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1.  Sopimuksen osapuolet  
 
Yhdistys Yhdistyksen nimi, Y-tunnus xxxxx  

Vastuuhenkilö  
 Lähiosoite 
 Postinumero, Postisoite 
  
 Yhteyshenkilö (jos eri) 
 HHHH, puh. 010 289 44XX,  
 sähköposti  
 
Yhdistys Yhdistyksen nimi, Y-tunnus xxxxx  

Vastuuhenkilö  
 Lähiosoite 
 Postinumero, Postisoite 
  
 Yhteyshenkilö (jos eri) 
 HHHH, puh. 010 289 44XX,  
 sähköposti  
 
Yhdistys Yhdistyksen nimi, Y-tunnus xxxxx  

Vastuuhenkilö  
 Lähiosoite 
 Postinumero, Postisoite 
  
 Yhteyshenkilö (jos eri) 
 HHHH, puh. 010 289 44XX,  
 sähköposti  
jne. 

 2. Sopimuskausi 
Sopimuskausi on xx.xx.2023-xx.xx.20xx  (x) vuotta Sopimuksen voimassa oloon jat-
kossa vaikuttaa xxxxxxxxxxx. 
  
Sopimusosapuolet voi irtisanoa sopimuksen päättymään kuuden (6) kuukauden irti-
sanomisajalla. Irtisanomisajan laskeminen alkaa, kun irtisanominen on kirjallisesti toi-
mitettu kaikille sopijaosapuolille. 

3. Sopimuksen kohde  
Tällä sopimuksella sovitaan Pohjanmaan hyvinvointialueelta haettavan yleishyödyllis-
ten yhdistysten yhdistysavustuksen käyttökohteesta, mahdollisesti saatavan yhdistys-
avustuksen jakamisesta ja vastuujaosta toiminnassa, johon yhdistysavustus on ha-
ettu. 
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5. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 
Sopimusosapuolet laativat ennen toiminta-avustuksen hakemista Pohjanmaan hyvin-
vointialueen yhdistysavustuksen hakukriteerit täyttävän toimintasuunnitelman sekä 
talousarvion yhteiselle toiminnalle.  Toimintasuunnitelma ja siihen liittyvä talousarvio 
vahvistetaan jokaisen sopimusosapuolen hallituksessa. 

6. Kustannusten jako  
Sopimusosapuolet vastaavat kukin omista kustannuksista toiminnan, toimintasuunni-
telman valmistelun osalta. Mahdollisesti saatava avustus jaetaan toimintasuunnitel-
massa erikseen sovitulla tavalla.  
 
Sopimusosapuolet laativat suunnitelman mukaisista hyväksytyistä kustannuksista ta-
lousseurannan, johon liitetään alkuperäiset/kopiot kuiteista ja muista suoritetiedoista.   

7. Vakuutukset  
 Toimintaan osallistuvalla yhdistyksellä on toiminnan edellyttämät asianmukaiset 

vakuutukset. 

8. Vastuunjako  
Yhdistys xxxxxxxxx toimii tämän sopimuksen mukaisen avustuksen hakija ja hallin-
noijana ja vastaa Pohjanmaan hyvinvointialueen toiminta-avustuksia koskevan oh-
jeistuksen mukaisista selvityksistä ja raportoinnista.  
 
Sopijaosapuolet toimittavat yhdistys xxxxxxxx:lle sen tarvitsemat tiedot raportointia 
varten. 
 
Hallinnoiva yhdistys maksaa toiminta- ja taloussuunnitelman mukaiset osuudet muille 
yhdistyksille niiden ilmoittamalle pankkitilille.  
 
Hallinnoiva yhdistys varmistaa, että sopimusosapuolet ovat hoitaneet heille kuuluvat 
yhteiskuntavastuut (erit, tilinpäätökset ja toimintakertomukset on tehty, Patentti- ja re-
kisterihallituksen yhdistysrekisterissä tiedot ajan tasalla.) 
 

9. Laskutus ja maksuehdot 
Sopijaosapuolet eivät voi laskuttaa valmistelu- ja seurantatyöstä aiheutuvista kuluista 
toisiaan.  

11. Muut ehdot  
 Yhdistysten harkinnan mukaan. Pohjanmaan hyvinvointialue ei ole sopijaosa-

puoli tässä sopimuksessa.  

12. Sopimuksen purkaminen 
Sopimusosapuolet saavat purkaa sopimuksen joko osittain tai kokonaan, jos sopi-
musosapuoli on olennaisesti rikkonut sopimusvelvoitteitaan tai on ilmeistä, että olen-
nainen sopimusrikkomus tulee tapahtumaan. Jos rikkomus on korjattavissa, sopija-
puoli voi purkaa sopimuksen vain, jos rikkomus on toistuva tai rikkomukseen syyllis-
tynyt sopijapuoli ei ole korjannut rikkomustaan kohtuullisessa ajassa siitä, kun toinen 



YHTEISTYÖSOPIMUS 

Sivu 3 / 3 
 

sopijapuoli on kirjallisesti huomauttanut rikkomuksesta. Kohtuullinen korjausaika rik-
komukselle on  x (x) kuukautta. 

13. Sopimuksen siirtäminen 
Sopimusosapuoli ei voi siirtää sopimusta muulle taholle, mikäli sopimusosapuoli ei 
pysty toteuttamaan omaa osuuttaan suunnitellusta toiminnasta. Tästä on ilmoitettava 
hyvissä ajoin hallinnoivalle yhdistykselle. Mikäli yhdistysavusta on käyttämättä, sitoutuu 
ao yhdistys palauttamaan jäljellä oleva/käyttämättä summan hallinnoivalle yhdistyk-
selle. 

14. Erimielisyydet 
 Sopimuksen pätevyyttä, tulkintaa ja soveltamista koskevat erimielisyydet pyritään so-

pimaan neuvottelemalla. 
 

16. Allekirjoitukset 
Tämä sopimus on laadittu x kpl saman sisältöisenä kappaleena, yksi kummallekin/kul-
lekin sopijapuolelle. 
 
 

 
 

Paikkakunta __.__. 2023  Paikkakunta____.____.2023 
 
 
 
  
 

_____________________________ ____________________________ 
 
vastuuhenkilö   vastuuhenkilö 

 
 
 
 

Paikkakunta __.__. 2023  Paikkakunta____.____.2023 
 
 
 
  
 

_____________________________ ____________________________ 
 
vastuuhenkilö   vastuuhenkilö 
 
 
 
jne 

 


