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SOPIMUKSEN NIMI
OSAPUOLET
(1)

Kepa ry, suomalainen aatteellinen yhdistys, Y-tunnus 0621340-2 (”Kepa”)

(2)

Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry, suomalainen aatteellinen yhdistys, Ytunnus 1819592-6 (”Kehys”)
Yllä todetut osapuolet jäljempänä erikseen ”Osapuoli” ja yhdessä ”Osapuolet”.

TAUSTA JA TARKOITUS
(A)

Osapuolet ovat valmistelleet hanketta, jossa Kepan ja Kehyksen toiminta yhdistämällä luodaan
uusi kehitysyhteistyön kattojärjestö (”Järjestö”), jonka tarkoituksena on edistää globaalia oikeudenmukaisuutta, kestävää kehitystä ja globaalin kansalaisyhteiskunnan vahvistumista (”Yhdistymishanke”). Järjestö perustetaan siten, että nykyisen Kepan säännöt uudistetaan ja nykyisen
Kehyksen toiminta yhdistetään Kepaan tässä Sopimuksessa tarkemmin kuvatun mukaisesti.

(B)

Yhdistymishankkeen ja tulevan Järjestön tavoitteena on vahvistaa Kepan ja Kehyksen toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta, parantaa järjestöjen koulutus- ja neuvontapalveluja, tehdä
vaikuttamistyötä ja edunvalvontaa sekä lisätä järjestöjen osallistumisen mahdollisuuksia ja valmiuksia menestyä muuttuvassa toimintaympäristössä ja uudessa strategisessa viitekehyksessä. Yhdistymishankkeen yhteydessä Osapuolet ovat valmistelleet liitteen B mukaisen muutossuunnitelman.

(C)

Tällä yhdistymissopimuksella (”Sopimus”) Osapuolet sopivat Yhdistymishankkeen toteuttamisesta.

1 YHDISTYMISEN TOTEUTTAMINEN
1.1 Yhdistymissopimuksen hyväksyminen ja voimaantulo
1.1.1

[27.11.2017] järjestettävissä vuosikokouksissaan Osapuolet päättävät sääntöjensä edellyttämällä tavalla Yhdistymishankkeen ja tämän Sopimuksen hyväksymisestä sekä valtuuttavat hallituksensa allekirjoittamaan Sopimuksen sekä valmistelemaan ja toteuttamaan kaikki Sopimuksen mukaiset ja Yhdistymishankkeen valmiiksi saattamiseksi vaadittavat toimenpiteet. Osapuolet myös valtuuttavat hallituksensa tarvittaessa muuttamaan tätä Sopimusta.

1.1.2

Lisäksi edellisessä kohdassa todetussa vuosikokouksessaan Kepa hyväksyy uusiksi säännöikseen ja strategiakseen Säännöt ja Strategia (määritelty alla).

1.1.3

Sopimus tulee voimaan, kun molemmat Osapuolet ovat yllä todetuissa vuosikokouksissaan hyväksyneet Sopimuksen ja Sopimus on Osapuolten toimesta allekirjoitettu.

#11570598v1

1.2 Toiminnan aloittaminen
1.2.1

Järjestö aloittaa toimintansa viimeistään kesäkuussa 2018 pidettävässä Järjestön ylimääräisessä vuosikokouksessa (”Järjestön Ensimmäinen Kokous”). Kepa vastaa siitä, että Järjestön Ensimmäinen Kokous kutsutaan koolle. Aikaa tämän Sopimuksen voimaantulosta Järjestön
kesän 2018 vuosikokouksen päättymiseen asti kutsutaan jäljempänä Siirtymäajaksi. Selvyydeksi, Järjestön alkamishetkeksi ja yhdistymisen toteutumishetkeksi katsotaan se ajankohta,
jolloin kohdassa 3.1.1 tarkoitettu nykyisen Kehyksen toiminta siirtyy nykyiselle Kepalle.

2 JÄRJESTÖN STRATEGIA, SÄÄNNÖT, HALLINTO JA JÄSENET
2.1 Järjestön strategia, säännöt ja nimi
2.1.1

Järjestön strategia (”Strategia”) on Sopimuksen liitteenä 2.1.1.
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2.1.2

Järjestön säännöt (”Säännöt”) ovat Sopimuksen liitteenä 2.1.2.

2.1.3

Kepa ryhtyy viivytyksettä Siirtymäajan alkamisen jälkeen käyttämään Siirtymäaikana (määritelty
alla) Sääntöjen mukaista nimeä. Kepa käyttää Sääntöjen mukaista väliaikaista nimeä kaikissa
pakottavan lainsäädännön edellyttämissä yhteyksissä. Muilta osin Kepa käyttää Sääntöjen mukaista väliaikaista nimeä kohtuullisessa ja rajoitetussa määrin ottaen huomioon, että Järjestön
pysyvästä nimestä päätetään kohdan 2.1.4 mukaisesti. Selvyydeksi, Kehyksen nimenä säilyy
sen rekisteröity nimi purkautumiseen asti.

2.1.4

Järjestön Ensimmäisessä Kokouksessa Järjestö muuttaa rekisteröidyn nimensä. Päätettäväksi
otetaan kaikki nimet, joita Kepan tai Kehyksen hallitus esittää. Mikäli Järjestön lopullinen nimi
sisältää sanan ”Kepa” tai ”Kehys”, tulee sen sisältää toinenkin näistä sanoista.

2.2 Järjestön päätöksenteko ja hallinto
2.2.1

Järjestön päätöksenteko ja hallinto järjestetään yhdistyslain (503/1989, muutoksineen) ja Sääntöjen mukaisesti.

2.2.2

Järjestön hallinnossa Siirtymäaikana noudatetaan kuitenkin lisäksi kohdan 2.3 määräyksiä

2.3 Siirtymäajan päätöksenteko ja hallinto
2.3.1

Kohdan 1.1.1 mukaisissa Osapuolten vuosikokouksissa valitut Osapuolten hallitukset pitävät
hallitusten kokoukset yhdessä koko Siirtymäajan. Osapuolten hallitusten tulee sopia kokousajankohdista yhdessä, ja kokouksista laaditaan asiallisesti kaksi samansisältöistä pöytäkirjaa,
yksi kummallekin Osapuolelle. Selvyydeksi, Osapuolten hallitusten yhteiset kokoukset tulee järjestää siten, että ne täyttävät yhdistyslain vaatimukset kummankin Osapuolen hallituksen kokouksen osalta. Siten kokoukset tulee kutsua muodollisesti kokoon oikein, valita tarpeelliset
kokousvirkailijat ja kirjata tehdyt päätökset siten, että mahdolliseen äänestykseen osallistuvat
vain kyseisen Osapuolen hallituksen jäsenet. Yhteiskokouksessa toisen Osapuolen hallituksen
puheenjohtaja tai tämän nimeämä toimii vetovastuussa yhteiskokouksen käytännön järjestelyistä. Kummankin Osapuolen hallitukset myöntävät toisen Osapuolen hallituksen jäsenille yhteiskokouksessa läsnäolo- ja puheoikeuden.

2.3.2

Selvyydeksi, Osapuolten hallitukset voivat myös pitää erillisiä kokouksia siltä osin, kuin niissä
ei käsitellä merkittävin osin Yhdistymishanketta.

2.3.3

Osapuolten Siirtymäaikaiset hallitukset valmistelevat ja toteuttavat Yhdistymishankkeen edellyttämät tässä Sopimuksessa kuvatut käytännön toimet hyvässä yhteishengessä pyrkien yksimielisiin päätöksiin.

2.3.4

Kumpikin Osapuoli vastaa hallituksen ja yleisesti hallintonsa aiheuttamista kustannuksista Siirtymäkauden loppuun asti.

2.4 Jäsenet
#11570598v1

2.4.1

Kepa sitoutuu Siirtymäaikana hyväksymään jäsenikseen sellaiset Kehyksen jäsenet, jotka haluavat liittyä Järjestön jäseniksi. Selvyydeksi, Kepan nykyiset jäsenet jäävät automaattisesti Järjestön jäseniksi, elleivät ne päätä erota.

2.4.2

Kohdan 2.4.1 velvoitteet koskevat sellaisia Kehyksen jäseniä, jotka täyttävät Sääntöjen jäsenedellytykset.

3 TOIMINTA SIIRTYMÄAIKANA
Osapuolet sitoutuvat suorittamaan tässä kohdassa 3 todetut toimenpiteet viipymättä kohdassa
1.1.1 todettujen Osapuolten vuosikokousten jälkeen, mutta joka tapauksessa viimeistään ennen kohdan Järjestön Ensimmäistä Kokousta.
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3.1 Kehyksen toiminnan siirtäminen
3.1.1

Kehys siirtää vastikkeetta koko omaisuutensa ja toimintansa kaikkine varoineen, saatavineen,
velkoineen, työntekijöineen, avustuksineen ja sitoumuksineen nykyiselle Kepalle ja Kepa hyväksyy edellä todetun siirron kokonaisuudessaan. Selvyydeksi, mikäli Kehykselle jää vielä vastattavia velvoitteita, voi se jättää siirtämättä näiden täyttämiseksi välttämättömän määrän varoja
(esimerkiksi purkamisesta aiheutuvat kustannukset). Kehys siirtää tällöin yhdistyksen purkamisen yhteydessä jäljellä olevat varat Järjestölle kohdan 4.1 mukaisesti.

3.1.2

Kehyksen siirtyvään toimintaan liittyvä koko henkilöstö siirtyy Järjestön palvelukseen vanhoina
työntekijöinä siirtämishetkestä alkaen. Järjestön henkilöstön työsuhteisiin sovelletaan sosiaalialan järjestöjen voimassa olevaa työehtosopimusta sekä mahdollisesti erikseen sovittavia ehtoja.

3.1.3

Mikäli Kehys saa haltuunsa siirtyvään omaisuuteen tai toimintaan liittyviä varoja myöhemmin
(esimerkiksi veronpalautukset), sitoutuu se siirtämään ne Järjestölle viipymättä.

3.1.4

Järjestö vastaa omaisuuden ja toiminnan lahjoittamisesta aiheutuvista vero- ym. viranomaisseuraamuksista ja maksuista.

3.1.5

Kehyksen voimassaolevat avustukset, avustuspäätökset ja muut tuet siirretään Järjestön nimiin
edellyttäen, että tällaisten tukien antajat sitoutuvat niiden siirtämiseen.

3.2 Järjestön rekisteröiminen
3.2.1

Kepa tekee viipymättä kustannuksellaan muutosilmoituksen yhdistysrekisteriin kohdan 1.1.2
tarkoittamista uusista Säännöistä. Järjestö tekee viipymättä muutosilmoituksen Järjestön Ensimmäisen Kokouksen hyväksymästä uudesta Järjestön nimestä.

3.3 Muut Osapuolten velvoitteet
3.3.1

Osapuolet sitoutuvat parhaan kykynsä mukaan myötävaikuttamaan siihen, että Yhdistymishanke toteutuu ja että siihen liittyvät tai sen edellyttämät toimenpiteet suoritetaan tässä Sopimuksessa edellytetyllä tavalla. Myötävaikuttamisvelvollisuuteen sisältyy erityisesti Siirtymäaikana:

#11570598v1

(i)

sen edistäminen, että kaikki Osapuolten nykyiset yhteisö- ja säätiöjäsenet liittyvät Järjestön jäseniksi;

(ii)

Osapuolen oman henkilöstön ja hallinnon osallistuminen kohtuullisessa määrin Yhdistymishankkeen valmisteluun ja oman henkilöstön käytön kustannuksista vastaaminen;

(iii)

nykyisen Kehyksen omaisuuden, oikeuksien, velvoitteiden ja sopimusten viivytyksetön
kartoittaminen niiden siirtämistä varten; ja

(iv)

tarvittavien suostumusten ja lupien hankkiminen kolmansilta osapuolilta sopimusten ja
velvoitteiden siirtymistä varten.

3.3.2

Osapuolet huolehtivat siitä, että niiden taloutta hoidetaan Siirtymäaikana vastuullisesti Järjestön
toiminnan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla, eikä kumpikaan Osapuoli tee Yhdistymishanketta vaikeuttavia epätavanomaisia päätöksiä tai lahjoituksia.

3.3.3

Osapuolet huolehtivat siitä, että niiden toimintaa hoidetaan Siirtymäajan loppuun asti voimassaolevan yhdistyslainsäädännön ja kunkin Osapuolen sääntöjen mukaisesti.

3.3.4

Osapuolet sitoutuvat siihen, etteivät ne tee siirtyvään toimintaan liittyviä taloudellisesti epätavanomaisia sopimuksia tai sitoudu muihin niiden aiempaan toimintaan nähden epätavanomaisiin velvoitteisiin ilman toisen Osapuolen hyväksyntää. Kehys ei muuta merkittävästi nykyisen
henkilöstönsä työsopimuksia.
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4 TOIMINTA SIIRTYMÄAJAN JÄLKEEN
4.1

Kehyksen tulee viipymättä Siirtymäajan jälkeen huolehtia Kehyksen yhdistyslain mukaisesta
purkamisesta, yhdistysrekisteristä poistamisesta ja muista toiminnan lopullisen lopettamisen
edellyttämistä toimenpiteistä. Purkamisen yhteydessä Kehys siirtää sillä mahdollisesti vielä olevan omaisuuden Järjestölle.

5 SOPIMUKSEN PURKAMINEN
5.1 Purkamisen perusteet
5.1.1

Tämä Sopimus voidaan purkaa ja Yhdistymishanke voidaan peruuttaa ainoastaan seuraavilla
perusteilla:
(i)

Osapuoli rikkoo tätä Sopimusta tai Yhdistymishankkeen tarkoitusta niin olennaisesti,
että Yhdistymishankkeen loppuun saattamiselle ei kohtuudella voida katsoa olevan
edellytyksiä; tai

(ii)

toimivaltainen tuomioistuin tai hallintoviranomainen on tehnyt päätöksen, joka estää
Yhdistymishankkeen loppuun saattamisen, ja tämä päätös on tullut lopulliseksi ja lainvoimaiseksi.

5.1.2

Mikäli Osapuoli katsoo Sopimuksen purkamisperusteen olevan olemassa, tulee sen viipymättä
ilmoittaa toiselle Osapuolelle Sopimuksen purkamisesta kirjallisesti.

5.1.3

Sopimusta ei voida purkaa tai Yhdistymishanketta peruuttaa Siirtymäajan päättymisen jälkeen
syntyneellä perusteella. Kumpikaan Osapuoli ei voi esittää tämän Sopimuksen perusteella
toista Osapuolta koskevia vaatimuksia sen jälkeen kun Siirtymäajan päättymisestä on kulunut
kaksi kuukautta.

5.2 Purkamisen vaikutukset
5.2.1

Mikäli Sopimus puretaan kohdan 5.1 perusteella, lakkaa Sopimus välittömästi olemasta voimassa ja Kepan/Järjestön viipymättä palauttaa Kehykselle kaikki kohdassa 3.1 todettu omaisuus ja toiminta kokonaisuudessaan siltä osin kuin se on palautettavissa ja Kehys sitoutuu vastaanottamaan mainitun omaisuuden.

6 SOPIMUSRIKKOMUS JA SEN SEURAUKSET

#11570598v1

6.1

Osapuoli on velvollinen korvaamaan tämän Sopimuksen rikkomisella toiselle Osapuolelle aiheutetun vahingon. Kumpikaan Osapuoli ei ole velvollinen suorittamaan toiselle Osapuolelle
korvausta välillisistä vahingoista.

6.2

Osapuoli, jonka Sopimuksen tai Yhdistymishankkeen tarkoituksen vastainen toiminta aiheuttaa
tämän Sopimuksen päättymisen, on velvollinen korvaamaan toiselle Osapuolelle kaikki Yhdistymishankkeen valmistelusta ja sen peruuntumisesta aiheutuneet kustannukset. Osapuoli ei
kuitenkaan ole velvollinen korvaamaan toiselle Osapuolelle aiheutuneita kustannuksia, mikäli
Sopimuksen päättyminen tapahtuu tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen lainvoimaisesta
päätöksestä, joka estää Yhdistymishankkeen täytäntöönpanemisen taikka muusta sellaisesta
syystä, johon Osapuoli ei ole voinut vaikuttaa.

7 MUUT MÄÄRÄYKSET
7.1 Ilmoitukset
Kaikki tähän Sopimukseen liittyvät toiselle Osapuolelle tarkoitetut tiedot ja ilmoitukset on toimitettava kirjattuna kirjeenä, sähköpostilla tai muuten todistettavasti kirjallisesti seuraavilla osoitteilla:
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Kepa ry:lle toimitettavat ilmoitukset: Kepa ry; c/o 5.krs, Elimäenkatu 25-27, 00510 HELSINKI;
sähköposti: timo.lappalainen@kepa.fi; toiminnanjohtaja Timo Lappalaiselle osoitettuna,
Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry:lle toimitettavat ilmoitukset: Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry; Siltasaarenkatu 4, 00530 HELSINKI; sähköposti:
rilli.lappalainen@kehys.fi; pääsihteeri Rilli Lappalaiselle osoitettuna,
7.2 Sopimuksen siirtäminen
7.2.1

Tämä Sopimus ja siinä mainitut Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet ovat Osapuolia sitovia
eikä niitä voida siirtää.

8 TULKINTA JA ERIMIELISYYDET
8.1 Koko sopimus
8.1.1

Tämä Sopimus käsittää Osapuolten välisen tämän Sopimuksen aihetta koskevan sopimuksen
ja yhteisymmärryksen kokonaisuudessaan ja se syrjäyttää siihen liittyvät Osapuolten aiemmat
sopimukset sekä muut kirjalliset tai suulliset välipuheet. Riippumatta siitä, kumpi Osapuoli on
Osapuolten välisen työjaon perusteella saanut päävastuun tämän Sopimuksen laatimiseen liittyen, katsotaan tämän Sopimuksen olevan Osapuolten yhteisen neuvottelun tulos.

8.2 Sopimuksen osittainen pätemättömyys tai mitättömyys
8.2.1

Mikäli tämä Sopimus, jokin Sopimuksen määräys tai tällä Sopimuksella toteutettava järjestely
katsotaan osittain tai kokonaisuudessaan pätemättömäksi tai mitättömäksi, on Sopimus muilta
osilta yhä voimassa, ellei Sopimuksen osan pätemättömyys tai mitättömyys johda koko Sopimusta ajatellen niin merkittävään muutokseen, että Sopimuksen soveltaminen sen johdosta
olisi erittäin kohtuutonta.

8.3 Muutosten tekeminen
8.3.1

Muutokset tähän Sopimukseen tai sen liitteisiin on tehtävä kirjallisesti kaikkien Osapuolten toimesta.

8.4 Oikeuksien käyttämättä jättäminen
8.4.1

Mikäli Osapuoli jättää käyttämättä jonkin tämän Sopimuksen tarjoaman oikeuden, kuten reklamoi virheestä, ei tämän oikeuden käyttämättä jättäminen millään tavalla vaikuta kyseisen Osapuolen oikeuteen käyttää tuota oikeutta myöhemmin niin halutessaan.

8.5 Sovellettava laki ja erimielisyydet

#11570598v1

8.5.1

Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

8.5.2

Tästä Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. Välimiesmenettelyn kieli on suomi.

9 SOPIMUSKAPPALEET
9.1

Tästä Sopimuksesta on tehty kaksi (2) samanlaista kappaletta, yksi jokaiselle Osapuolelle.
Helsingissä [x]. päivänä marraskuuta 2017

Allekirjoitukset seuraavalla sivulla.
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KEHITYSYHTEISTYÖJÄRJESTÖJEN EUYHDISTYS KEHYS RY

KEPA RY

______________________________
Nimi:
Asema:

______________________________
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