OSTOPALVELUSOPIMUS TUUSNIEMEN KUNNAN ELINKEINOJEN KEHITTÄMISESTÄ JA
KUNTAMARKKINOINNISTA
1. Sopijaosapuolet
Palvelun tilaaja: Tuusniemen kunta
Y-tunnus: 0173128-6
Osoite: Keskitie 22, 71200 Tuusniemi
Yhteyshenkilö: Kunnanjohtaja

Palvelun tuottaja: Tuusniemen Teollisuus Oy
Y-tunnus: 0847827-9
Osoite: Keskitie 22, 71200 Tuusniemi
Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja

2. Sopimuksen tarkoitus
Tällä sopimuksella sovitaan Tuusniemen kunnan ja Tuusniemen Teollisuus Oy:n kesken Tuusniemen kunnan elinkeinopalveluiden toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista ja velvoitteista ajalla
1.1.2021 - 31.12.2023.
3. Toiminnan tavoitteet
Elinkeinojen kehittämisyhtiö Tuusniemen Teollisuus Oy järjestää ja tuottaa Tuusniemen kunnalle
elinkeinojen neuvonta-, asiantuntija- ja kehittämispalveluja, vuokraa yhtiön hallinnassa olevia mahdollisia toimitiloja edelleen yritysten käyttöön, toteuttaa yritys- ja asukassijoittumisen markkinointia,
sekä kunnan yleistä aluemarkkinointia, hallinnoi ja osallistuu yhtiön toimialaan liittyviin hankkeisiin,
sekä edistää Tuusniemen kuntastrategiassa asetettujen elinkeino- ja työllisyyspoliittisten tavoitteiden toteutumista.
4. Toiminnan painopisteet
Sopimusajalla toiminnan painopisteet muodostavat:
1.
2.
3.
4.

Kuntastrategian ja elinkeino-ohjelman mukainen elinkeinotoiminnan kehittäminen
Yrityskohtainen neuvonta
Yritysten verkostoitumisen edistäminen
Kuntamarkkinointi

Tuusniemen nykyinen kuntastrategia on tullut voimaan 1.1.2019. Elinkeino-ohjelma on päivitetty ja
käsitelty myös kunnanhallituksessa vuoden 2018 aikana (179 §).
Tuusniemen Teollisuus Oy toimii vuosittaisen toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti.
Toimintasuunnitelmaluonnos käydään vuosittain läpi palvelun tuottajan edustajan ja tilaajan välillä
ennen sen hyväksymistä yhtiön hallituksessa. Markkinointisuunnitelma sisältyy toimintasuunnitelmaan. Läpikäynnissä palvelun tilaajaa edustaa kunnanjohtaja.
5. Kehittämishankkeet
Tuusniemen Teollisuus Oy valmistelee ja toteuttaa Tuusniemen kunnan elinkeinokehittämisen kärkihankkeita. Sopimusajan toteutettavat kärkihankkeet on kirjattu elinkeino-ohjelmaan. Uusien kärkihankkeiden osalta noudatetaan Tuusniemen Teollisuus Oy:n tilaajan etukäteen sopimia arviointiperusteita. Muihin elinkeinoelämän kehittämishankkeisiin osallistumisesta päätetään tapauskohtaisesti, konserniohjetta noudattaen.
6. Verkostot
Tuusniemen Teollisuus Oy osallistuu verkostomaiseen elinkeinojen kehittämiseen tähtäävään yhteistyöhön paikalliselta tasolta tarvittaessa aina valikoidusti kansainväliselle tasolle saakka.

Merkittäviä yhteistyökumppaneita ovat paikallisten yritysten lisäksi mm. paikalliset ja alueelliset
yrittäjäjärjestöt, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, valtion aluehallinto-organisaatiot, lähialueen
kunnat ja muut seudulliset yhteistyökumppanit, kuten elinkeinojen kehittämisyhtiöt.
8. Määrälliset tavoitteet sopimusajalle
Keskeisenä tavoitteena on yritysten ja työpaikkojen määrällisen kasvun toteutuminen.
Suunnittelukauden tavoite 2021-2023: Tuusniemen kuntastrategian ja elinkeino-ohjelman toteuttaminen.
Talousarviovuoden tavoitteet ovat: Kuntastrategiasta ja elinkeino-ohjelmasta johdetut, valtuuston
asettamat tavoitteet.
Projektirahoituksen hyödyntäminen Tuusniemen yritystoiminnan kehittämisessä.
Tavoitteita seurataan mm. työvoimahallinnon, Patentti- ja rekisterihallituksen ja Tilastokeskuksen
tuottamien, sekä Tuusniemen Teollisuus Oy:n tuottamien omien tilastojen kautta.
9. Toiminnan resursointi
Toimitilat: Tuusniemen Teollisuus Oy vuokraa tarvitsemansa toimitilan Tuusniemen kunnalta. Toimitila sijaitsee kunnantalolla (Keskitie 22).
Henkilöstö: Toimitusjohtaja, projektihenkilöstöä tarpeen mukaisesti.
Rahoitus ja maksuaikataulu: Tuusniemen Teollisuus Oy:n vuosittainen rahoitusosuus sisältyy
Tuusniemen kunnan talousarvioon. Vuodelle 2021 varataan 160 000 euroa. Voimassa oleva arvonlisävero lisätään Tuusniemen kunnan rahoitusosuuteen. Tuusniemen kunnan rahoitusosuuden
maksatus kehittämispalvelujen osalta tapahtuu puolivuosittain palvelun tuottajan laskua vastaan.
10. Raportointi ja ohjeistus
Yhtiö kuuluu Tuusniemen kunnan konserniin ja noudattaa toiminnassaan konserniohjetta sekä
konsernijohdon antamia ohjeita, joiden mukaisesti yhtiö informoi konsernijohtoa toimintasuunnitelman sekä numeeristen tavoitteiden toteutumisesta. Valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan myös valtuustolle.
11. Allekirjoitukset
Tätä sopimusta on laadittu kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.
Tuusniemellä .4.2020
Tuusniemen kunta

Tuusniemen Teollisuus Oy

Timo Kiviluoma
kunnanjohtaja

Tuija Valta
toimitusjohtaja

Sirpa Hartojoki
hallintojohtaja

Heimo Räsänen
hallituksen puheenjohtaja

