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PALVELUSOPIMUS ELINKEINO- JA ALUEKEHITTÄMISPALVELUT
1. SOPIJAPUOLET
1.1. Kehitysyhtiö Savogrow Oy (jäljempänä SavoGrow), Jalkalantie 6, 77600 Suonenjoki
1.2. Vesannon kunta (jäljempänä kunta)

2. SOPIMUKSEN KOHDE JA TARKOITUS
Sopimuksen kohteena ovat SavoGrown tuottamat elinvoimapalvelut (elinkeinoelämän yritys- ja kehittämispalvelut sekä aluekehittämispalvelut). 10.12.2014 allekirjoitetun osakassopimuksen mukaisesti kunnalla ja yhtiöllä tulee olla voimassa palvelusopimus (sopimuskohta 10.1).

10.1 Mikäli sopimuspuolen yhtiön kanssa tekemä edellä kohdassa 2.4 tarkoitettu palvelusopimus päättyy sopimuspuolen irtisanomisen seurauksena tai muutoin sopimuspuolesta johtuvasta syystä, ko. sopimuspuoli on velvollinen luovuttamaan omistamansa yhtiön osakkeet yhtiölle tai muiden sopimuspuolten yhteisestä vaatimuksesta muille sopimuspuolille hintaan 1 euro per osake ja muutoin yhtiön hallituksen päättämällä tavalla.

3. SOPIMUSAIKA
Sopimus alkaa 1.1.2021 ja on voimassa toistaiseksi. Sopimus korvaa aikaisemmin voimassa olleen, 23.6.2015
päivätyn palvelusopimuksen.

4. PALVELUT
4.1 Yrityspalvelut
Yrityspalveluiden toimintaa johtaa yhtiön toimitusjohtaja. SavoGrow nimeää jokaiseen omistajakuntaan elinkeinoasiamiehen, joka vastaa yrityspalveluiden tuottamisesta kunnassa. Yrityspalvelujen tehtävänä on
•
yritysneuvonta yritystoimintaa suunnitteleville ja aloittaville henkilöille sekä yritystoimintaansa
kehittäville
•
toimia yritysten ja viranomaisten välisenä linkkinä
•
laatia Starttirahalausunnot aloittaville yrityksille TE-toimiston tilauksien perusteella
•
siirtää kehittämishankkeiden palvelut yritysten käyttöön
•
edesauttaa uusien yritysten syntymistä sekä toiminnassa olevien yritysten kehittymistä ja yritysten verkostoitumista
Kehittämisrahoitus kohdennetaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti omistajakuntien ja SavoGrown yhdessä
määrittämiin kohteisiin. Kehittämisrahoitusta voidaan kohdentaa SavoGrown itse tuottamiin palveluihin, yhteistyökumppaneiden palveluihin tai osarahoituksena kehittämishankkeisiin.
4.2 Aluekehityspalvelut
Aluekehityspalveluiden toimintaa johtaa elinvoimapäällikkö. Strategiset linjaukset vuoteen 2025 saakka
ovat:
•
•
•
•
•
•

alueen markkinointi-, brändäys- ja imagotyön käynnistäminen
uusien asukkaiden ja osaavan työvoiman saaminen alueelle
alueen toimijoiden yhteistyön ja kokeilukulttuurin edistäminen
kustannustehokkuuden ja palveluiden kehittäminen
yhteistyöalustojen kehittäminen
työnjako ja erikoistuminen.
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Kehittämisrahoitus kohdennetaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti omistajakuntien ja SavoGrown yhdessä
määrittämiin kohteisiin. Kehittämisrahoitusta voidaan kohdentaa SavoGrown itse tuottamiin palveluihin, yhteistyökumppaneiden palveluihin tai osarahoituksena kehittämishankkeisiin.
Aluekehityspalveluissa määritellään keskeisimmät tavoitteet vuosikohtaisesti. Tavoitteet määrittelee yhtiön
hallitus.
5. PALVELUN HINNOITTELU
5.1 Yrityspalvelut
Yrityspalvelun hinta sisältää elinkeinoasiamiesten henkilötyöpanoksen. Tätä sopimusta laadittaessa omistajakunnat ostavat yrityspalveluja seuraavasti:
•
•
•
•
•
•

Keitele 0,5 yksikköä
Pielavesi 1,0 yksikköä
Rautalampi 1,0 yksikköä
Suonenjoki 1,0 yksikköä
Tervo 0,5 yksikköä
Vesanto 0,5 yksikköä

Yrityspalvelun hinta määritellään vuosittain lokakuun loppuun mennessä.

5.2 Aluekehityspalvelut
Aluekehityspalvelun hinta koostuu aluekehitystyön johtamisesta, kuntayhteistyön tiivistymisen tuloksena syntyvistä uusien tehtävien henkilötyöpanoksista, yhteisten palveluiden synnyttämiseen tarvittavan asiantuntijatyön ja -koulutuksen ostoista sekä viestinnästä ja aluemarkkinoinnista syntyvistä kuluista.
Aluekehityspalvelun hinta määritellään vuosittain lokakuun loppuun mennessä.

5.2 Kehittämisrahoitus
Kehittämispalveluiden kustannukset jaetaan omistajien osakemäärien suhteessa. Kehittämispalvelujen maksut
jakautuvat arvonlisäverollisiin palveluihin liittyviin kustannuksiin ja kehittämishankkeiden rahoitusosuutena
käytettävään ns. kuntarahaan.
Lisäksi SavoGrow voi tarjota asiantuntijapalveluna hankevalmistelutyötä alueellaan myös pienemmille kuntayhteistyön yksiköille (vähintään kahden kunnan välinen yhteistyöhanke).
Kehittämispalveluiden hinta määritellään vuosittain lokakuun loppuun mennessä.
SavoGrow laskuttaa kuntien maksuosuudet tasaerinä kolme kertaa vuodessa (1.1, 30.4 ja 31.8).
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SOPIMUKSEN SEURANTA JA RAPORTOINTI

Palvelusopimuksen toteutumista seurataan kerran vuodessa syksyllä pidettävässä kuntakohtaisessa kokouksessa, jonka kutsuu koolle SavoGrown toimitusjohtaja.
SavoGrown toimintaa kuvaavat raportit laaditaan 3 kertaa vuodessa, 2 väliraporttia ja vuosiraportti. Hallitukselle ja luottamushenkilöille esiteltävä väliraportti sisältää seuraavat tiedot:
•
•
•
•
•
•
•

asiakasyritysten lukumäärä
asiakastoimenpiteiden lukumäärä
yritystoiminnan aloittamista suunnittelevien henkilöiden lukumäärä
uusien perustettujen yritysten lukumäärä
aluemarkkinointitoimet ko. ajanjaksolla
alueellisten tiimien kokoontumiset ja keskeisimmät kehittämisasiat
aluekehitystä kuvaavien tilastojen analyysi, esim. kuntien välinen nettomuutto, työttömyysaste

Väliraportti toimitetaan kuntakohtaisena uutiskirjeenä kuntien luottamushenkilöille. Vuosiraportti laaditaan
sähköisenä.
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SALASSAPITO

Kaikki sellainen tieto, joka sisältää liike- tai ammattisalaisuuksia, teknisiä salaisuuksia tai kaupallisia tai rahoitusta koskevia tietoja ja jotka omistaja on luovuttanut sopijaosapuolelle luottamukselliseksi merkittynä, on
luottamuksellista ja salassa pidettävää tietoa.
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SOPIJAOSAPUOLTEN VASTUU

Sopijaosapuolet vastaavat tämän sopimuksen kohteena olevan palvelun suorittamisesta omalta osaltaan sopimuksen mukaisesti. Sopijaosapuolet vastaavat alihankkijan työstä kuin omastaan.
Sopijaosapuoli vastaa toiselle sopijaosapuolelle aiheutuneista välittömistä vahingoista, jotka johtuvat sopijaosapuolen tahallisesti tai tuottamuksellisesti tekemistä virheistä tai laiminlyönneistä. Sopijaosapuoli ei vastaa
toiselle sopijaosapuolelle aiheutuneesta välillisestä vahingosta. Sopijaosapuolen vastuu rajoittuu joka tapauksessa sopimuksen kohteena olevan suoritteen johdosta sopijaosapuolelle maksettuun rahamäärään.
Sopijaosapuoli ei vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamasta suoritushäiriöstä. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan sellaista sopijaosapuolista riippumatonta ja ennalta arvaamatonta seikkaa, joka on sopijaosapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jonka vaikutuksia sopijaosapuoli ei voi välttää eikä voittaa.
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MUUT SOPIMUSEHDOT

Sopijaosapuoli ei voi siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle.
Tämä sopimus voidaan purkaa sopijaosapuolen osalta, jos sopijaosapuoli syyllistyy olennaiseen sopimusrikkomukseen.
Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluin sopijaosapuolten kesken. Mikäli aiheutuneita erimielisyyksiä ei pystytä neuvotteluteitse ratkaisemaan, ne ratkaistaan Kuopion käräjäoikeudessa.
Tätä sopimusta on laadittu yksi samansisältöinen kappale kullekin sopijaosapuolelle.

Suonenjoella päivänä marraskuuta 2020

Allekirjoitukset

Vesannon kunta

_____________________

_____________________

Kehitysyhtiö Savogrow Oy

_____________________
Juha Piiroinen
hallituksen puheenjohtaja

_____________________
Olli Tiainen
toimitusjohtaja

