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Elinkeino- ja matkailupalvelujen järjestämisestä tehdyn sopimuksen muuttaminen, Kouvola
Innovation Oy
262/00.04.00/2013
Iitti-tiimi § 42
Kunnanhallitus hyväksyi 15.12.2008 toistaiseksi voimassa olevan
sopimuksen Kouvolan Innovation Oy:n kanssa elinkeino- ja
matkailupalvelujen järjestämisestä. Sopimusta muutettiin 26.4.2011
allekirjoitetulla liitteellä.
Sopimuksen pääkohdat
"3.1. Yritysneuvonta
Innovation antaa tarvittavan henkilökohtaisen perusneuvonnan iittiläisille
toimiville yrittäjille tai yrityksen perustamista harkitseville Innovationin
palvelumallin mukaisesti Innovationin toimitiloissa. Erikseen sovittaessa
palvelua voidaan antaa myös Iitin osoittamissa tai yrittäjän tiloissa.
Neuvontaa voidaan myös puhelimitse ja sähköisin viestivälinein.
Iittiläisten käytössä on maksuttomasti Kinnon sivustolta löytyvä Yritystulkki
sähköinen palvelu, Samoin iittiläiset asiakkaat voivat rajoituksetta osallistua
Kinnon järjestämiin maksuttomiin yrittäjyysinfoihin. Arvioitu
henkilökohtaista neuvontaa tarvitsevien asiakkaiden määrä on n. 30
vuodessa ja palvelukertoja n. 45 kpl.
3.2. Yritystoiminnan kehittäminen ja muu yrittäjyyttä palveleva toiminta
Innovation osallistuu Iitin yrityspalvelujen suunnitteluun (litti-tiimi) sekä
muihin yrittäjille tarkoitettuihin tilaisuuksiin etukäteen sovittavalla tavalla.
Iitin kunnan pyynnöstä Innovation voi tehdä esimerkiksi yritys- tai yritysten
verkostohankekohteisiin valmistelutyötä tai Iitin kunta voi käyttää Kinnon
yritysneuvojia tarkoituksenmukaisesti erilaisiin selvittämis- ja
kehittämistehtäviin. Arvioitu työn määrä on 12 henkllötyöpäivää vuodessa.
Sijoittumispalvelun kertaluontoiset tiedustelut voidaan hoitaa osana
neuvontapalvelua, sen sijaan jos on laadittava sijoittumistarjouksia tai
tehtävä kohdennettua markkinointia on siitä sovittava erikseen.
Innovation ylläpitää seudun vapaiden toimitilojen rekisteriä sekä Iitin
yrittäjien osalta yhteystietoja ja koostaa niistä tarvittaessa yhteystietoja
esimerkiksi markkinointitarkoituksiin.
3.4. Matkailun neuvonta- ja markkinointipalvelut
Innovation tuottaa koko Kouvolan seutua koksevat matkailun neuvonta- ja

markkinointipalvelut, jotka sisältävät varsinaisen matkailuneuvonnan
Innovationin tarkoitukseen varatuissa toimitiloissa, matkailua edistävien
markkinointimateriaalien tuottamisen ja osallistumisen
markkinointitapahtumiin yhdessä kulloinkin hyväksyttävän suunnitelman
mukaisesti. Iitillä on oikeus saada käyttöönsä yhteisesti tuotettua
materiaalia.
Maksut ja korvaukset ja niiden maksaminen
Iitti suorittaa Innovationille palkkiona kohtien 3.1 - 3.2 mainittujen
toimenpiteiden suorittamisesta 14.000 vuodessa, joka kattaa Innovationin
henkilöstö-, toimisto- sekä tilakustannukset. Erikseen Iitti korvaa
toimenpiteisiin liittyvät välittömät ja todelliset matka- ja muut kulut.
Kohdan 3.4. osalta Iitti suorittaa palkkiona 35.000 , joka kattaa kaikki
Innovationin palvelun tuottamisesta syntyneet kulut.
Yhteensä Iitin maksettava vuosikorvaus on 49.000 + kulut. Maksettavana
olevaan summaan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.
Innovation laskuttaa vuosikorvauksen neljännesvuosittain.
Palveluihin, joiden kuluihin yrittäjät erikseen sopimusperusteisesti
osallistuvat, sovelletaan yhtenäisiä laskutusperustelta niin Kouvolan kuin
Iitinkin osalta."
Todetaan, että Iitin kustannusosuutta on perusteltua alentaa Kouvola
Innovation Oy:n budjettiin suhteutettuna.
Lisätiedot: kunnanjohtaja Pentti Toivanen, puh. 020 615 9744
Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Iitti-tiimi esittää Kouvola Innovation Oy:lle ja edelleen kunnanhallitukselle,
että sopimuksen kohtien 3.1 - 3.2 mainittujen toimenpiteiden suorittamisesta
maksettavaa korvausta alennetaan 2 000 € ja kohdassa 3.4. mainittua
palkkiota 35 000 € alennetaan 10 000 €. Muutoksen jälkeen Iitin kiinteä
kustannusosuus kohtien 3.1., 3.2. ja 3.4. toimenpiteistä on yhteensä 37 000
€. Muilta osin sopimuksen ehdot säilyvät ennallaan.

Päätös

Iitti-tiimi:
Iitti-tiimi hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

