Sopimus palvelujen ostamisesta
1. Sopijapuolet
Tilaaja:

Porin kaupunki (jäljempänä kaupunki), y-tunnus 0137323-9
Hallituskatu 12, 28100 PORI

Toimittaja:

Visit Pori Oy, (jäljempänä Visit Pori), y-tunnus 1519270-3
Itäpuisto 7, 28100 Pori

2. Visit Porin perustehtävä
Visit Pori on Porin kaupunkikonserniin kuuluva kaupungin kokonaan omistama yhtiö, jonka tehtäviä
ovat tapahtumahankinta, tapahtumajärjestäjien tukeminen ja matkailumarkkinointi.
Tehtävänä on edistää alueen matkailullista vetovoimaa ja matkailupalveluja tuottavien yritysten
myyntiä vahvistamalla alueellisten toimijoiden verkostoitumista, tuotteistamista ja näkyvyyttä.
Visit Pori vastaa Yyterin ja Kirjurinluodon kohdejohtamisesta sekä markkinoinnista.
Visit Pori toteuttaa osaltaan Porin kaupungin elinvoimaohjelmaa ja toimii vahvana
toteuttajakumppanina SuomiAreena-tapahtumassa. SuomiAreenan tuottajan tehtävät hoitaa Visit
Pori.
3. Sopimuksen tavoitteet
Kaupunki sopii tällä sopimuksella kohdan 2. mukaiseen Visit Porin perustehtävään liittyvien
palveluiden ostamisesta Visit Porilta.
4. Muut erikseen ostettavat palvelut
Visit Pori voi toteuttaa myös muita matkailu-, kokous- ja tapahtumamarkkinointiin liittyviä
toimenpiteitä, joista sovitaan erillisinä toimeksiantoina Porin kaupungin elinvoimayksikön kanssa.
5. Sopimuksen vuosihinta ja laskutus
Tämän sopimuksen vuosihinta on 705.300 euroa (ALV 0 %). Vuosihinnasta 100.000 euroa (ALV 0 %)
kohdistuu Yyterin alueen markkinointiin. Visit Pori laskuttaa kaupungilta vuosihinnan seuraavan
aikataulun mukaisesti:
1. erä 235.100 euroa, eräpäivä 10.1.2020
2. erä 235.100 euroa, eräpäivä 10.4.2020
3. erä 151.325 euroa, eräpäivä 10.7.2020
4. erä 151.325 euroa, eräpäivä 10.10.2020
6. Visit Porin toiminnan tavoitteet, raportointi ja ohjaus
Kaupunkikonsernin ohjeiden mukaan kaupunginvaltuusto määrittelee Visit Porille omistajan
vuositason tavoitteet talousarviossa. Tavoitteiden vahvistaminen tapahtuu osana normaalia
kaupunginhallituksen ja –valtuuston talousarviokäsittelyä. Tavoitteiden toteutumisesta
raportoidaan puolivuosittain sekä koko tilikaudesta kaupunkikonsernin tilinpäätöksen yhteydessä.
Lisäksi Visit Pori antaa kaupungille pyydettäessä erillisraportteja tähän sopimukseen liittyvien
palveluiden toteutuksesta kirjallisesti tai suullisesti.

Visit Pori noudattaa toiminnassaan Porin kaupunkikonsernin konserniohjetta. Ohje on saatavilla
osoitteessa https://www.pori.fi/paatoksenteko/asiakirjat.
7. Sopimuskausi
Tämä sopimus on voimassa 1.1.2020 – 31.12.2020.
8. Sopimuksen irtisanominen
Jos sopijapuoli toimii tämän sopimuksen vastaisesti eikä sopimusrikkomusta ole pidettävä
vähäisenä, on toisella sopijapuolella oikeus irtisanoa sopimus päättymään kolmen
kuukauden kuluttua irtisanomisesta.
9. Erimielisyyksien ratkaisu
Tämän sopimuksen ehdoista tai sopimuksen noudattamisesta syntyvät erimielisyydet ratkaistaan
ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Neuvotteluiden epäonnistuessa tästä sopimuksesta
aiheutuvat riidat ratkaistaan Satakunnan käräjäoikeudessa.
10. Sopimuksen muuttaminen
Kaikki tätä sopimusta koskevat muutokset on tehtävä kirjallisesti ja molempien sopijapuolten on ne
hyväksyttävä.
11. Sopimuskappaleet
Tämä sopimus on laadittu kahtena samansanaisena kappaleena, yksi kummallekin sopijapuolelle.
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