
Yhteistyösopimus Ylä-Savon matkailun seudullisesta 
kehittämistoiminnasta 
 

1. Sopimuksen osapuolet 
 
Tämän yhteistoimintasopimuksen osapuolet ovat Iisalmen ja 
Kiuruveden kaupungit sekä Lapinlahden, Sonkajärven ja Vieremän 
kunnat. 
  
Toimenpiteiden toteuttajana toimii Iisalmi ja tienoot –
matkailumarkkinointiryhmä. Virallisesti se on Iisalmen 
keskustankehittämisyhdistys Iiden ry:n alaisuudessa toimiva 
matkailujaosto.  

 

2. Sopimuksen tarkoitus 
 
Tällä sopimuksella osapuolet sopivat matkailun seudullisen 
kehittämistoiminnan järjestämisestä ja rahoittamisesta vuosille 2019 – 
2023. 

Sopijapuolet sitoutuvat noudattamaan yhdessä hyväksyttyjä tavoitteita. 
Iisalmi ja tienoot toiminnan tavoitteita ovat:  

- toimivat myynti- ja markkinointikanavat 
- alueen vahvuuksiin pohjautuvien aktiviteettien ja tuotteiden 

monipuolistuminen sekä lisääntyminen 
- tapahtumatuotannon ympärivuotisuus 
- vapaa-ajan matkustajien lisääntyminen 
- valtakunnallisesti tunnettu matkailualue 
- seudullisesti, maakunnallisesti sekä valtakunnallisesti vakiintunut 

toimija ja haluttu yhteistyökumppani 
=> alueen matkailuelinkeinon vahvistaminen ja kasvu 

3. Toiminta, hallinto ja päätöksenteko 
 
Matkailujaoston toiminnan suunnittelusta ja matkailupalvelujen 
markkinoinnista ja kehittämisestä vastaavat Iisalmen kaupungin 
elinvoimapalvelujen määräämä edustaja yhdessä matkailujaoston 
jäsenten sekä muiden kuntaedustajien kanssa. Iisalmen kaupungin 
edustaja toimii matkailujaoston vetäjänä.  
 
Jaostolla on oma tili ja toimintasuunnitelma.  
 
Toiminnan tavoitteena on alueen matkailutulon kasvu, 
houkuttelevuuden lisääminen, matkailun kehittäminen ja yrittäjien 
välinen yhteistyö niin alueella kuin maakunnallisesti ja valtakunnallisesti. 
 



4. Taloudenohjaus, rahoitus ja raportointi 
 
Toiminnan rahoittamiseksi kunnat varaavat matkailun seudullisen 
kehittämistoiminnan käyttöön 0,5 euroa / asukas / vuosi ajalla 2019 – 
2023.  

Kuntarahan lisäksi Iisalmi ja tienoot –yritysjäsenet maksavat toimintaan 
yhteisesti sovitun markkinointimaksun sekä jäsenmaksun. 

Iisalmi ja tienoot toimintaa ohjaa vuosittain laadittava 
toimintasuunnitelma ja budjetti. Toimintakertomuksessa raportoidaan 
edellisen vuoden toteutuneet toimenpiteet ja rahankäyttö. 

5. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen 
 
Tämä sopimus tulee voimaan 1.1.2019, ja on voimassa vuoden 2023 
loppuun saakka. Sopimus on voimassa kalenterivuoden kerrallaan 

Tämän yhteistoimintasopimuksen muutoksista päätetään sopijakuntien 
johtajien yhtäpitävillä päätöksillä. 

Sopimuksen sisällöstä syntyvät erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti 
sopijapuolten välisissä neuvotteluissa. Kuntajohtajatyöryhmä ratkaisee 
sopimusta koskevat tulkintariidat. Jos kuntajohtajatyöryhmä ei pääse 
sopimukseen tulkintariidasta ratkaistaan asia toimivaltaisessa 
alioikeudessa. 

Sopijapuolet tavoittelevat pitkäjänteistä yhteistoimintaa. Pitkäjänteisyys 
todentuu kuntien periaatepäätöksinä toimintaan osallistumisesta.  

Sopimuksesta voi irtaantua, jos tulokset eivät vastaa asetettuja 
odotuksia. 

Sopimuksen voimassaolo päättyy automaattisesti, mikäli Iisalmi ja 
tienoot -toiminta lakkaa. 

Iisalmi 1.11.2018 

 

Allekirjoitukset 
 
 

Jarmo Ronkainen Jarmo Muiniekka Tuula Parkkonen-Suhonen 

Iisalmen kaupunki Kiuruveden kaupunki Kiuruveden kaupunki 

   

Janne Airaksinen Simo Mäkinen Mika Suomalainen 

Lapinlahden kunta Sonkajärven kunta Vieremän kunta 

     


	1. Sopimuksen osapuolet
	2. Sopimuksen tarkoitus
	3. Toiminta, hallinto ja päätöksenteko
	4. Taloudenohjaus, rahoitus ja raportointi
	5. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

