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Työn lähtökohta ja tavoite

Sysmän kunta omistaa matkailutoimintaan liittyviä kiinteistöjä, jotka kunta on kehittänyt itse ja yhdessä yrittäjien 
kanssa. Kunta on saanut kehittämiseen myös julkisia varoja. Kunnalla on kohteista voimassa olevat 
vuokrasopimukset, jotka sisältävät myös sopimuksia investointikustannusten (lunastussopimus) jaosta.
Osa sopimuksista on päättymässä ja kunnalla on edessä sopimusten uusiminen. Kunta omistaa kokonaan Pinx Oy 
nimisen yhtiön, jota olisi mahdollista käyttää jatkossa vuokrattujen matkailukohteiden sopimuskumppanina.
Sysmän kunta on kiinnostunut teettämään selvityksen, missä tarkastellaan Pinxin/Ilolan alueen, Sysmän 
leirintäalueen ja Sysmä Marinan taloutta ja toimintaa Sysmän kunnan näkökulmasta. Miten Sysmän kunta voisi 
kehittää em. kohteiden hallinnointia niin, että se edistää matkailun kehittämistä, parantaa yhteistyötä yrittäjien 
kanssa ja selkeyttää kunnan asemaa. Onko sopimuksia ja/tai kiinteistöjä mahdollista ja tarkoituksenmukaista siirtää 
kunnan omistamalle Pinx Oy:lle. Mitä muita vaihtoehtoisia toimintamalleja on?
Kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki on pyytänyt Perlaconilta tarjouksen edellä kuvatusta selvitystyöstä.
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Työn sisältö
1. Työn käynnistäminen (etänä)

• Työn lähtökohtien, selvitysprosessin ja tavoitteiden läpikäynti sekä tarkentaminen; työn mahdollinen rajaaminen, 
toteutusaikataulu ja raportointi.

2. Tiedon keruu
• Yhtiön ja kohteiden taloustiedot (sisältäen saadut julkiset tuet), sopimukset (vuokra-, lunastus ym. sopimukset), luettelo 

tarkasteltavista kiinteistöistä/rakennuksista, arvio rakennusten teknisestä kunnosta ja investointitarpeista, 
ostopalvelusopimukset jne.

• Toimittaja haastattelee etänä/paikan päällä nimetyt toimijat omistajan tahtotilan ja toiminnan järjestämisvaihtoehtojen 
kartoittamiseksi.

• Toimittaja tulee tarvittaessa paikan päälle tutustumaan kohteisiin.
3. Selvitystyö

• Toimittaja kartoittaa vaihtoehtoisia toiminnan järjestämisvaihtoehtoja huomioiden mm. voimassa olevat sitoumukset ja saadut 
julkiset tuet

• Toimittaja kuvaa eri vaihtoehtojen vaikutukset kunnan talouteen ja hallintoon
4. Työpaja

• Tilaaja ja toimittaja pitävät yhteisen työpajan, missä toimittaja esittelee vaihtoehtoiset toiminnan järjestämistavat ja niiden 
vaikutukset kunnan talouteen ja hallintoon.

• Tilaaja ohjeistaa toimittajaa 
5. Loppuraportin laatiminen ja jättäminen tilaajalle

• Toimittaja tekee perustellun suosituksen etenemistavasta.
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Palvelun hinta
Palvelun hinta

Maksuehto

Muut kulut

Tarjouksen voimassaolo

• Esitetyn palvelun työmääräarvio on 6-9 pv. Perlaconin päiväveloitus on 1 200 
euroa (alv 0 %).

• Hintaan lisätään voimassa oleva arvonlisävero 24 %:ia.

• Maksuehto on 14 päivää netto ja viivästyskorko korkolain mukainen.

• Tämän lisäksi veloitamme toteutuneet matkustuskustannukset verohallinnon 
päätöksen mukaisesti.

• Tarjous on voimassa 31.12.2019 saakka.
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Konsultit ja aikataulu
Asiantuntija

Aikataulu

Lisätietoja

• KTL Marjo Helin 050 586 7616, marjo.helin@perlacon.fi.

• Tarkempi työn toteutusaikataulu sovitaan erikseen tilaajan kanssa.

• KTM Juha Koskinen, 050 407 4855, juha.koskinen@perlacon.fi.

5

mailto:marjo.helin@perlacon.fi.
mailto:juha.koskinen@perlacon.fi.


Talous- ja toiminta-analyysi
Perustyökalu, jota sovelletaan joustavasti 
eri tarpeisiin. 

Strategiatyö
Tukea kuntalain mukaisen 
strategian tuottamiseen.  

Sopeutustoimien tuki
Palvelupaketti sopeutuksen 
suunnitteluun ja läpivientiin. 

Kuntajakoselvitys 
Vapaaehtoiset ja erityiset 
kuntajakoselvitykset. 

Lisäpalveluja

Sote selvitykset
Elinvoiman mittaus
Operatiivisen johtamisen tuki
Päättäjäkoulutukset
Kiinteistöverokartoitus
Palvelurakenteen auditointi 
ja uudistaminen
Investointi- ja kannattavuuslaskelmat

Palvelujen 
ja osaamisen 
kehä 
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