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1. MATKAILUTIIMI   
  

Tällä   sopimuksella   sovitaan   Saimaa   Coop   Osuuskunnan   Matkailutiimin   
toiminnasta.   Hakiessaan   ja   tullessaan   hyväksytyksi   Matkailutiimin   jäseneksi,   
jäsenyrityksen   tulee   noudattaa   tätä   sopimusta.     
  

Matkailutiimin   (myöhemmin   käytetään   lyhennettä   MT)   tarkoitus   on   lisätä   ja   parantaa   
kestävää   ja   vastuullista   matkailua   Saimaan   seudulla    tuottamalla   yhdessä   
jäsenyritystensä   tarvitsemia   matkailun   tukipalveluita .   Tiimin   tuottamia   palveluita   ovat   
mm.   matkailun   myynti-   ja   markkinointipalvelut   (esim.   visitpuumala.fi),   kestävää   matkailua   
edistävät   palvelut   ja   matkanjärjestäjä   palvelut.   Palveluita   kehitetään   jatkuvasti   
jäsenyritysten   tarpeiden   ja   kannattavuuden   mukaan.   
  

Tiimin   jäseneksi   voivat   hakea   kaikki   Osuuskunnan   jäseneksi   hyväksytyt   Saimaan   alueella   
toimivat   matkailuyritykset,   jotka   tarvitsevat   Saimaa   Coop   Matkailu   Tiimin   tuottamia   
palveluita   ja   täyttävät   tiimin   määrittelemät   jäsenvastuut   sekä   lakien   mukaiset   
yrittäjävelvoitteet.   
  

2. TIIMIN   JÄSENTEN   VASTUUT   JA   OIKEUDET   
  

2.1   Oikeudet   
● Saada   kaikki   tieto   tiimin   toiminnasta   
● Osallistua   tiimin   asioita   koskevaan   päätöksentekoon   
● Osallistua   tiimin   tuottamien   palveluiden   kehittämiseen   
● Osallistua   tiimin   tuottamien   palveluiden   tuottamiseen   ammattitaitonsa   mukaan   
● Käyttää   tiimin   tuottamia   palveluita   tiimissä   sovittuu   jäsenhintaan   
● Saada   mahdollisia   muita   tiimissä   päätettyjä   jäsenetuja   
● Saada   muita   mahdollisia   osuuskunnan   kaikkia   jäseniä   koskevia   jäsenetuja   
● Osallistua   osuuskunnan   jäsenenä   osuuskunnan   yleiseen   päätöksentekoon   

  
2.2    Vastuut   

● Käyttää   tiimin   tuottamia   palveluita   erillisten   palvelusopimusten   mukaan  
● Sitoutua   tiimin   laatimiin   Saimaan   kestävän   matkailun   kriteereihin   (kriteerit   tässä)   
● Osallistua   tiimin   kannattavan   liiketoiminnan   kehittämiseen   ja   ylläpitämiseen   
● Huolehtia   siitä,   ettei   MT   tiimin   toiminta   ole   vastoin   Saimaa   Coop   Osuuskunnan   

yleistä   etua.     
  

3. MAKSUT   JA   KULUT     
  

Rahoittaakseen   toimintaansa   tiimi   myy   tuottamiaan   palveluita   sekä   jäsenille   että   
ulkopuolisille   ja/tai   päättää   vuosimaksun   keräämisestä   jäseniltään.   Tiimin   jäsenet   voivat   
myös   rahoittaa   toimintaa   ottamalla   vapaaehtoisia   osuuksia   osuuskunnan   vuosikokouksen   
päättämään   merkintähintaan.   Vapaaehtoiset   osuudet   edellyttävät   hallituksen   hyväksyntää.   
  



Tiimin   tulee   kattaa   sen   omasta   palvelutuotannosta   aiheutuvat   kulut.   Lisäksi   tiimin   
liikevaihdosta   menee   osuus   osuuskunnan   yleisiin   hallinnointi-   ja   yhteiskehittämisen   
kuluihin   Osuuskunnan   hallituksen   päätöksen   mukaan   (tällä   hetkellä   10%   liikevaihdosta).   
  

Mikäli   tiimin   tulot   eivät   riitä   kattamaan   kuluja,   tiimin   työstä   koituvia   kuluja   voidaan   vähentää   
jakamalla   töitä   tiimin   jäsenten   kesken.   Tiimin   hyväksi   tehdystä   työstä   tulee   pitää   
tuntikirjanpitoa.   Tiimi   voi   päättää   tiimin   hyväksi   tehdyn   työn   korvauksista   itsenäisesti.   Mikäli   
tiimin   palveluista   syntyvää   liikevaihtoa   syntyy   enemmän   kuin   kuluja,   tiimin   jäsenet   
päättävät   yhdessä   ylijäämän   käytöstä.    
  

Tiimii   voi   myös   halutessaan   päättää   liittymisen   yhteydessä   jäseneltä   perittävästä   
liittymismaksusta.   Liittymismaksua   ei   palauteta   eroamisen   tai   erottamisen   yhteydessä.     
  

4. TIIMIN   PÄÄTÖSVALTA     
  

Matkailutiimi   on   alla   sovituissa   tiimin   asioissa   päätäntävaltainen   toimija.   Tiimin   
liiketoimintaan   liittyvät   asiat   voidaan   päättää   ilman   osuuskunnan   hallituksen   tai   
vuosikokouksen   päätöksiä,   mikäli   toiminta   ei   ole   haitallista   osuuskunnan   toiminnalle   eikä   
edellytä   juridisia   sitoumuksia.   Juridisia   sitoumuksia   edellyttävät   toimet   tulee   saattaa   
osuuskunnan   toimitusjohtaja   tietoon   ja   tarvittaessa   hallituksen   käsiteltäväksi.   Tiimin   tulee   
huolehtia   vuosittain   siitä,   että   osuuskunnan   toimitusjohtaja   ja   hallitus   ovat   tietoisia   tiimin   
toimintasuunnitelmista   ja   taloudenhoidosta.   Tiimi   päättää   itsenäisesti   mm.   seuraavista   
asioista:   

- työnjaosta   
- talouden   suunnittelusta   
- palveluiden   hinnoittelusta   
- tiimin   jäseneduista   
- henkilöstöstä   
- palveluiden   ostoista   
- uusien   tiimijäsenten   hyväksymisestä   
- tiimijäsenten   erottamisesta   
- tämän   sopimuksen   muuttamisesta   

  
Päätökset   tehdään   yhteisissä   kokoontumisissa   tai   sähköisten   viestimien   välityksellä   
kirjallisesti.   Jokaisella   tiimin   jäsenellä   on   äänestystilanteessa   yksi   ääni.   Tiimi   voi   
halutessaan   nimetä   pienemmän   työryhmän   valmistelemaan   asioita.   
  

Vastaavasti   tiimi   on   myös   itsenäisesti   vastuussa   Osuuskunnan   hallitukselle   tiimin   asioista   
ja   taloudesta.   Taloutta   hoidettaessa   tulee   muistaa,   että   osuuskunta   on   viime   kädessä   
juridisessa   vastuussa   kolmansiin   osapuoliin   nähden,   joten   tiimin   taloudelliset   päätökset   
tulee   hyväksyttää   hallituksessa.     
  

5. TIIMISTÄ   EROAMINEN   TAI   EROTTAMINEN   
  

Tiimistä   voi   erota   tekemällä   kirjallisen   eroilmoituksen   osuuskunnan   hallitukselle.   
Mahdollista   vuosi-   tai   liittymismaksua   ei   palauteta   eroamisen   myötä.   Erotessaan   myös   
osuuskunnasta,   jäsenellä   on   oikeus   saada   jäsenosuus   takaisin   sen   nimellisarvon   mukaan.     
  



Tiimin   jäsenen   toimiessa   toistuvasti   vasten   yhteisiä   sääntöjä   /   sopimusta   /   arvoja,   voidaan   
tiimin   jäsen   erottaa   välittömästi.   Erottamisesta   päättää   tiimin   jäsenet   äänestämällä.   
Osuuskunnasta   erottamisesta   päättää   osuuskunnan   hallitus.     
  

6. SALASSAPITO   JA   YHTEISVASTUULLISUUS   
  

Matkailun   Tiimin   jäsen   sitoutuu   toimimaan   yhdessä   muiden   tiimin   jäsenten   ja   osuuskunnan   
jäsenten   kanssa   sekä   oman   tiimin   että   Saimaa   Coop   Osuuskunnan   etujen   mukaisesti.     
  

Jäsen   sitoutuu   myös   pitämään   yhteistoiminnassa   ilmi   tulevan   luottamuksellisen   tiedon   
salassa   ja   olemaan   luovuttamatta   tai   paljastamatta   sitä   ulkopuolisille   tai   käyttämättä   siten   
osuuskunnan   tai   toisen   jäsenen   vahingoksi.     
  

Salassapitovelvollisuudet   säilyvät   voimassa   myös   osuuskunnan   jäsenyyden   ja   tämän   
sopimuksen   päättymisen   jälkeen,   kunnes   tietoa   ei   enää   edellä   mainitulla   tavalla   ole   
pidettävä   luottamuksellisena.   Luottamuksellista   tietoa   ovat   mm.   osuuskunnan   ja   sen   
jäsenten   yrityssalaisuudet,   hinnoittelu,   tuotanto-   ja   toimitustavat,   materiaalipankin   sisällöt   
sekä   osuuskunnan   jäsenilleen   tarjoamien   sähköisten   työkalujen   sisältö   ja   toiminnot.     
  

Saimaa   Coop   Osuuskunta   käsittelee   jäsentensä   tietoja   luottamuksellisesti   ja   siten,   ettei   
jäsenen   yrityssalaisuudet   ja   muut   luottamukselliset   tiedot   paljastu   ulkopuolisille.     
  

7. SAIMAA   COOP   OSUUSKUNNAN   PURKAUTUMINEN   
  

Mikäli   Saimaa   Coop   osuuskunta   purkautuu,   mahdollinen   osuuskunnan   säästö   (jäljellä   
olevat   rahat   ja   omaisuus)   jaetaan   osuuskunnan   virallisten   sääntöjen   mukaan.   
  

8. SOPIMUKSEN   SITOVUUS   
  

Osuuskuntaan   tulevia   uusia   jäseniä   ja   uusia   tiimejä   tiedotetaan   tämän   tiimin   
sopimuksesta.   Osuuskuntaan   liittymisen   ehtona   on   tämän   sopimuksen   hyväksyminen   
allekirjoittaessaan   jäsenhakemuksen.   
  

9. ERIMIELISYYDET   
  

Tätä   sopimusta   koskevat   riita-asiat   ratkaistaan   sopijaosapuolten   välisin   neuvotteluin,   ja   
mikäli   niissä   ei   päästä   sopimukseen,   erimielisyydet   ratkaistaan   Etelä-Savon   
Käräjäoikeudessa.   
  

  

Hakiessani   ja   tullessani   hyväksytyksi   Saimaa   Coop   Matkailu   Tiimin   jäseneksi,   sitoudun   
allekirjoituksellani   noudattamaan   tätä   sopimusta.     

  


