SOPIMUS RAKKAUDELLA PORISTA -KUMPPANUUSOHJELMAAN LIITTYMISESTÄ

1. Sopijapuolet
Porin kaupunki 0137323-9
yhteyshenkilö: viestintä- ja markkinointisuunnittelija Marika Virtanen, marika.virtanen@pori.fi
ja
Yritys, y-tunnus (jäljempänä ”Yritys”)
yhteyshenkilö:
2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus
Rakkaudella Porista –leima toimii kumppanuusohjelman graafisena tunnuksena, lisäksi Pori Sans –fonttia
saa käyttää kaupallisessa tarkoituksessa erikseen sovittavalla tavalla. Leimaan ja fonttiin saa
käyttöoikeuden, kun Yritys on tullut hyväksytyksi kumppanuusohjelmaan.
Graafinen ohjeistus tarkoittaa graafisen tunnuksen käyttöä koskevaa ohjeistusta, jonka mukaisesti Yritys on
sopimusehtojen perusteella velvoitettu toimimaan käyttäessään graafista tunnusta.
3. Kumppanuusohjelmaan kuuluminen ja sopimuksen voimaantulo
Yritys hyväksyy sopimusehdot täyttämällä ja lähettämällä verkkolomakkeen. Sopimus astuu voimaan, kun
päätöksestä on ilmoitettu Yritykselle sähköpostitse.

4. Rakkaudella Porista –leiman sekä fontin käyttö
Kumppanuusohjelmaan valittu Yritys saa käyttöönsä painokelpoisen version Rakkaudella Porista –leimasta
Yrityksen tuotteen ja/tai palvelun markkinointia varten. Porin kaupunki toimittaa Yritykselle Rakkaudesta
Poriin –leiman sekä graafisen ohjeistuksen samalla kun ilmoittaa valinnasta kumppanuusohjelmaan.
Yrityksellä on oikeus käyttää rakkaudella Porista leimaa Yrityksen oman tuotteen ja/tai palvelun viestintä- ja
markkinointitarkoituksissa tämän sopimuksen voimassaolon ajan. Sopimuksen perusteella Rakkaudella
Porista -leimaa on mahdollista käyttää vain kumppanuusohjelmaan hyväksytyn Yrityksen ja sen Rakkaudella
Porista -tuotteiden markkinoinnin/myynnin yhteydessä.
Tämä sopimus ei tuota Yritykselle yksinoikeutta eikä tällä sopimuksella siirretä Porin kaupungilta yritykselle
minkään immateriaalioikeuden omistusoikeutta, vaan ainoastaan tässä sopimuksessa määritelty ja rajattu
käyttöoikeus.
Yritys ei saa luovuttaa saamaansa leiman tai fontin käyttöoikeutta edelleen kolmansille osapuolille ilman
Porin kaupungin nimenomaista kirjallista lupaa.
5. Tuotteen ja/tai palvelun porilaisuus
Tuotteen ja/tai palvelun arvo tulee tuottaa Porissa. Tuotteen osa tai komponentti voi olla tuotettu muualla.
Rakkaudella Porista –leiman saa Yritys, jolla on toimintaa Porissa, vaikka esimerkiksi sen omistajuus olisi
ulkomailla.

6. Laatuvaatimukset
Kumppanuusohjelmaan hyväksyttyjen Yritysten tulee täyttää Porin kaupungin asettamia laatuvaatimuksia.
Laatuvaatimuksia ovat muun muassa tuotteen/palvelun porilaisuus, laadukkuus, perinteikkyys,
innovatiivisuus sekä porilainen uniikki ote.
Kumppanuusohjelmaan liittyvän yrityksen tulee täyttää tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain
(1233/2006) mukaiset vaatimukset.
Halutessanne voitte listata siihen liittyvät asiakirjat eli täytettävä tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset,
joista todisteena ovat:
1. Kaupparekisteriote
2. Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, että verovelkaa
koskeva maksusuunnitelma on tehty. Samalla todistuksella ilmoitetaan myös, onko yritys
arvonlisäverovelvollisten rekisterissä, ennakkoperintärekisterissä tai työnantajarekisterissä.
Ennen sopimuksen tekoa sopimustoimittajaksi valitun tulee toimittaa edellä mainitut todistukset (enintään
3 kk vanhoja) tilaajalle. Luotettavana selvityksenä hyväksytään myös tilaajavastuu.fi / Luotettava Kumppani
-raportit, jotka sisältävät kaikki tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset.
Yli 12 kuukautta voimassa olevan sopimussuhteen aikana sopimuspuolen on toimitettava edellä mainitut
todistukset tai tiedot 12 kuukauden välein.
7. Viestintä
Porin kaupunki kokoaa Rakkaudella Porista –leimalla oikeutetuista Yrityksistä kaupungin verkkosivuille
erillisen tuotemenun, jossa nostetaan Yrityksen tuotteita tai palveluita sekä tietoa paikoista, joista tuotteita
tai palveluita voi hankkia. Tuotemenun tiedot päivitetään verkkosivuille 2 (kaksi kertaa kuukaudessa).
Yritys vastaa omista markkinointi- ja viestintämateriaaleistaan, niistä aiheutuvista kuluista sekä tietojen
oikeellisuudesta.
8. Maksut ja korvaukset
Tähän sopimukseen ei liity mitään taloudellisia velvoitteita. Porin kaupunki ei veloita eikä maksa korvausta
kumppanuusohjelmaan liittymisestä, Pori Sans -fontin tai Rakkaudella Porista -leiman käytöstä.
Yritys vastaa omista toteutuskuluistaan ja Parasta Porista –leiman sekä fontin käytöstä aiheutuvista
kustannuksista.
Porin kaupunki ei tällä sopimuksella rajoita oikeuttaan vaatia jatkossa korvausta, mikäli Yritys rikkoo
Parasta Porista leiman tai fontin käyttöohjeistusta, lakia tai muuten käyttää leimaa tai fonttia hyvän tavan
vastaisesti.
9. Soveltuvuusvaatimukset
Yritys vastaa siitä, että Porin kaupungille luovutetut tiedot ja muu materiaali eivät loukkaa kolmannen
osapuolen omistusoikeuksia taikka patentti-, tekijän- tai muita immateriaalioikeuksia. Mikäli

kolmas osapuoli esittää Porin kaupunkia vastaan Yrityksen Rakkaudella Porista –kumppanuusohjelmaan
luovutetun materiaaliin kohdistuvia oikeudellisia vaatimuksia, Yritys on velvollinen vastaamaan
vaatimuksiin Porin kaupungin puolesta omalla kustannuksellaan.
9. Sopimuksen päättyminen ja irtisanominen
Tämä sopimus päättyy kahden vuoden kuluttua sopimuksen allekirjoituspäivämäärästä ilman eri
irtisanomistoimenpiteitä.
Sopimus voidaan purkaa Porin kaupungin toimesta välittömästi ilman erillistä irtisanomisaikaa, jos
Yritykselle asetetut perusedellytykset eivät enää täyty.
Yritys voi vapaasti irtisanoa tämän sopimuksen päättymään valitsemanaan ajankohtana ilmoittamalla siitä
kirjallisesti Porin kaupungille. Sopimuksen päätyttyä tai tultua irtisanotuksi Yrityksen on lopetettava
Rakkaudella Porista –leiman käyttö tuotteissaan.
10. Allekirjoitukset
Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.
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