Yhteistyösopimus
1. Sopijaosapuolet
Forssan kaupunki, ly 0145626-1, Turuntie 18, 30100 Forssa
Humppilan kunta, ly 0146456-0, Kisakuja 2, 31640 Humppila
Jokioisten kunta, ly 0147645-7, Keskuskatu 29, 31600 Jokioinen
Tammelan kunta, ly 0153179-4, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (HAMK), ly 2617489-3, Visamäentie 35 A,
13100 Hämeenlinna
Sopimuksen yhteyshenkilönä HAMK:ssa on HAMK Bio -tutkimusyksikön
johtaja Annukka Pakarinen.
2. Sopimuskausi
Sopimuskausi on 1.3.2021- 29.2.2024.
3. Sopimuksen tausta ja tarkoitus
HAMK:lla on Forssan seudun aluekehityksessä merkittävä osuus. Sopimuksen tarkoitus on sekä parantaa HAMK:n toimintaedellytyksiä seudulla että lisätä Forssan seudun elinvoimaa. Tässä tarkoituksessa kaupunki ja kunnat ostavat sopimuskautena HAMK:lta tutkijayliopettajan koordinoimaa tutkimustyötä.
4. Tutkimustyö ja sen rahoitus
Kaupunki ja kunnat ostavat HAMK:lta sopimuskautena tutkijayliopettajan
koordinoimaa tutkimustyötä. Tutkimustyö palvelee Forssan seudun yritysten
tarpeita ja edistää Forssan kaupungin ja seudun kuntien järkivihreän elinkeinostrategian toteutumista. Tutkijayliopettaja sovittaa näitä tutkimustyön eri
puolia yhteen.
HAMK hakee rahoitusta tutkimus- ja kehittämishankkeisiin ja vie hankkeita
käytäntöön. HAMK tekee yhteistyötä Forssan Yrityskehitys Oy:n ja seudun yritysten kanssa. HAMK:ssa rahoitushakemuksia valmistelee koko siihen erikoistunut henkilökunta tarvittavin osin. Tavoite on saada vuosittain rahoitus vähintään kahteen elinvoimaa vahvistavaan hankkeeseen. Kukin hanke koskee vähintään yhtä sopijaosapuolta.
Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan eli TKI-toiminnan sekä rahoituksen
avulla kehitetään seudun yritysten kilpailukykyä ja lisätään yritysten kansainvälisyyttä. Seudun elinkeinostrategian mukaisesta toiminnasta viestitään aktiivisesti eri kanavissa.
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5. Tutkijayliopettaja ja muut asiantuntijat keskeisine tehtävineen
HAMK nimeää vakinaisesta henkilökunnastaan tutkijayliopettajan sopimuksessa tarkoitettuihin tehtäviin. HAMK sopii etukäteen muiden sopijapuolten
kanssa, kenet se tehtävään nimeää. Mahdollisesta vaihdoksesta HAMK sopii
muiden sopijapuolten kanssa.
Tutkijayliopettajan sijoituspaikkana ovat HAMK:n Forssassa ja Mustialassa sijaitsevat kampukset. HAMK huolehtii siitä, että tutkijayliopettajan rinnalla työskentelee asiaa kulloinkin parhaiten edistävä ryhmä muita HAMK:n asiantuntijoita.
Tutkijayliopettajan keskeisiä tehtäviä ovat
- korkeakoulun tutkimusosaamisen koordinointi
- ammattikorkeakoulun kumppanuuksien ja verkostojen hyödyntäminen ja
ammattikorkeakoulun strategian toteutus
- Forssan seudun järkivihreän elinkeinostrategian mukaisesta toiminnasta
viestiminen, strategian tunnetuksi tekeminen ja strategian edistäminen
- osaamisen koordinointi mm. yhteistyöryhmässä
- soveltavaan tutkimustoimintaan osallistuvien yritysten lisääminen
- tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoitushakujen ja hankkeiden käynnistämisen koordinointi varsinkin seudun yritysten kanssa
- HAMK:n kumppanuuksien ja verkostojen hyödyntäminen sekä strategian toteutus
- kansainväliset yhteistyöhankkeet
- kansainvälisten opiskelijoiden ottaminen mukaan tutkimustoimintaan
Tutkijayliopettajan koordinoima asiantuntijatiimi edistää kansainvälisiä yhteistyöhankkeita ja kansainvälisten opiskelijoiden mukaan ottoa tutkimukseen.
Näin pyritään lisäämään kansainvälisen rahoituksen kohdistumista seudulle.
6. Yhteistyöryhmä
Sopijapuolet ja Forssan Yrityskehitys Oy (FYK) nimeävät edustajansa yhteistyöryhmään koko sopimuskauden ajaksi. Ne voivat kutsua ryhmään lisäksi
harkitsemansa määrän seudun yrityksiä edustavia jäseniä.
Sopijapuolet, FYK ja ryhmässä edustettuina olevat yritykset maksavat edustajilleen mahdolliset kokouspalkkiot tai matkakustannusten korvaukset.
Yhteistyöryhmä kokoontuu säännöllisesti seuraamaan sopimuksen toteutumista sekä ideoimaan toiminnan kehittämistä ja uudelleen suuntaamista, kuten
mahdollisia uusia hankkeita yms. Tutkijayliopettaja kutsuu kokoukset koolle.
Tutkijayliopettaja koordinoi yhteistyöryhmässä osaamista ja pyrkii tiiminsä
kanssa lisäämään seudun yritysten osallistumista soveltavaan tutkimukseen.
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7. Sopimuksen toteutumisen selostus sopijaosapuolille
Tutkijayliopettaja selostaa Forssan kaupunginhallitukselle sekä Humppilan,
Jokioisten ja Tammelan kunnanhallituksille sopimuksen toteutumista ja saavutettuja tuloksia sekä tulevaisuuden näkymiä erikseen sovittavina aikoina mutta
kuitenkin vähintään kerran vuodessa.
8. Sopimuksen rahoitus
Kaupunki ja kunnat rahoittavat HAMK:n tutkijayliopettajan ja hänen koordinoimansa asiantuntijatiimin toimintaa Forssan seudun alueella. Rahoitus on
52.000 euroa (alv 0 %) vuodessa eli sopimusaikana yhteensä 156.000 euroa.
Kaupunki ja kunnat jakavat kustannuksen asukasmääriensä suhteessa.
Etukäteen sovittuun rahoitukseen sisältyvät tutkijayliopettajan kotimaanmatkat
ja kotimaisiin tilaisuuksiin osallistumiset. Jos sopimuksen toteuttaminen edellyttää ulkomaille tehtävää matkaa, matkakulujen ja muiden välttämättömien
kustannusten maksamisesta on sovittava kulloinkin erikseen.
Kustannukset maksetaan vuosittain kahdessa erässä laskua ja väliraporttia
vastaan 20.6. ja 20.12 tai niitä seuraavana arkipäivänä. Sopijaosapuolet sopivat erikseen raportoinnin yksityiskohtaisen sisällön. Maksuehto on 14 vuorokautta netto.
9. Sopimuksen päättäminen
Sopimus päättyy sopimuskauden päättyessä. Osapuoli voi kesken sopimuskauden purkaa sopimuksen jonkin osapuolen rikkoessa sopimusta niin, että
rikkomus olennaisesti vaikeuttaa sopimuksen toteutumista. Lisäksi purkaminen edellyttää, ettei sopimusta rikkonut osapuoli kehotuksen saatuaan viipymättä ole korjannut menettelyään. Sopimuksen ennenaikaisen päättymisen
aiheuttanut osapuoli on velvollinen korvaamaan muille osapuolille aiheuttamansa vahingon.
10. Erimielisyyksien ratkaiseminen
Sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisin
neuvotteluin, tarvittaessa käyttämällä avuksi ulkopuolisia asiantuntijoita. Jos
erimielisyyksiä ei saada ratkaistuiksi neuvottelemalla, ne ratkaistaan KantaHämeen käräjäoikeudessa.
11. Sopimuskappaleet
Sopimusta on tehty samasanainen kappale kullekin sopijapuolelle.
Allekirjoitukset

