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Liite PROJEKTISOPIMUKSEEN (TANDEM INDUSTRY ACADEMY) 

 

 

Tandem Industry Academy -rahoituksen (TIA) yleiset rahoitusehdot    19.1.2022 

 

1. Rahoituksen tausta ja tarkoitus 

 

Tutkimuksen vaikuttavuuden tukisäätiö sr (”Säätiö”) rahoittaa TIA-rahoituksen kautta 

yliopistojen/korkeakoulujen/tutkimuslaitosten (”Akateeminen kumppani”) ja yritysten 

(”Yrityskumppani”) esikilpailullisia (precompetitive) yhteistutkimushankkeita, joissa työskentelee 

post doc -tutkija 2 vuoden ajan. Tavoitteena on, että hankkeen aikana post doc -tutkija toimii 

tiiviissä yhteistyössä noin 12 kk akateemisen kumppanin ja noin 12 kk Yrityskumppanin 

organisaation kanssa. TIA-rahoituksen tavoitteena on vahvistaa tutkimuksen ja elinkeinoelämän 

välisiä yhteyksiä korkeatasoisen, sekä Akateemista kumppania että Yrityskumppania hyödyttävän 

esikilpailullisen tutkimuksen avulla. 

 

Rahoitus myönnetään Akateemiselle kumppanille, joka toimii hankkeessa työskentelevän post doc 

-tutkijan työnantajana projektin keston ajan. 

 

2. Rahoituksen saajan vastuut ja velvollisuudet 

 

2.1 Projektin päätutkija (”PI”) edustaa projektissa Akateemista kumppania. Akateemisen 

kumppanin oikeutettu edustaja sekä PI sitoutuvat hankkeeseen hyväksyessään nämä rahoitusehdot. 

Rahoitusehdot hyväksytään allekirjoittamalla Projektisopimus (Tandem Industry Academy) 

Akateemisen kumppanin oikeutetun edustajan toimesta. 

 

2.2 Akateeminen kumppani nimeää PI:n, joka toimii post doc -tutkijan ohjaajana ja vastaa siitä, 

että hanke toteutuu Säätiölle osoitetun rahoitushakemuksen liitteenä olleen tutkimussuunnitelman 

mukaisesti. 

 

2.3 Projektille myönnettyä rahoitusta saa käyttää vain tutkimussuunnitelmassa ja hakemuksen 

liitteenä olevassa budjetissa mainittuihin kustannuslajeihin sopimuksessa määritettynä aikana. 

 

2.4 Akateeminen kumppani on ennen tämän sopimuksen hyväksymistä, velvollinen varmistamaan, 

että yrityskumppani sitoutuu hankkeeseen sekä niihin velvollisuuksiin, joita nämä yleiset ehdot 

asettavat yrityskumppanille. 

 

2.5 Akateemisen kumppanin organisaation, hankkeen post doc -tutkijan ja PI:n nimet voidaan 

julkaista Säätiön viestinnässä. 

 

2.6 Projektissa työskentelevän post doc -tutkijan tulee olla työsopimuksessa Akateemisen 

kumppanin organisaatioon koko projektin keston ajan. Mikäli projektin aikana tulee tarve palkata 
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toinen henkilö hankkeeseen korvaamaan sopimuksessa nimettyä henkilöä, muutos täytyy 

hyväksyttää ensin Säätiöllä. 

 

2.7 Projektin kestoa voidaan pidentää vain Säätiölle osoitetulla kirjallisella anomuksella ja vain 

erityisestä syystä, kuten äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaa, asevelvollisuus tai siviilipalvelus 

tai pitkäaikainen sairaus. Projektin kestolle voi hakea enintään 12 kuukauden pidennystä, ja 

projektin pidennys ei muuta projektin kokonaisbudjettia. 

 

2.8 Projektin tieteelliset ja muut tulokset tulee olla saatavilla avoimen tieteen suositusten 

mukaisesti. Tulokset tulee saattaa niin avoimeen julkiseen levitykseen kuin mahdollista. 

Julkaiseminen on kuitenkin tehtävä niin, ettei tulosten immateriaalioikeudellinen suojaaminen eikä 

hanketta koskeva mahdollinen salassapito, mukaan lukien Yrityskumppanin liikesalaisuuksien ja 

muun luottamuksellisen tiedon salassapito, vaarannu.  

 

Jos Akateemisen kumppanin ja Yrityskumppanin välillä ei ole toisin sovittu, projektin tulosten 

omistus- ja käyttöoikeuksiin sovelletaan seuraavia ehtoja:  

 

Projektissa syntyneet tulokset omistaa Akateeminen kumppani, jonka työntekijä on ne tehnyt, 

luonut, keksinyt tai aikaansaanut.  

 

Jos Akateeminen kumppani ja Yrityskumppani ovat aikaansaaneet tulokset yhdessä eikä edellä 

mainittujen sopijapuolten osuuksia voida erottaa toisistaan, omistusoikeus kuuluu em. 

sopijapuolille yhteisesti siinä suhteessa kuin ne ovat osallistuneet tulosten aikaansaamiseen. 

Yhteisomistuksen ehdot sovitaan erikseen yhteisomistajien kesken. 

 

Mikäli Akateeminen kumppani ja Yrityskumppani luovuttavat omistusoikeuksia tuloksiin 

toisilleen, omistusoikeuksien luovutuksen yhteydessä sovitaan erikseen luovutuksen ehdoista ja 

maksettavasta korvauksesta. 

 

Akateemisen kumppanin tulee saada tulosten omistus- ja käyttöoikeuksia luovuttaessaan 

Yrityskumppanilta käypää hintaa vastaava korvaus. Korvaus tulee määritellä läpinäkyvällä ja 

objektiivisella tavalla ja korvausta määriteltäessä otetaan huomioon Yrityskumppanin rahalliset ja 

muunlaiset panostukset projektiin. Akateemisen kumppanin on huolehdittava, että 

luovutussopimukset eivät ole ristiriidassa rahoituksen saajaa koskevien säännösten ja Euroopan 

unionin valtiontukilainsäädännön kanssa. 

 

2.9 Kaikki laitteistot ja materiaalihankinnat, jota Säätiön rahoituksella projektille hankitaan, ovat 

Akateemisen kumppanin omaisuutta. 

 

2.10 PI:n ja post doc -tutkijan sekä Yrityskumppanin tulee kaikessa projektia ja sen tuloksia 

koskevassa viestinnässä (ml. julkaisut, seminaariesitykset, esitelmät, tiedotteet, kutsut, yms.) mainita 

että projekti on toteutettu Vaikuttavuussäätiön (The Finnish Research Impact Foundation) 

Tandem Industry Academia -rahoituksella. 
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2.11 PI, post doc -tutkija ja Yrityskumppani sitoutuvat tukemaan Säätiötä hanketta koskevassa 

viestinnässä. Säätiö voi esimerkiksi pyytää projektitiimiä tuottamaan hankkeen aikana Säätiön 

verkkosivuille julkaistavaksi lyhyitä tekstejä hankkeen tiimoilta. Säätiö avustaa sisältöjen 

tuottamisessa. 

 

2.12 PI:n tulee 30 vrk sisällä ilmoittaa Säätiölle, mikäli projekti poikkeaa suunnitelmasta 

merkittävästi. Tällainen voi esim. olla Yrityskumppanin vetäytyminen pois projektista. Samassa 

yhteydessä PI:n tulee tehdä Säätiölle ehdotus jatkosta. 

 

2.13 PI sitoutuu toimittamaan säätiölle loppuraportin projektista. Loppuraportti on toimitettava 

säätiölle 3 kk kuluessa projektin päätyttyä, sähköisen apurahajärjestelmän kautta. 

 

3. Osallistuvan yrityksen vastuut ja velvollisuudet 

 

3.1 Yrityskumppanin odotetaan tarjoavan tutkijan käyttöön tarvittavan työtilan, materiaaleja ja 

tutkimusinfrastruktuurin 12 kk:den ajaksi. 

 

3.2 Yrityskumppanilta odotetaan aktiivistaa osallistumista hankkeeseen ja hankkeen ohjaukseen 

yhdessä Akateemisen kumppanin kanssa koko projektin keston ajaksi. Yrityskumppanin 

hankkeeseen osallistumista koskevat ehdot määritellään Yrityskumppanin ja Akateemisen 

kumppanin välisessä sopimuksessa. 

 

3.3 Yrityskumppanin odotetaan tukevan projektia koskevaa viestintää. 

 

4. Rahoituksen maksaminen 

 

4.1 Säätiö maksaa Akateemiselle kumppanille projektin rahoituksen varat kahdessa erässä 

myönnetyn summan perusteella. Ensimmäinen erä kattaa 70 % projektin hyväksytystä 

kokonaisbudjetista, ja se maksetaan 30 vrk sisällä siitä, kun hankkeessa työskentelevä post doc -

tutkija on aloittanut työsuhteen ja PI on tehnyt sähköisen maksatuspyynnön Säätiölle 

apurahajärjestelmän kautta. Mikäli post doc -tutkijan tiedot ovat muuttuneet hakemuksessa 

ilmoitetuista tai post doc -tutkijaa ei hakemusvaiheessa oltu vielä valittu, PI ilmoittaa post doc -

tutkijan tiedot sähköisen maksatuspyynnön tekemisen yhteydessä sitä varten ladattavalla 

lomakkeella. Toinen erä, 30 % projektin hyväksytystä kokonaisbudjetista maksetaan 30 päivän 

sisällä siitä, kun 1 vuoden väliraportti on toimitettu Säätiölle sähköisen apurahajärjestelmän kautta 

ja Säätiö on sen hyväksynyt. Väliraportti on toimitettava projektin 1. vuoden loppuun mennessä. 

 

4.2 Akateemisen kumppanin tulee palauttaa virheellisesti, liikaa tai perusteettomasti saamansa 

rahoitus tai sen osa. Akateemisen kumppanin on otettava yhteyttä Säätiöön ennen rahoituksen 

palauttamista. 
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4.3 Säätiöllä on oikeus lopettaa rahoitus, mikäli Akateeminen kumppani rikkoo näitä rahoitusehtoja 

tai projekti ei ole edennyt hakemuksen liitteenä olevan projektisuunnitelman mukaisesti. 

 

 

*** 


