SOPIMUS KAUPUNKITUTKIMUSYHTEISTYÖSTÄ JA POSTDOC-TUTKIJAN TEHTÄVIEN
RAHOITTAMISESTA HELSINGIN YLIOPISTOSSA JA AALTO-YLIOPISTOSSA

SOPIMUSKAUSI:

1.1.2018 31.12.2023

SOPIJAPUOLET:
Osoite:
PL 1
00099 Helsingin kaupunki

Osoite:
PL 12
02070 Espoon kaupunki

Osoite:
Asematie 7
01300 Vantaa
4. Helsingin yliopisto
Osoite:
PL 3
00014 Helsingin yliopisto
5. AaltoOsoite:
PL 11000
00076 AALTO

Sopijapuolista 1.-3. käytetään jäljempänä myös nimitystä
-

-5.)

YHTEYSHENKILÖT

Helsingin kaupunki
Kaupunkitutkimus ja -tilastot yksikön johtaja Timo Cantell
Puh. 050 354 2937
timo.cantell@hel.fi

Espoon kaupunki
Tutkimusjohtaja Teuvo Savikko
Puh. 050 380 7608
teuvo.savikko@espoo.fi

Vantaan kaupunki
Tutkimuspäällikkö Henrik Lönnqvist
Puh. 050 318 1582
henrik.lonnqvist@vantaa.fi

Helsingin yliopisto
Professori Jari Niemelä
Puh. 0407408539
jari.niemela@helsinki.fi

Aalto-yliopisto
Professori Anssi Joutsiniemi
Puh. 0405896223
anssi.joutsiniemi@aalto.fi

Yhteyshenkilöiden tehtävänä on ottaa vastaan sopimusta
koskevia tiedusteluja ja ilmoituksia.

SOPIMUKSEN TARKOITUS
Tällä sopimuksella sovitaan Helsingin kaupungin, Espoon kaupungin ja
Vantaan kaupungin rahoituksesta määräaikaisten postdoc-tutkijoiden
palkkaamiseen vuosina 2018 2023. Kaupunkien rahoitus maksetaan
Helsingin yliopiston Kaupunkitutkimusinstituutille, ja Helsingin yliopisto
vastaa rahoituksen jakamisesta eri tiedekuntiinsa ja Aalto-yliopistoon
tässä sopimuksessa kuvatulla tavalla.
Vuonna 2018 toimintansa aloittavaan monitieteiseen
Kaupunkitutkimusinstituuttiin keskitetään Helsingin yliopiston
kaupunkiteemainen tutkimus- ja opetustoiminta.
Kaupunkitutkimusinstituutti on osa Helsingin yliopiston kestävyystieteen
yhteistyökokonaisuutta (Helsinki Institute of Sustainability Science) ja on
rakenteeltaan verkostoimainen toimintayksikkö.
Kaupunkitutkimusinstituutti toimii yhteistyössä Aalto-yliopiston
monitieteisen Living+ platformin, erityisesti Urban Solutions Research
tutkimusryhmän kanssa, joka on Aallon korkeakouluja yhdistävä verkosto.
Yliopistojen ja kaupunkien välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen
tavoitteena on tukea kaupunkitutkimuksen korkeaa laatua ja
yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä lisätä tieteellisen tutkimustiedon
käyttöä kaupunkien kehittämisessä. Sopimuksen tarkoituksena on
mahdollistaa vahvan kaupunkitutkimukseen keskittyvän tutkijayhteisön
rakentuminen ja toiminta.
SOPIMUKSEN KOHDE
Helsinki, Espoo ja Vantaa osallistuvat Kaupunkitutkimusinstituutin
toimintaan rahoittamalla postdoc-tutkijanvakansseja sekä sopimuksessa
kuvatun yhteistyö- ja vuorovaikutusmallin kautta. Tällä sopimuksella
sovitaan postdoc-tutkijoiden rahoittamiseen liittyvän
kaupunkitutkimusyhteistyön tavoitteista ja muodoista, sopijapuolten
rooleista, resursoinnista sekä yhteistyöhön liittyvistä oikeuksista ja
velvollisuuksista.
Kaupunkien myöntämä rahoitus postdoc-tutkijoiden palkkaamiseen
ohjataan Helsingin yliopiston Kaupunkitutkimusinstituutille, joka on
yliopiston kolmen tiedekunnan yhteinen toimintayksikkö. Helsingin
yliopisto vastaa kaupunkien rahoituksen kanavoinnista yliopiston eri
tiedekuntiin ja Aalto-yliopistoon, riippuen siitä, mille tutkimusalueille
rekrytoitavat tutkijat sijoittuvat. Kaupunkien ja yliopistojen yhteistyömalli
kuvataan tarkemmin sopimuksen osassa Yhteistyömallit ja sopijapuolten
roolit.

Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto osoittavat omia resurssejaan
kaupunkitutkimusyhteistyöhön joko avaamalla uusia
kaupunkitutkimukseen liittyviä tutkijan tehtäviä tai suuntaamalla olemassa
olevien tehtävien työn sisältöä Kaupunkitutkimusinstituutin, Living+
platformin ja pääkaupunkiseudun kaupunkien väliseen yhteistyöhön.
Yliopistot toteuttavat yhdessä myös monitieteistä kaupunkitutkimuksen ja
-suunnittelun maisteriohjelmaa (Urban Studies & Planning).

POSTDOC-TUTKIJOIDEN RAHOITUS
Helsinki, Espoo ja Vantaa osallistuvat Kaupunkitutkimusinstituutin
koordinoimaan monitieteiseen yhteistyökokonaisuuteen rahoittamalla
määräaikaisia postdoc-tutkijan tehtäviä vuosina 2018 2023 liitteen 1
mukaisilla summilla. Postdoc-tutkijan tehtävällä tarkoitetaan täysiaikaista
työaikaa vastaavaa vuosityöpanosta.
Kaupunkien rahoitus postdoc-tutkijan tehtäville henkilötyövuosina:
Espoo
Helsinki
Vantaa

2018
1
2
1

2019
1,5
3
1,5

2020
1,5
3
1,5

2021
1,5
3
1,5

2022
1,5
3
1,5

2023
1,5
3
1,5

POSTDOC-TUTKIJOIDEN REKRYTOINTI JA TYÖSUHTEET
Post doc tutkijat rekrytoidaan kansainvälisellä avoimella haulla.
Valittujen henkilöiden kanssa solmitaan määräaikainen työsopimus, jonka
kesto on 2-3 vuotta.
Helsingin yliopiston Kaupunkitutkimusinstituutti vastaa rekrytoinnin
käynnistämisestä ja rekrytointiprosessin koordinoinnista. Tutkijoiden
rekrytointiprosessi toteutetaan yliopistojen yhteisenä hakuna, ja tutkijat
sijoittuvat siihen yliopistoon, jonka kokonaisuuteen kaupunkien tärkeiksi
määrittelemät aiheet ja tehtävään valittava henkilö parhaiten soveltuvat ja
jossa työn pääasiallinen ohjaava professori työskentelee. Työantajajana
toimiva yliopisto vastaa kaikista työnantajalle kuuluvista velvoitteista, ja
yliopistot tarjoavat tutkijoille työtilat ja työvälineet.
Kaupungit osallistuvat rahoittamiensa tutkijoiden rekrytointiin
määrittelemällä ne tutkimusalat tai kaupunkikehittämisen haasteet, joille
haut suunnataan. Hakuilmoitukset laaditaan yhteistyössä yliopistojen ja
kaupunkien edustajien kanssa siten, että ne ovat akateemisen tutkijahaun
mukaisia. Valinta tapahtuu hakuilmoituksessa ilmoitettujen
valintakriteerien perusteella, ja kaupungit voivat osallistua prosessiin
arvioimalla hakijoita ja tutkimussuunnitelmia sekä halutessaan

osallistumalla myös haastatteluihin. Rekrytointiprosessissa tuodaan esille
kaupunkiyhteistyön tarjoamat mahdollisuudet sekä etsitään henkilöitä,
jolla on vahva kiinnostus yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen.
Rekrytoinnissa nostetaan myös esille kaupunkien toive dynaamisesta ja
helposti levitettävästä tutkimusviestinnästä, mikä voi tarkoittaa esimerkiksi
tutkimustulosten esittelyä työpajoissa tai populäärimpien artikkelien
julkaisemista. Kaupunkien rahoittamat postdoc-tutkijat osallistuvat myös
yliopistojen yhteisen Urban Studies & Planning -maisteriohjelman
opetukseen.
Tutkijat ovat työsuhteessa Helsingin yliopistoon tai Aalto-yliopistoon,
mutta työskentelevät Kaupunkitutkimusinstituutin yhteisössä ja osin myös
rahoittavan kaupungin tiloissa rekrytoinnin yhteydessä erikseen
sovittavalla tavalla. Kaupungit vastaavat omissa organisaatioissaan
tutkijoiden työpisteistä aiheutuvista kuluista.
Kaupungit linkittävät rekrytoitavat tutkijat työyhteisöön, tiimiin tai
projektiin. Jokaiselle tutkijalle nimetään kaupunkiorganisaatiossa 1-2
yhteistyökumppania, jotka sitoutuvat olemaan yhteydessä tutkijaan sekä
olemaan käytettävissä tutkimushankkeiden asiantuntijana.

YHTEISTYÖMALLI JA SOPIJAPUOLTEN ROOLIT
Tutkimusyhteistyön koordinaatioryhmä
Tutkimusyhteistyölle perustetaan koordinaatioryhmä, johon kuuluu 1
jäsen (+ 1 varajäsen) jokaisesta tutkijanpaikkoja rahoittavasta
kaupungista sekä 1 jäsen (+ 1 varajäsen) edustamaan kumpaakin
yliopistoa. Koordinaatioryhmä kokoontuu noin 2 kertaa vuodessa, ja sen
tehtäviin kuuluvat:
tutkimusyhteistyön kehittäminen tässä sopimuksessa kuvatun
yhteistyömalliin osalta,
tutkijoiden rekrytointiprosessiin osallistuminen määrittelemällä
hakujen tutkimusteemat sekä osallistumalla hakemusten
arviointiin yhteistyössä Kaupunkitutkimusinstituutin johtoryhmän
kokoaman yliopistojen välisen akateemisen valintaraadin kanssa
ja
kaupunkien rahoittamien tutkijoiden tutkimushankkeiden seuranta.
Kaupunkitutkimusyhteistyön alustana toimii myös Kaupunkiakatemiaverkosto, jonka koordinaattori huolehtii vuorovaikutuksen
käynnistämisestä ensimmäisenä sopimusvuonna 2018. Jatkossa
tutkimusyhteistyön koordinaatioryhmä voi olla myös osa jonkin muun
yhteistyöelimen, esimerkiksi Kaupunkiakatemian ohjausryhmän,
toimintaa.

Tiedon yhteistuotanto -workshopit
Kaupunkitutkimusinstituutti järjestää noin 2 kertaa vuodessa
työpajamuotoisia tilaisuuksia, johon osallistuvat ne kaupunkien
työntekijät, joiden työ liittyy rahoitettaviin tutkimusteemoihin ja meneillään
oleviin hankkeisiin. Työpajoissa vaihdetaan tietoa ja näkemyksiä sekä
kehitetään yhteistyön jatkoa. Vuorovaikutustilaisuudet voivat olla myös
esim. sparraustilaisuuksia kaupunkien johdolle ajankohtaisista
kaupunkien kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä.
Yleisöseminaari ja muu yhteistyö
Kaupunkitutkimusinstituutti ja Aalto-yliopiston Living+ järjestävät
vuosittain yhteistyössä rahoittavien kaupunkien kanssa yleisöseminaarin
pääkaupunkiseudun kehittämiseen liittyvästä ajankohtaisesta teemasta.
Kaupungit tuovat aktiivisesti kaupunkien näkökulmasta tärkeitä ja
ajankohtaisia tutkimusteemoja post-doc-tutkijoiden, väitöskirjatutkijoiden
ja maisterivaiheen lopputöiden aiheiksi sekä opetuksen sisällöiksi.
Kaupungit myös tarjoavat tutkimuskäyttöön tuottamiaan aineistoja.
Kaupunkien työntekijöiden on mahdollista osallistua tietyiltä osin
Kaupunkitutkimusinstituutin koordinoimaan opetukseen (Urban Studies &
Planning -ohjelma).

KUSTANNUKSET
Yhteistyön osalta noudatetaan liitteessä 1 esitettyä rahoitussuunnitelmaa
vuosille 2018 2023. Summat sisältävät mahdolliset arvonlisäverot.
Helsingin yliopisto laskuttaa postdoc-tehtävien maksuosuudet
kaupungeilta kerran vuodessa toukokuun loppuun mennessä. Helsingin
yliopisto siirtää rahat tiedekuntiinsa ja Aaltoon mahdollisimman pian
maksun saatuaan ja kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluttua sen jälkeen.
Rahoituksen lisäksi kukin sopijapuoli vastaa riittävän suuruisen
työpanoksen osoittamisesta yhteistyöhön.
Jokainen sopijapuoli vastaa itse kustannuksista, jotka syntyvät postdoctutkijoille järjestettävistä työpisteistä, mahdollisista kulkuluvista ja
käyttäjätunnuksista sopijapuolen omassa organisaatiossa. Työnantaja
vastaa kaikista normaaleista työntekoon liittyvistä kuluista mm.
matkakuluista.

IMMATERIAALIOIKEUDET
Tällä sopimuksella ei sovita mistään immateriaalioikeuksien siirroista.

SALASSAPITO
Mikäli sopijapuolet luovuttavat toisilleen luottamuksellista tietoa, siitä
sovitaan erikseen.

VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS
Sopijapuolilla on oikeus saada toisen tai toisten sopijapuolten
sopimusrikkomuksesta aiheutuneista välittömistä kuluista ja vahingoista
korvausta sopimusrikkomuksen aiheuttaneelta sopijapuolelta. Kunkin
sopijapuolen kumulatiivisen vastuun rajoittuu kaikissa tapauksissa kunkin
sopijapuolen vuosittaisen rahoitusosuuden määrään, kuitenkin enintään
50 000 euroon. Sopijapuolet eivät vastaa toisille sopijapuolille
aiheuttamistaan välillisistä tai epäsuorista vahingoista.
Vahingonkorvausvelvollisuuden rajoitukset eivät koske tapauksia, joissa
on kyseessä tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheutettu
sopimusrikkomus ja siitä seuraava vahinko.
VIIVÄSTYS
Sopijapuolen on viipymättä ilmoitettava toisille sopijapuolille kirjallisesti,
jos se ei voi täyttää velvoitteitaan tämän sopimuksen mukaisessa
aikataulussa. Tällöin sopijapuolen tulee myös ilmoittaa viivästyksen syy
sekä missä aikataulussa se kykenee täyttämään velvoitteensa.
Sopijapuolen tulee ilmoittaa toiselle sopijapuolelle myös viivästyksen syyn
lakkaamisesta. Sopijapuolet neuvottelevat tarvittaessa muutoksia
toteutukseen ja sen aikatauluun viivästyksestä aiheutuvien
seuraamuksien ehkäisemiseksi. Viivästyksen kesto voi olla enintään 3kk,
jonka jälkeen viivästys oikeuttaa sopimuksen purkamiseen.
SOPIMUKSEN PURKAMINEN
Kullakin sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus, mikäli jokin sopijapuoli
on rikkonut tai laiminlyönyt jonkin sopimukseen perustuvan
velvollisuutensa eikä ole korjannut rikkomustaan kolmenkymmenen (30)
päivän kuluessa toisen sopijapuolen kirjallisesta ilmoituksesta ja mikäli

rikkomuksella tai laiminlyönnillä on sopimuksen purkaneelle sopijapuolelle
olennainen merkitys.
Sopijapuolilla on myös oikeus purkaa sopimus, jos jokin sopijapuolista on
ilmeisesti maksukyvytön tai on jätetty jotain sopijapuolta koskeva
konkurssi-, yrityssaneeraus- tai velkajärjestelyhakemus.
Jos joku sopijapuoli purkaa sopimuksen voimassaolon kesken
sopimuskauden, sopimus jatkuu muiden sopijapuolten osalta.
Sopimuksen purkautuessa kukin sopijapuoli vastaa sopimuksen
purkautumishetkeen saakka syntyneistä sopijapuolen vastuulla olevista,

YLIVOIMAINEN ESTE
Ylivoimaisena esteenä pidetään tapahtumaa, joka estää tai tekee
kohtuuttoman vaikeaksi yhteistyöhön liittyvien tehtävien suorittamisen
määräajassa. Tällaisia ovat sota, kapina, luonnonmullistus, yleinen
energianjakelun keskeytyminen, tulipalo, lakko, saarto tai muu yhtä
merkittävä ja epätavallinen sopijapuolista riippumaton syy.
Sopijapuoli voi lykätä sopimusten mukaisten velvoitteiden täyttämistä,
kunnes ylivoimainen este lakkaa. Mikäli vain osa sopimuksen mukaisista
velvoitteista ei ole täytettävissä tai niiden täyttäminen viivästyy,
sopijapuoli on kuitenkin velvollinen täyttämään ne velvoitteet, jota este tai
viivästys ei koske. Sopijapuoli on velvollinen ryhtymään kaikkiin
kohtuudella vaadittaviin toimenpiteisiin esteen tai viivästyksen
poistamiseksi.
Sopijapuoli voi purkaa sopimuksen kokonaan tai osittain, jos sopimuksen
täyttäminen viivästyy ylivoimaisen esteen vuoksi yli kolme (3) kuukautta.
SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN TAI SIIRTÄMINEN
Tätä sopimusta voidaan muuttaa ainoastaan kirjallisesti kaikkien
sopijapuolten allekirjoituksin.
Sopijapuolella on oikeus siirtää sopimus kolmannelle vain muiden
sopijapuolien kirjalliset suostumukset saatuaan.
Jos tämän sopimuksen ehto todetaan mitättömäksi, mitättömyydellä ei ole
vaikutusta muiden sopimusehtojen voimassaoloon. Sopijapuolten on

korvattava mitätön ehto sellaisella pätevällä ehdolla, joka parhaiten kuvaa
sopijapuolten tahtoa heidän allekirjoittaessaan tämän sopimuksen.
SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISU
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta johtuvat
erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Ellei ratkaisuun
päästä, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.
SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO
Tämä sopimus tulee voimaan sekä ensimmäinen sopimuskausi alkaa
1.1.2018 ja on voimassa kuusi (6) vuotta päättyen 31.12.2023. Tämän
jälkeen sopimus voidaan uusia sopimalla kirjallisesti seuraavasta
sopimuskaudesta.
Jos joku sopijapuoli päättää sopimuksen voimassaolon kesken
sopimuskauden edellä mainittujen syiden vuoksi, sopimus jatkuu muiden
sopijapuolten osalta.
Tätä sopimusta on tehty viisi (5) samasanaista kappaletta, yksi kullekin
sopijapuolelle.

Paikka, X.X.2018

Helsingin yliopisto

Jukka Kola, rehtori Helsingin yliopisto

Aalto-yliopisto

Ilkka Niemelä, rehtori Aalto-yliopisto

Epoon kaupunki

Jukka Mäkelä, kaupunginjohtaja Espoon kaupunki

Vantaan kaupunki

Kari Nenonen, kaupunginjohtaja Vantaan kaupunki

Helsingin kaupunki

Jan Vapaavuori, pormestari Helsingin kaupunki

LIITE 1.
Kaupunkien rahoitus postdoc-vakansseille vuosina 2018 2023 (6 vuotta).
POSTDOC-tehtävien rahoitus 2018-2023
HELSINKI

VANTAA

ESPOO

2018
2019
2020
2021
2022
2023
yht.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
yht.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
yht.
YHT.

henkilömäärä
2
3
3
3
3
3
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

160000
240000
240000
240000
240000
240000
1 360 000
80000
120000
120000
120000
120000
120000
680 000
80000
120000
120000
120000
120000
120000
680 000
2720000

