
TAMPEREEN KAUPUNGIN JA KORKEAKOULUYHTEISÖN 
KUMPPANUUSSOPIMUS 
  

 1 Sopijaosapuolet  
Tampereen kaupunki (myöhemmin Kaupunki), y-tunnus 0211675-2 
Aleksis Kiven katu 14–16 C, 33210 Tampere 
Yhteyshenkilö: Anna-Kaisa Heinämäki, kilpailukykyjohtaja  
puh. 040 639 7701  
sähköposti: anna-kaisa.heinamaki@tampere.fi ja  
  
Tampereen korkeakoulusäätiö sr (myöhemmin Tampereen yliopisto) y-tunnus 2844561-8  
Tampereen yliopisto Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto  
Yhteyshenkilö: Pauli Kuosmanen, johtaja, tutkimus- ja innovaatiopalvelut 
puh. 050 304 5934  
sähköposti: pauli.kuosmanen@tuni.fi ja  
  
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, (myöhemmin Tampereen ammattikorkeakoulu), y-tunnus 1015428-1 
Kuntokatu 3, 33520 Tampere  
Yhteyshenkilö: Ari Sivula, vararehtori  
puh. 040 777 2894 
sähköposti: ari.sivula@tuni.fi  
  
Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu myöhemmin myös yhdessä Korkeakouluyhteisö.  
  
Osapuolet sopivat tällä kumppanuussopimuksella yhteistyön syventämisen jatkosta ja yhteistyön 
merkittävimmistä tutkimuksellisista ja toiminnallisista strategisista painopisteistä. 
  

2 Tausta ja tavoitteet 
Kaupungin ja Korkeakouluyhteisön yhteistyö perustuu laajaan ja ammattimaiseen yhteistyöhön, joka on 
luonut monella tapaa pohjaa alueen innovaatioille, palveluiden uudistamiselle, osaamisen turvaamiselle ja 
kehittyvän kaupungin rakentamiselle. Tätä yhteistyötä halutaan jatkaa ja sitä tavoitellaan lisää, mutta 
samalla yhteistyötä halutaan systematisoida ja tehdä koordinoidummin. Näin yhteistyöhön ja sen 
tavoitteisiin liittyvä osaamispotentiaali ja tekeminen ovat parhaiten käytössä ja työ tulee näkyväksi. Tämän 
strategisen kumppanuussopimuksen tavoitteena on 
  

▪ syventää jo olemassa olevaa yhteistyötä, kehittää ja johtaa sitä strategisena kokonaisuutena 
▪ kehittää tutkimusyhteistyön vaikuttavuutta kaupungin ja sen palveluiden kehittämisessä 
▪ vastata toimintaympäristön yhteisiin haasteisiin 
▪ edistää alueen kilpailukykyä, vetovoimaa ja tunnettuutta 
▪ edistää alueen houkuttelevuutta opiskelijakaupunkina 
▪ edistää opiskelijoiden, erityisesti nuorten, hyvinvointia ja työllistymismahdollisuuksia 
▪ edistää koulutuksen ja muun työllistymistä edistävän palvelutarjonnan yhteensovittamista alueen 

osaavan työvoiman tarpeisiin 
▪ edistää kansainvälisen yhteistyön vaikuttavuutta ja osaajien houkuttelua 
▪ tehostaa yhteisesti tunnistettujen edunvalvontatavoitteiden toteutumista kansallisesti ja 

kansainvälisesti 
▪ vahvistaa datan jakamista ja tietoperusteisen päätöksenteon edellytyksiä.  

 
  
 



3 Kumppanuuden toiminnalliset painopisteet  
  
3.1 Opiskelijaystävällisyydessä ykkönen 
Kaupunki ja Korkeakouluyhteisö edistävät yhdessä opiskelijoiden palveluita ja Tampereen seudulle 
juurtumista. Julkinen kaupunkitila, sen tapahtumat ja palvelut ovat sujuvasti opiskelijoiden käytössä. 
  
3.2 Osaamisen veto- ja pitovoima kilpailukyvyn turvaajana 
Kaupunki ja Korkeakouluyhteisö mahdollistavat yhdessä kumppaneiden kanssa innovaatioiden syntymistä 
ja osaamisen valjastamista. Osaamistarpeiden ennakointia tehdään uuden liiketoiminnan 
mahdollistamiseksi ja olemassa olevan liiketoiminnan uudistamiseksi. Yhteistyö perustuu liiketoiminta-, 
innovaatio ja startup -ekosysteemeihin, yrittäjyyden ja opiskelijoiden työllistymisen edistämiseen sekä 
jatkuvan oppimisen tukemiseen.  
  
3.3 Kansainvälinen Tampere 
Kaupunki ja Korkeakouluyhteisö edistävät kaikessa toiminnassaan kansainvälistä ja avointa Tamperetta. 
Kansainvälisten osaajien palvelut ovat sujuvia ja kansainvälisten verkostojen yhteistoiminta vaikuttavaa. 
Kaupunki ja Korkeakouluyhteisö mahdollistavat edellytyksiä kansainvälisen TKI-rahoituksen saamiseksi ja 
tapahtumien houkuttelemiseksi.  
  
3.4 Uudistuvaa kumppanuutta 
Kaupunki ja Korkeakouluyhteisö luovat yhdessä ennakkoluulotonta kumppanuutta. Kumppanuustyön 
myötä yhteistyö kasvaa opetuksen, tutkimuksen ja tiedon hyödyntämisen yhteistoimintaekosysteemiksi. 
Yhteistyö Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa vakiintuu ja sitä edistetään päämäärätietoisesti. 
  
Kumppanuussopimuksen ohjausryhmä valitsee vuosittain jonkin toiminnallisista painopisteistä 
kärkiteemaksi, jonka toteuttamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. 
  

4 Tutkimus- ja koulutusyhteistyön painopisteet  
4.1 Muuttuva yhteiskunta ja sen vaikutukset  
Tulevaisuuden kehityssuuntien ymmärtäminen ja niihin reagointi on yhteiskuntien kriittinen 
menestystekijä. Monialaisessa tutkimustyössä syvennetään ymmärrystä yhteiskunnan erilaisista 
muutosilmiöistä ja muutosvoimista ja niiden vaikutuksista paikallisyhteisöihin, yksilöihin ja 
palvelujärjestelmiin.  
  
4.2 Kestävä kaupunki suunnannäyttäjänä  
Kaupunkien ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen kestävyys on lähtökohta kaupungin 
kehittämiselle. Kaupunki toimii alustana yhteistyölle, jossa laajennetaan ymmärrystä kestävän kaupungin 
erilaisista ilmiöistä ja kehityssuunnista sekä luodaan konkreettisia toimia kestävän kaupungin 
rakentamiseksi ja kestävän liiketoiminnan mahdollistamiseksi.  
  
4.3 Hyvinvoiva kaupunkilainen kaiken lähtökohtana  
Hyvinvoivan yhteiskunnan ytimessä on hyvinvoivat yksilöt yhteisöjensä jäseninä eri elämänvaiheissa. 
Tutkimus- ja koulutusyhteistyö tuottaa tietoa yksilöistä, elämäntapojen muutoksista, vuorovaikutuksen 
muodoista ja tavoista edistää hyvinvointia ja terveyttä. 
 
Kumppanuussopimuksen seurantaryhmä nimeää kustakin organisaatiosta yhteyshenkilöt tutkimus- ja 
koulutusyhteistyön tarpeiden ja mahdollisuuksien kartoittamiseksi ja uusien avauksien muodostamiseksi. 
  

5 Yhteistyörakenteet  
Yhteistyön syventämiseksi ja tämän kumppanuussopimuksen toteutumisen seuraamiseksi muodostetaan 
ohjausryhmä. Ohjausryhmään kuuluvat Kaupungin ja Korkeakouluyhteisön johdot, Tampereen 



kauppakamarin johdon edustaja, Pirkanmaan yrittäjien edustaja sekä Tampereen ylioppilaskunta TREYn ja 
Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Tamkon puheenjohtajat. Ohjausryhmä kokoontuu kaksi 
kertaa vuodessa. Ohjausryhmän kokouksessa käydään läpi painopisteiden toteutumisen käytännön toimia, 
hyväksytään kumppanuussopimuksen tueksi rakentuva toimeenpanosuunnitelma ja käydään läpi 
yhteistyön kehittämistarpeita sekä toimintaympäristön tilannekuvaa. 
  
Kumppanuussopimuksen jatkovalmistelusta vastaa kumppanuussopimuksen seurantaryhmä, joka vastaa 
kumppanuussopimuksen toimintasuunnitelman valmistelusta, käytännön yhteydenpidosta kumppanien 
henkilöstöön ja sidosryhmiin sekä tarvittavien yhteistyöryhmien koordinoinnista tietyn toiminnallisen 
painopisteen edistämiseksi.  
  
Kumppanuusosapuolet mahdollistavat yhteistyössä toiminnan tueksi tarvittavien yhteistyöfoorumien 
toteutumisen.  
  

6 Kustannusten jakaminen ja yhteistyön resursointi  
Kumppanuussopimuksen tavoitteita edistää kumppaniorganisaatioiden yhteinen koordinoiva henkilö, joka 
sijaitsee hallinnollisesti Tampereen kaupungin palveluksessa. Resurssin tehtävänä on laajasti koordinoida, 
valmistella ja toteuttaa kumppanuussopimuksen käytännön yhteistyötä, edistää kumppanuussopimuksen 
toteutuksen edellyttämiä kokonaisuuksia ja välittää tietoa organisaatioiden ja sidosryhmien välillä. 
 
Sopimuskumppanit mahdollistavat yhdessä yhteistyön resursoinnin. Vuosille 2023, 2024 ja 2025 varataan 
vuosittain 75 000 euroa Tampereen kaupungilta, 45 000 euroa Tampereen yliopistolta ja 30 000 Tampereen 
ammattikorkeakoululta, joilla mahdollistetaan kumppanuussopimuksen toteuttamiseen henkilöresurssit.  
Yhteisinä kustannuksina palkkakustannusten lisäksi voidaan sovitun määrärahan puitteissa katsoa muita 
yhteistyön koordinointiin ja kehittämiseen sisältyviä juoksevia kuluja, kuten uusia avauksia tai 
korkeakouluharjoittelijan palkkaukseen liittyviä kustannuksia. 
  
Kaupunki laskuttaa Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun osuudet 
palkkakustannuksista kunkin vuoden loppuun mennessä. Muutoin kukin kumppanuussopimusosapuoli 
vastaa kukin omista kustannuksistaan ja resursoinnistaan. Mahdollisista yhteisistä taloudellisista 
panostuksista sovitaan tapauskohtaisesti yhdessä neuvotellen. Mahdollisiin hankkeisiin liittyvistä 
kustannuksista ja rahoituksesta sovitaan erillisissä hankesopimuksissa.  
  

7 Kumppanuustyötä ohjaavat periaatteet  
Kumppanuustyö tukee aloitteellisuutta, innovatiivisuutta, rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta. Tavoitteena 
on antaa strateginen kehys olemassa olevalle ja tulevalle yhteistyölle, jossa organisaatioiden henkilöstöstä 
lähtevä osaaminen ja yhteistyö ovat keskiössä.  
  

8 Luottamuksellisuus  
Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa viisi (5) vuotta sopimuksen päättymisestä kumppanuussuhteen 
yhteydessä toiselta osapuolelta saadut luottamukselliset tiedot sekä liike- ja ammattisalaisuudet, ellei 
salassapidosta jonkun luottamuksellisen tiedon osalta ole erikseen toisin sovittu. Hankkeisiin liittyvästä 
salassapitovelvollisuudesta sovitaan erillisissä hankesopimuksissa. Tampereen kaupunkiin sovelletaan 
viranomaisen toiminnan julkisuudesta annettua lakia, joten Tampereen kaupungin saamien tietojen ja 
asiakirjojen julkisuus määräytyy julkisuuslain mukaisesti.  
  

9 Vastuut  
Osapuoli vastaa toiselle osapuolelle aiheuttamastaan välittömästä vahingosta. Vastuu on kuitenkin rajattu 
50 000 euroon. Vastuunrajoitusta ei sovelleta, jos se on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella. 
Osapuolet vastaavat itsenäisesti kolmansille osapuolille aiheuttamistaan vahingoista.  
  



10 Sopimuksen voimassaolo 
Tämä sopimus on voimassa vuoden 2025 loppuun asti, jonka jälkeen sopimuksen tavoitteet ja sisällöt 
päivitetään tai sopimus voidaan irtisanoa päättyväksi heti ilman irtisanomisaikaa, jos joku 
kumppanuusosapuolista näin haluaa. Kumppanuusosapuolten yhteisellä suostumuksella sopimusta voidaan 
päivittää, täydentää tai korjata tarvittaessa jo aiemmin. Sopimus tulee voimaan, kun osapuolet ovat sen 
allekirjoittaneet. Sopimus sitoo Kaupunkia lopullisesti kuitenkin vasta, kun Kaupungin sopimusta koskeva 
päätös on saanut lainvoiman.  
  

11 Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet 
Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisin neuvotteluin ja 
mikäli neuvottelut eivät johda sopimukseen, ratkaistaan erimielisyydet Pirkanmaan käräjäoikeudessa. 
  

12 Sopimuskappaleet 
Tätä sopimusta on laadittu kolme alkuperäistä ja yhtäpitävää kappaletta, yksi kullekin sopijaosapuolelle. 
Tampereella  
  
 
 
 
TAMPEREEN KAUPUNKI _____________________________________ Anna-Kaisa Ikonen pormestari  
 
 
 
 
TAMPEREEN KORKEAKOULUSÄÄTIÖ SR _____________________________________ Mari Walls rehtori  
 
 
 
 
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OY ____________________________________ Tapio Kujala rehtori 
 


