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Yhteistyösopimus (Memorandum of Understanding, MoU):
FINTRIPIN JA TRANSSMARTIN KOORDINAATIOKUMPPANUUS

OSAPUOLET

Fintrip on liikenteen osaamis- ja innovaatioverkosto, jonka tehtävänä on kehittää
pitkäjänteisesti Suomen liikennealan korkeatasoista osaamista, luoda mahdollisuuksia
innovaatioiden syntymiseen ja tukea alan päätöksenteon tietotarpeita. Fintripin
koordinaattorina toimii LVM.

TransSmart toimii sujuvan, kustannustehokkaan ja ympäristöystävällisen
liikennejärjestelmän kehitysalustana. Se on VTT:n käynnistämä ja koordinoima
kärkiohjelma, joka kokoaa ja osallistaa liikennealan yritykset, julkishallinnon ja
tutkijaosapuolet vahvaksi yhteistoimintaverkoksi.

SOPIMUKSEN SISÄLTÖ

Tämä sopimus on Fintripin ja TransSmartin yhteinen tahdonilmaisu molempia osapuolia
hyödyttävästä yhteistyöstä. Yhteistyön tavoitteena on edistää älykkääseen ja kestävään
liikkumiseen liittyvää tutkimustyötä ja vahvistaa eri tutkimustahojen vuorovaikutusta.

Fintripin yhteistyöpanos keskittyy seuraaviin asioihin:
Tiedon (mm. tutkimustulosten) välittäminen Fintripin tutkijaverkoston ja
TransSmartin välillä
Julkishallinnollisesta näkökulmasta merkittävien tutkimustarpeiden esiin nostaminen
Toimijoiden verkottaminen mm. yhteisin tilaisuuksin
Teemaa tukevien esiselvitysten yms. rahoittaminen
Teemakokonaisuudesta viestiminen mm. Fintrip-verkkosivujen ja seminaarien avulla

TransSmartin yhteistyöpanos keskittyy seuraaviin asioihin:
Tiedon (mm. tutkimustarpeiden) välittäminen TransSmartin toimija-verkoston ja
Fintripin kesken
Elinkeinoelämän näkökulmasta merkittävien tutkimustarpeiden esiin nostaminen
Toimijoiden verkottaminen mm. yhteisin tilaisuuksin
Teeman tutkimuksen valtakunnan laajuinen koordinointi
Hankekokonaisuudesta viestiminen mm. TransSmart-verkkosivujen ja seminaarien
avulla

YHTEISTYÖN TOTEUTTAMINEN

Yhteistyötä toteutetaan erikseen sovittavilla tavoilla, mm. tietoa vaihtamalla sekä
järjestämällä organisaatioiden välisiä yhteisiä tilaisuuksia. Fintrip–TransSmart-yhteistyönä
tunnistetaan tutkimustarpeita ja käynnistetään erilaisia suurempiin tutkimuskokonaisuuksiin
tähtääviä esiselvityshankkeita. Yhteistyöstä vastaavat Fintripin projektipäällikkö ja
TransSmartin ohjelmapäällikkö. Osapuolten ohjausryhmät seuraavat yhteistyön
toteutumista.
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Esimerkki yhteistyöstä: ”Fintrip ja TransSmart järjestävät alan toimijoille työpajan, jossa
nostetaan esille aiheeseen liittyviä tutkimustarpeita. Työpajan perusteella käynnistetään
esiselvityksiä, joiden kautta siirrytään varsinaisiin TransSmartin piirissä toteutettaviin
tutkimushankkeisiin.”

SOPIMUKSEN SITOVUUS JA VOIMASSAOLO

Yhteistyösopimus on voimassa toistaiseksi ja sitä voidaan yhteisellä päätöksellä muuttaa tai
tarkentaa. Sopimuksella ei ole juridista sitovuutta. Molemmilla osapuolilla on oikeus
halutessaan sanoa sopimus irti ilman irtisanomisaikaa ja seuraamuksia.

Osapuolet ovat hyväksyneet tämän sopimuksen sisällön:
Fintrip ohjausryhmässään 20.11.2013
TransSmart ohjausryhmässään 4.2.2014

YHTEYSHENKILÖT

Fintrip:
vt. projektipäällikkö Jouni Wallander (jouni.wallander@lvm.fi)
ohjausryhmän puheenjohtaja Pekka Plathan (pekka.plathan@lvm.fi)

TransSmart:
ohjelmapäällikkö Nils-Olof Nylund (nils-olof.nylund@vtt.fi)
ohjausryhmän puheenjohtaja Saara Jääskeläinen (saara.jaaskelainen@lvm.fi)

www.fintrip.fi
www.transsmart.fi


