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Sopimus

l Sopijapuolet

1.1 Rahoittaja

Sisäministeriö

Poliisiosasto

PL 26 (Kirkkokatu 122)
00023 Valtioneuvosto

kirjaamo@intermin.fi

Sisäministeriön yhteyshenkilö:
Jari Pajunen

Poliisitarkastaja

0295 488 576
jari.pajunen@intermin.fi

1.2 Tutkimuksen toteuttaja

Poliisiammattikorkeakoulu

PL123(Vaajakatu2)
33721 Tampere

polamk@poliisi.fi

Poliisiammattikorkeakoulun yhteyshenkilö:

Vesa Huotari

Erikoistutkija
0295 483 802
vesa.huotari@poliisi.fi

2 Sopimuksen kohde

Poliisiammattikorkeakoulu toteuttaa Vaikuttavuus poliisin liikennevalvonnassa

ja liikenneturvallisuustyössä -nimisen tutkimuksen. Liitteenä olevassa tutki-

mussuunnitelmassa määritellään tutkimuksen kohde.

3 Tutkimuksen toteuttaminen

Poliisiammattikorkeakoulu toteuttaa tutkimuksen Poliisiammattikorkeakoulun

henkilöstön virkatyönä sisäministeriön tämän sopimuksen mukaisella erillisra-

hoituksella.

Tutkimusaineiston analysoimisessa noudatetaan tieteellisen tutkimuksen peri-

aatteita.
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Poliisiammattikorkeakoulu luovuttaa raportin käsikirjoituksen kokonaisuudes-

saan sisäministeriölle viimeistään 30.9.2020. Tilaajalla on mahdollisuus pereh-

tyä alustavaan käsikirjoitukseen jo syyskuun puolessa välissä ja esittää sitä

koskevia toiveita. Tutkimuksen aikataulusta ja raportoinnista sovitaan sisämi-

nisteriön yhdyshenkilön kanssa.

4 Tutkimusaineiston ja tutkimusraportin oikeudet

Tekijänoikeuslain (404/1961) 49 §:n mukaiset oikeudet kerättyyn tutkimusai-
neistoon kuuluvat Poliisiammattikorkeakoulullejoka saa päättää tutkimusai-

neiston kappaleiden valmistamisesta ja levittämisestä.

Poliisiammattikorkeakoulun oikeuden estämättä sisäministeriöllä on oikeus

saada kappale tutkimusaineistosta käytettäväksi sisäistä turvallisuutta koske-

vassa suunnittelu-ja kehittämistyössä.

Tekijänoikeuslain 2 §:n mukaiset oikeudet (taloudelliset oikeudet) ennakkokat-

saus-ja tutkimusraportteihin kuuluvat Poliisiammattikorkeakoululle.

Poliisiammattikorkeakoulun oikeuden estämättä sisäministeriöllä on oikeus

julkaista ennakkokatsaus-ja tutkimusraportit omassa julkaisusarjassaan. Mi-

käli raportti julkaistaan muuttamatta sen sisältöä, tekijän nimi on mainittava.

Sisäministeriö voi halutessaan myös muuttaa omassa julkaisusarjassaan jul-

kaistavan raportin tekstiä, tehdä siihen tarpeelliseksi katsomiaan lisäyksiä ja

poistoja. Tällöin raportti julkaistaan mainitsematta tekijän nimeä.

5 Rahoitus

Tutkimuksen toteuttaa erikoistutkija hankkeelle myönnetyllä erillisrahoituk-

sella ja annetussa määräajassa niin, että kustannukset eivät ylitä 20.000 eu-

roa. Kustannusseurannan perustana on normaalista kuukausipalkasta (sisäl-

täen sivukulut) laskettu tuntipalkka ja hankkeelle käytettyjen työtuntien kir-
jääminen erilliselle lomakkeellejonka Poliisiammattikorkeakoulu vahvistaa.

Sisäministeriön poliisiosaston maksaa tutkimuksen tekemisestä Poliisiammat-

tikorkeakoululle laskua vastaan ja suoritus ei sisällä arvonlisäveroa. Poliisiam-

mattikorkeakoululla on oikeus laskuttaa tässä sovittu summa, kun tutkimus on

toimitettu tilaajalle.

Maksuaika on 21 päivää laskun saapumisesta.

Lasku on toimitettava sisäministeriön verkkolaskutusosoitteeseen. Viitteeksi

merkitään: VSKlSMDno-2019-1943

6 Ohjausryhmä

Hanketta koordinoi sisäministeriön poliisin liikennevalvonnan ja liikennetur-

vallisuuden toimintaohjelman ohjausryhmä.

7 Muut ehdot

Sopijapuolten yhteyshenkilöillä on oikeus sopia tutkimuksen suorittamiseen

liittyvistä käytännön järjestelyistä. Sopijapuolten yhteyshenkilöillä ei ole kui-
tenkaan oikeutta muuttaa tätä sopimusta ja sen ehtoja.
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Tätä sopimusta on laadittu kaksi samanlaista kappaletta, yksi kummallekin so-

pijapuolelle. Sopimus tulee voimaan, kun kumpikin sopijaosapuoli on allekir-

joittanut sopimuksen.

Osastopäällikkö Tero Kurenmaa

Poliisitarkastaja Jari Pajunen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Sisäministe-

rio 17.06.2020 klo 13:00. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaa-

mosta.

Tampereella "' päivänä kesäkuuta 2020

-n.-<.

Rehtori Kimmo Himberg

Tutkimusjohtaja Vesa Muttilainen

Liitteet Tutkimussuunnitelma

Sisäministeriö verkkolaskutusosoite


