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SOPIJAOSAPUOLET

Hämeenlinnan kaupunki (Organisaatiosta
kiiy tetätin j cilj emp änä nimitys tä is iintäkunta)
PL

?.

84, 13101, Hiimeenlinna
13. Pirkkalan kunta

Akaan kaupunki

PL 7007,33961 Pirkkala

PL 34, 37801 Akaa

3.

14. Riihimäen kaupunki

Espoon kaupunki

PL

PL 7, 02070 Espoo

4.

6.

7.

13B

B0 H attula

60101 Seinäjoki

16. Tampereen kaupunki

Helsingin kaupunki
PL 1,00099 Helsinki

17. Valkeakosken kaupunki

Hämeenkyrön kunta
Härkikuja 7, 39L00 Hämeenlcyrö

18. Vesilahden kunta

J

uttilantie 1, 1 4200 Turenki

Kangasalan kunta
PL50,36201 Kangasala

I0. Lempäälän kunta
PL 36, 37501 Lempiiiilä

lI.

PL 215,

Hausjärven kunta
Keskustie 2-4, 1"2L00 Oitti

B. Janakkalan kunta

9.

125,11101Riihimöki

15. Seinäjoen kaupunki

Hattulan kunta
Pappilanniementie 9,

5.

lP. Nokian kaupunki
PL 2,37L01Nokia

Lopen kunta
Yhdystie 5, 12700 Loppi

PL487,33101. Tampere

PL 20, 3 76 0 1 Valkeakoski

Lindinkuj a L, 3 747 0 Vesilahti
19. Ylöjärven kaupunki
PL 22, 33471 Ylöjärvi

?0.Hämeen liitto
N iittykatu 5, L 3 1 00 Hämeenlinna
21. Pirkanmaan

liitto

PL 7002, 331"01, Tampere

??. Uudenmaan

liitto

Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki

?.

PERUSTIEDOT JA SOPIMUKSEN TARKOITUS

Sopimuksen kohde: Suomen kasvukäytävä -verkoston kehittämisyhteistyö

Isäntäkunta ja osarahoittajat: IsrintrikuntanatoimiiHdmeenlinnankaupunki.YhteistyöhönosalIistuv at kaupungil kunnat j a maakunnan liitot ov at o s ar ahoittojia.
Suu

nniteltu toteutusaikal.

L.9. 207 7-3 1. 1 2. 201 9.

Yhteistyönvastuullinen johtaja: Yhteistyönvastuullinen johtaja toimiiHrimeenlinnankaupungin organisaatios s a. Ohj ausryhmri ohj aa työtti.

Ttimri sopimus on jatkosopimus ajalla 15.11.2013-31.8.2015 ja ajalla 1.9.201"5-31.8.2017 toteute-

tuille sopimuksille.
Yhteistyön tavoitteena on Hekingistti Tampereelle

ja satelliittikaupunkina

Seiniijoelle saakka ulottu-

van Suomenkasvukiiytrivrinkaupunkien jakuntien, maakunnanliittojen, 4 kauppakamarin, Suomen
Yrittiijien ja 4 ministeriönyhteistyön edistiiminen yhdessii sovittujen tavoitteiden mukakesti. Tavoitteena on kehitttiti alueesta Pohjoisen Euroopan kestiiviin kasvun dynamo

-

nauhokaupunkimainen

kehitys- ja palvelualusta. Kaikille yhteisiö. tavoitteita ovat saqvutettavuuden (fyysinen ja digitaalinen

infra, iilyliikenne jaliikkumispalvelut) kehittciminery viestintiiyhteistyö sekii alueen tekeminen aidosti
kehitys- japalvelualustaksi. Maksuosuudet jasuomenkasvukiiyttivii-verkostonstrategia (Liite 1).
Tällä sopimuksella sovitsan kehityskriytiivdyhtektyöhön sitoutumisesta ja rahoittamisesta.

3.

ORGANISOITUMINENJASOPIMUSOSAPUOLTENTEHTAVAT

Suomen kasvuktiytdvö. on maamme vahvin kasvukiiyttivti. Yhteistyöllii voimme rakentaa siitii vielti

vahvemman jakansainvtilisestivetovoimaisen alueen, jossauusiapalveluita jaratkaisuja otetaan
kiiyttöön. IJudessa tulevaisuuskuyossa tavoitteena on kehittriri kasvuktiytdvästii
PohjoisenEuroopankestiivtinkasvun dynamo

-

nauhakaupunkimainenkehitys- japalvelualusta.

Jokainenkaupunki jakunta sekd muutyerkoston toimijat ovat aktiivisia toimijoitq jotka tekeviit
omasta alueestaan ja organisaatiostaan mahdollisimman vahvon ja houkuttelevqn. Kullakin alueella
on omat vahvuudet, haasteet ja kehittiimistarpeet. Suomen kasvukriytdvriö kehitettö.essti on eritttiin
tiirked niihdii miten kunkin toimijan omat tavoitteet ja strategia linkittyviit yhdessri sovittuihin kas-

vukäytrivdn tavoitteisiin. Erityisenkeskeistti on miettiti mitkii ovat sellqisiakehittdmkteemojg joisso

kannattaatehdtiyhteistyöttiuseqmmankasvuktiytiiviintoimijankesken. Yhdessd.voimmevahvistaa
sekiikunkin alueen etttikoko kasvukäyttiviinvetovoimaa. Voimme toimiakoko PohjoisenEuroopan
kesttivdnkasvun edistcijinritehdenyhteistyötii alueellisesti, kansallisesti ja globaalkti.

0rganiso ituminen
Neuvottelukunta: Josenorganisaatioidenylin johto. Luovat piitiviestin, merkityksen jamandaatin.
S

eur aav at etenemistii.

Ohjausryhmä:Kunkin jösenorganisaationyhteyshenkilö. Esim. elinvoima-, kehittdmk- taistrategiapritillikkö. Luovatyhteistii strategiaa jakytkeviit tarvittavat henkilöt kehittämistyöhön omkta organisiaatioistaan. Valittavallahenkilöllti tulee ollariittiivtisti pö.iitösvaltaa sektihalu tehdö.yhteistyötri sekri
kylq kytketi strategiset tavoitteet riittävällä tavalla oman organisaation strategiaqn. Ohjaavat kehittämistyötti. Ohjausryhmti toimiiyuosina 2017-201"8lisiiksiNKO-kasvusopimuksen ohjausryhmiinä.
Kokoontuu noin 6 kertaavuodessq.

Viestintäryhmä:Tarinoidenkertiäminen jalevittriminen. Organisaotioidenviestinniistiivastaavat.
V iestinnrillinen yhteisty ö kasv ukriytriv iin konttor in kans s a.

ja työvaliokunto
organisoivat yhteistyötti, aktivoivat yhteisiti kehitttimishankkeita ja tekevdt kasvukriyttivriti ja kehittii-

Verkoston koordinq.atio: Verkoston johtaja sekd.viestintti- jakehitttimisasiantuntija
mis ty ötti ntikyv tik si.

Projektit: Kriynnistyviinkehitttimishankkeisiinparas osaaminenmukaanldhtevistri organkaatiokta.
Isäntäkaupunki= Hiimeenlinnankaupunki. Toimiikasvukriytiiviiverkostonkonttorintyöntekijöiden
työndntajsna. Ohjausryhmii linjaa työtti sistillöllisesti ja piiiitökset viimeistelltidn Hdmeenlinnan kaup

ungin hallinnollis in p tidtöksin.

Hiimeenlinnan kaupunki hankkeen istintiiorganisaationo hoitaa hankkeen taloushqllintoon ja muuhun hallinnointiin liittyviit tehtövdt:

-

työskentelytilan, -vtilineistön ja työsopimukseen kuuluvien työsuhde-etuuksien jdrjestrimisen

-

ohjausryhmöiin osallistuminen
taloushallinnonhoitaminen Suomenkasvukiiytiivii -verkostonkehittiimistyön osalta
Suomenkasvukiiyttivii -verkoston työsttikertyneen aineiston sriilyttrimken
mahdollisen ulkopuolisen rahoituksen hqkeminen ja siihen liittyen maksatusten hoitaminen

työntekijöille

muiden hankekumppaneiden

4.

(os

arahoittajien) puolesta.

HANKKEENRAHOITUSJAKUSTANNUKSET

Rahoitusosuudet toteutuvat samalla periaatteellakuin edellisiniivuosina. Vuosibudjetti on

220 000 euroq.
Kustannuksiin ei sktilly arvonlisriveroq. Hankinnat tehdiiän hankintalain sriäntöjen mukaisesti.

Osarahoittajst sitoutuvat maksamaan ja isiinttikuntalaskuttaa (alv 0

o/o)

osarahoittajiltamak-

suosuudenkunkin alkavqnvuoden osaltakerrankalenterivuodessa, tammi-helmikuussa.

5.

RAPORTOINTI

Yhteistyöverkoston toiminta raportoiddan neuvottelukunnan ja ohjausryhmrin kokouksissa ja
koko uksista tehdd.tin

6.

p öy

tiikirj at.

ASIAKIRJOJEN JA MUUN MATERIAALIN SAILYTTAMINEN

lstintrlkunta vastaa Suomen kasvukiiytrivii -verkoston kehittrimistyöstö. syntyvdn materiaalin sriilytttimisestii.

7.

SALASSAPITO

Osapuolet sitoutuvat sopimusaikana ja sen jölkeenpitdmö.rin salassa jaluottamuksellisinakaiken
sen,

mittihe ovattämiin sopimuksenyhteydessii sdaneettavallataikka toisella tietoonsa csioisfa,

jotka joko on mö.riritelty salassa pidettriviksi tai joitavoidaan pitiiri niidenluonteen tai niihin liittyviin
ilmeisen solassapitointressin vuoksi token osapuolen tai heidtin asiakkaansa liike- tai ammattisalai-

suuksina sekii olemsan luovuttamatta kolmannelle osapuolelle nriitti tietoja tai muutoinkaan olemaan

ktiytttimiittti nriitri tietoja toiselle osapuolelle haitallisella tavalla.

8.

TAKAISINPERINTA

Mikdli sopimusyhteistyönrahoitus eikokonaisuudessaantulekiiytettyti sopimuskaudenloppuunmenness| palauttaa isdntiikunta osarahoittajalle

sen

rahoitusosuutta vastaayan osuuden talousarvion

kertyneestriylijiirimd.stö.kahdenkuukauden kuluessa sopimuskauden pririttyessri.

9.

ERIMIELISYYDET

Tiihiin sopimukseen liittyvtit mahdolliset erimielisyydet pyritiiiin sopimaan osapuolten keskintiisin
neuvotteluin. Jollei erimielisyyttd. saada sovittug se ratkaistaanlopullisestiviilimiesmenettelyssii
Hrimeenlinnassa Keskuskauppakamarinviilityslautakunnan stiiintöjen mukaisesti.

IO.

HENKILÖITA KOSKEVAT MUUTOKSET

Kukin osapuolivoi muuttao. sopimuksenyhteyshenkilöiidn ilmoittamalla siitti isrinttikunns.Ile.

II.

SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA IRTISANOMINEN

Tiimd sopimus tuleevoimaan, ktrn osapuolet ovat allekirjoittqneet sen.
Sopimus onvoimassa sopimuskaudenpririttymispriivdmritiriiiin

31.12.2079 saakka,lukuun ottqmqtta

sellaisia sopimusehtojg joiden oikeusvaikutusten on tarkoitettu sd.ilyvän voimssso. ttimiin sopimuksen
p

iiiitty mi s e stii huolimatto..

IE.

ALLEKIRJOITUKSET

Tiitii sopimusta on tehty ja allekirjoitettu 23 samanlaistakappaletta, yksikullekin sopimusosapuolelle
sekti yksi Suomen kasvuktiyttivii -v erko ston toimistolle.

Hämeenlinnassa

4,

l8.l.20l8

ll

Jra"'- Xfurd}\^
Kaup unginj oht aj a

T

Kunnanj ohtaj

imo Kenakkala

Qrn,,Ul*,
kaupunginjohtoja
Akaan kaupunki

2^- L--f,1^

Kestävrin kehityksen j ohtai a Pasi

Anter o Alenius

Hämeenkyrön kunta

Hämeenlinnan kaupunki

Vs.

a

Sinivuori

e); &t

Kunhanj ofitaj a Tanj a M atikoinen

Janakkalan

Jarmo Kivineva

Laitala

n kunta

Espoon kaupunki

JarmoHagman
Lempäälän kunta

Hattulan kunta

fr!/, k^fuKunnanj ohtaj a P ekka M ätittrinen

Vs.

Hausjärven kunta

Lopen

7-

t

t Lt

u

--/ tl ,*, ,n .*,n1,7

Pekko.Leppdnen

tu

Ylei skaav ap ti iillikkö Rikhar d M anninen

Kaupunkikehitysj ohtaj a Mikko Nieminen

Helsingin kaupunki

Nokian kaupunki

//a,t*

hryz

Pormestari

Jarva

Kunnanj ohtaj a Erkki

Pirkkalan kunta

P alo

niemi

Vesilahden kunta

a
Kaup unginj ohtaj a S ami

S

ulkko

Riihimäen kaupunki

tajaJormaRasinmäki
oen kaupunki

Ap ulaisp

o r me s

Ylöjä

kaupunki

Maakuntajohtaja
Hämeen liitto

tar i Anna- Kak a H einämiiki

Tampereen kaupunki

Jr*t^

KatjaLuojus

EsaHalme

Pirkanmaan liitto

V tt"'t-""^-

Kaup unginj ohtaj a J ukka Var o nen

Valkeakosken kaupunki

Uudenmaan lii

