
SOPIMUS

BIOKESKUS SUOMI . BIOCENTER FINLAND

YHTEISTYOVERKOSTOSTA

SOPIJAPUOLET

( l) Helsingin yliopisto

(2) Kuopion yliopisto

(3) Oulun yliopisto

(4) Tampereen yliopisto

(5) Turun yliopisto

(6) Abo Akademi

ovat sopineet seuraavaa:

SOPIMUKSEN KOHDE

Tiimiin sopimuksen kohteena on Suomen biokeskusten muodostama yhteistyrlelin Bio-
keskus Suomi- Biocenter Finland. Biokeskus Suomen perustajaj[senet ovat Kuopion yli-
opiston A.I. Virtanen -instituutti, Oulun yliopiston Biocenter Oulu, Helsingin yliopiston
Biocentrum Helsinki ja Biotekniikan instituutti, Turun yliopiston ja Abo Akademin Bio-
City Turku sekl Tampereen yliopiston Liiiiketieteellisen teknologian instituutti.

Biokeskus Suomeen voi liittyii myos muita alan kansainviilisesti korkeatasoisia suomalai-
sia toimij o ita, kuten Suo men mo lekyyl i liiiiketieteen insti tuutti.

TAVOITTEET JA TOIMINTA

l. Biokeskus Suomi- Biocenter Finland kokoaa yhteen biokeskukset sekl biotieteiden,
bioliiiiketieteen ja biotekniikan tutkimusta harjoittavat tutkimuslaitokset ja yliopistojen
erillislaitokset yll2ipitiimiiiin ja tehostamaan kansallista yhteistyciverkostoa.

2. Biokeskus Suomi edistiiii korkeatasoisen tutkimuksen tekemistii ja alan kansainviilis-
tymistii sekii tehostaa biotieteiden, bioliiiiketieteen ja biotekniikan tutkimuksen hy0dyn-
tiimistii ja uusien teknologioiden kiiyttdrinottoa Suomessa. Biokeskus Suomen jdsenten
tutkimustoimintaa arvioidaan siiiinnrillisesti.



3. Biokeskus Suomi osallistuu alan tutkij ankoulutuksen kehittiimiseen.

4. Biokeskus Suomi muodostaa toimivat ja tehokkaat yhteydet yliopistollisiin sairaaloihin
ja kliiniseen tutkimukseen, teknillisiin tieteisiin, tutkimuslaitoksiin, alan yritystoimintaan
ja tutkimustulosten tuotteistamiseen sek[ ammattikorkeakouluihin.

5. Biokeskus Suomi on osa kansainviilisesti kilpailukykyistii biotieteiden, bioliiiiketieteen
ja biotekniikan tutkimuksen verkostoa, jonka toiminta perustuu yhteistyrihrin, yhteisiin
palveluihin ja verkottumiseen kansainv6lisiin infrastruktuurihankkeisiin.

6. Biokeskus Suomi tekee yliopistoille esityksid biotieteiden, bioliiiiketieteen ja bioteknii-
kan tutki muksen infrastruktuuriverko ston kehittiimi sestii j a raho itustarpei sta.

7. Biokeskus Suomi osallistuu biotieteitii, bioliiaketiedettl ia biotekniikkaa sislltiivien
strategisten huippuosaamisen keskittymien toimintaan.

8. Biokeskus Suomen tehtaviste ja toiminnasta sovitaan tarkemmin erikseen.

JOHTORYHMA JA JOHTAJA

Biokeskus Suomen johtoryhmii koostuu sopijapuolten nimeiimistli biokeskusten tai niitii
vastaavien yksikk<ijen edustajista sek2i johtoryhmdn kutsumista toimintaan liiheisesti liit-
tyvien tahojen asiantuntijaedustajista. Johtoryhmin toimikausi kestiii kolme vuotta.

Johtoryhmii valitsee keskuudestaan Biokeskus Suomelle johtajan ja varajohtajan. Johta-
j uus kiertiiii eri j iisenorganisaatioiden kesken.

ERIMIELISYYDET

Sopijapuolet pyrkiviit sopimaan erimielisyytensii ensisijaisesti neuvottelemalla.

SOPIMUS JA LISAYKSET SIIHEN

Lisiiykset ja muutokset tiihiin sopimukseen on tehtiivZi kirjallisesti ja ne tulevat voimaan,
kun sopij apuolet ovat ne al lekirj o ituksel laan vahvi staneet.

SOPIMUKSEN VOIMAS SAOLO

Tiimii sopimus astuu voimaan sopimuksen myohiiisimmlstZi allekirjoitusp?iiviistii ja on
voimassa toistaiseksi. Kukin sopimusosapuoli voi irtisanoa omalta osaltaan sopimuksen
piiiittymiiln 6 kuukauden irtisanomisaj alla.
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