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LISÄSOPIMUS  
(Tuki tieteen eturintamassa tehtävälle tutkimukselle) 

 
[Päätutkijan palvelukseensa ottaneen ja hänen isäntänään toimivan oikeussubjektin nimi], 
(jäljempänä ’rahoituksen saaja’) 
 
ja [päätutkijan nimi, kansalaisuus, passin nro XXX], (jäljempänä ’päätutkija’) 
 
ovat sopineet seuraavista ehdoista ja hyväksyvät täysin avustussopimuksessa (ERC:n 
avustussopimuksessa nro XXX) määritetyt ehdot, joilla on sama merkitys tässä 
sopimuksessa.1  
 
 

1.  Sopimuksen kohde  
[Tähän osaan on sisällytettävä vähintään seuraavat määräykset:] 
 
Tässä sopimuksessa määritellään ehdot hankkeen ”[hankkeen täydellinen nimi]” (jäljempänä 
’hanke’) toteuttamiselle sekä päätutkijan ja rahoituksen saajan oikeudet ja velvollisuudet. 
Avustussopimuksen määräysten vastaiset tämän lisäsopimuksen määräykset katsotaan 
mitättömiksi. 
 
 
 
 
 
 

2. Rahoituksen saajan oikeudet ja velvollisuudet  
[Tähän osaan on sisällytettävä vähintään seuraavat määräykset:] 
 
Rahoituksen saajan on: 
 

1. tarjottava päätutkijalle tukea tutkimusryhmän johtamisessa ja kohtuullisesti 
hallinnollista apua erityisesti seuraavissa asioissa:  

a. rahoitusta koskevien tietojen oikea-aikaisuus ja selkeys; 

b. yleinen varainhoito ja sitä koskeva raportointi; 

c. rahoituksen saajan omiin strategioihin sekä ERC:n tai komission 
toimintaperiaatteisiin liittyvä neuvonta; 

d. hankkeeseen liittyvien kokousten järjestäminen ja hankkeen yleinen 
logistiikka; 

2. tarjottava päätutkijalle ja hänen tutkimusryhmänsä jäsenille tutkimustoiminnan tukea 
koko hankkeen keston ajan liitteen I mukaisesti sekä erityisesti infrastruktuuri, laitteet, 
tuotteet ja muut palvelut, joita tutkimuksen toteuttaminen edellyttää;  

                                                 
1 Avustussopimuksella tarkoitetaan rahoituksen saajan ja komission välistä sopimusta liitteineen, jonka 
mukaisesti ERC myöntää seitsemännestä puiteohjelmasta rahoitusta tieteen eturintamassa harjoitettavalle 
tutkimukselle. 
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3. huolehdittava siitä, että päätutkija ja hänen tutkimusryhmänsä jäsenet saavat maksutta 

käyttöoikeudet sellaiseen tausta-aineistoon ja tulosaineistoon, jota tarvitaan heidän 
toimiensa suorittamiseksi hankkeessa liitteen I mukaisesti; 

4. taattava riittävät sopimusehdot päätutkijalle erityisesti seuraavissa asioissa:  

a. vuosi-, sairaus- ja vanhempainlomaa koskevat määräykset; 

b. työterveys- ja turvallisuusnormit; 

c. yleinen sosiaaliturva, kuten eläkeoikeudet; 

6. huolehdittava siitä, että päätutkijalla on tarvittava tieteellinen autonomia erityisesti:  
 

a. valita tutkimuksen kannalta tarvittavat tutkimusryhmän jäsenet, jotka 
ottaa palvelukseensa ja joiden isäntänä toimii joko rahoituksen saaja tai 
jokin muu oikeussubjekti, ja huolehtia myös tarvittavista 
hakuilmoituksista; 

 
b. valvoa budjetin käyttöä tieteellisten tavoitteiden saavuttamisessa; 

 
c. antaa tieteellisiä raportteja komissiolle; 

 
d. julkaista ensimmäisenä tekijänä julkaisuja ja pyytää niiden toisiksi 

tekijöiksi ainoastaan niitä, jotka ovat osallistuneet merkittävällä tavalla 
työhön, jota julkaisu käsittelee;   

7. ilmoitettava päätutkijalle hankkeen toteutukseen vaikuttavista olosuhteista, jotka 
voivat johtaa avustussopimuksen irtisanomiseen tai sen täytäntöönpanon 
keskeyttämiseen;  

8. siirrettävä komission hyväksynnän saatuaan ja sovellettavaa kansallista lakia 
noudattaen hanke tai sen osa sekä kaikki sellaiset avustuksesta suoritetut 
ennakkomaksut, joita hyväksytyt korvaushakemukset eivät kata, uudelle rahoituksen 
saajalle, jos päätutkija on päättänyt siirtää hankkeen kyseiselle uudelle rahoituksen 
saajalle. Rahoituksen saajan on esitettävä komissiolle muutospyyntö perusteluineen 
tai ilmoitettava komissiolle vastustavansa hankkeen siirtoa. 

 
 
 

3. Päätutkijan oikeudet ja velvollisuudet 
[Tähän osaan on sisällytettävä vähintään seuraavat määräykset:] 
 
 

Päätutkijan on:  
 
1. 

a) huolehdittava kaikin tarvittavin tavoin hankkeen tieteellisen ja teknisen 
toteutuksen tehokkaasta ohjaamisesta; 
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b) vastattava tieteellisestä raportoinnista ja osallistuttava tehokkaasti hankkeen 
varainhoitoa koskevaan raportointiin; 

c) ilmoitettava rahoituksen saajalle viipymättä tapahtumista tai olosuhteiden 
muutoksista, jotka todennäköisesti vaikuttavat avustussopimuksen 
täytäntöönpanoon ja joihin voivat kuulua: 

– suunniteltu hankkeen siirto uudelle rahoituksen saajalle;  

– niihin tietoihin liittyvät muutokset, joiden perusteella ERC:n 
avustussopimuksen 2 artiklassa tarkoitettu lisäsopimus allekirjoitettiin; 

– niihin tietoihin liittyvät muutokset, joiden perusteella ERC:n avustus 
myönnettiin; 

– hankkeen toteutukseen vaikuttavat henkilökohtaiset syyt; 

d) noudatettava ERC:n avustussopimuksen II.9 artiklan mukaisia 
luottamuksellisuussääntöjä;   

e) ilmoitettava ERC:n avustussopimuksen II.12 artiklan mukaisesti tulosaineiston 
levittämisen yhteydessä, kuten asiaa koskevissa julkaisuissa tai muulla tavoin 
asiasta viestiessään, saaneensa yhteisön tukea avustuksena, jonka ERC on 
myöntänyt tieteen eturintamassa harjoitettavalle tutkimukselle; 

2.  päätutkijan on kunnioitettava rahoituksen saajan immateriaalioikeuksia hankkeen aikana 
ja sen jälkeen; 

3.  päätutkijan on siinä tapauksessa, että hän on päättänyt siirtää hankkeen uudelle 
rahoituksen saajalle, tehtävä rahoituksen saajalle ehdotus siitä, missä laajuudessa hanke 
siirretään; hänen on myös tehtävä rahoituksen saajalle ehdotus säännöistä, joita 
sovelletaan uuden rahoituksen saajan kanssa tehtävään siirtoon;  

4. päätutkijan on siinä tapauksessa, että hanke siirretään uudelle rahoituksen saajalle, 
annettava rahoituksen saajalle yksityiskohtainen selvitys siirron ajankohtaan mennessä 
tehdyn tutkimuksen tuloksista ja toimitettava selvityksestä jäljennös komissiolle.   

 
 
 

4. Luottamuksellisuus, tietämys ja immateriaalioikeudet 
[Tähän osaan on sisällytettävä vähintään seuraavat määräykset:] 
 
 
[Tässä osassa voidaan määrätä rahoituksen saajan ja päätutkijan välisistä muista 
järjestelyistä, joita sovelletaan toimien aikana ja niiden jälkeen immateriaalioikeuksiin ja 
varsinkin tausta-aineiston käyttömahdollisuuksiin, tulosaineiston hyödyntämiseen, 
julkisuuteen ja luottamuksellisuuteen. Järjestelyjen tulisi olla sopusoinnussa 
avustussopimuksen liitteen II määräysten sekä päätutkijan työehtojen kanssa.]  
 
 
 

5. Muita määräyksiä 
[Tähän osaan on sisällytettävä vähintään seuraavat määräykset:] 
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Tähän sopimuksen sovelletaan [maan nimi] lakia. Kaikki tästä sopimuksesta johtuvat riita-
asiat ratkaistaan [maan nimi].  
 
Tämä sopimus on tehty kolmena kappaleena, joista yksi annetaan päätutkijan, toinen 
rahoituksen saajan ja kolmas komission haltuun. 
 
 
 

6. Liitteet 
 
Seuraavat liitteet muodostavat tämän sopimuksen erottamattoman osan: 
 
ERC:n avustussopimus nro XXX, mukaan luettuina muun muassa: 

• Liite I (Työn kuvaus) 
• Liite II (ERC:n yleiset ehdot) 

 
 
 
 
Tehty [paikka] kolmena englanninkielisenä alkuperäiskappaleena  
 
Rahoituksen saajan puolesta:       
 
 
Laillisen edustajan allekirjoitus:    Päätutkijan allekirjoitus: 
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