MATKAILUALAN TUTKIMUS- JA KOULUTUSINSTITUUTTI
SOPIMUS
Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu ja Rovaniemen
koulutuskuntayhtymä (osapuolet) sopivat tällä sopimuksella 1.8.2009
toimintansa aloittaneen yhteisen Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin
toiminnasta. Yhteistyöstä Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä
Lappian, Saamelaisalueen koulutuskeskuksen, Itä-Lapin oppimiskeskuksen,
Lapin Urheiluopiston, Lapin ammattiopiston ja Lapin elämysteollisuuden
osaamiskeskuksen kanssa sovitaan erikseen.
Instituutin nimi
Instituutin nimi on Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti.
Englanninkielinen nimi on The Multidimensional Tourism Institute MTI.
Instituutin markkinointinimenä voidaan käyttää MTI-nimeä.
Tehtävä
Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti on luova tutkimus-, oppimis- ja
osaamisyhteisö, joka perustuu yliopiston, ammattikorkeakoulun ja toisen
asteen ammatillisen koulutuksen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen.
Instituutin tehtävänä on
(1) matkailualan tutkimus
(2) tutkimukseen perustuva matkailun yliopistokoulutus
(3) työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen perustuva
matkailualan ammattikorkeakoulutus
(4) työelämälähtöinen matkailu-, ravitsemis- ja talousalan toisen asteen
ammatillinen koulutus
(5) kehittämis-, palvelu- ja innovaatiotoiminta
Instituutti tarjoaa yrityspuistomaisen ympäristön matkailu- ja
elämysteollisuuden toimijoille.

Instituutti tarjoaa osapuolten matkailualan koulutus-, tutkimus- ja
kehittämistoiminnan siten kuin siitä tulossopimuksilla ja talousarviolla
sovitaan.
Instituutin asema
Instituutti on Lapin korkeakoulukonsernin yhteinen yksikkö, johon kuuluu
Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan matkailututkimuksen
oppiaine, Lapin ammattikorkeakoulun matkailupalveluiden osaamisala sekä
Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen toisen asteen matkailu-,
ravitsemis- ja talousala.
Hallinto
Instituutin hallinnosta säännellään johtosäännössä. Mikäli käsiteltävä asia on
osapuolten sitovien hallintomääräysten mukaan käsiteltävä tietyssä
menettelyssä, tulee menettelyä noudattaa.
Instituutin päätökset tehdään esittelystä. Sisäisten toiminta-alueiden johtajat
esittelevät instituutin johtajalle ja instituutin johtaja esittelee yliopiston
rehtorille, ammattikorkeakoulun rehtorille ja kuntayhtymän johtajalle.
Päätösvalta ja ohjaus
Johtokunta ja johtaja käyttävät instituutin päätösvaltaa osapuolten yhdessä
antamien valtuuksien puitteissa. Johtajan valtuuksien antamisessa
noudatetaan osapuolten yhteisesti hyväksymää delegointimallia.
Osapuolten johto käy vuosittain instituutin johdon kanssa tulosneuvottelun,
jossa sovitaan instituutin tuottamista palveluista, niiden rahoituksesta ja
tavoitteista. Neuvottelun tuloksena tehdään osapuolten ja instituutin välinen
tulossopimus. Johtajalla on tulossopimuksen puitteissa oikeus palkata
määräaikaista henkilöstöä, tehdä hankintoja sekä käyttää tulossopimuksen
mukaisia määrärahoja. Pysyvän henkilöstön palkkaamisessa noudatetaan
osapuolten hallintosääntöjen mukaisia menettelyjä.
Mikäli instituutin johtaja ja ammatillisen toisen asteen matkailu- ravitsemis- ja
talousalan rehtori ovat eri henkilöitä, instituutin johtaja toimii rehtorin
esimiehenä. Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan rehtori käyttää tällöin
itsenäistä päätösvaltaa vain asioissa, jotka lain mukaan kuuluvat rehtorin
ratkaistaviksi.
Henkilöstö
Koko instituutin henkilöstö kuuluu hallinnollisesti instituuttiin ja sen johdon
alaisuuteen. Instituutin henkilöstö on palvelusuhteessa Lapin yliopistoon tai
Rovaniemen koulutuskuntayhtymään tai Lapin ammattikorkeakouluun.

Osapuolet laativat erillisen muistion instituutin henkilöstön palkkaamisessa
noudatettavista periaatteista.
Talous
Instituutilla on vuotuinen talousarvio, joka muodostuu tulossopimuksissa
sovitusta osapuolten rahoituksesta sekä täydentävästä rahoituksesta
(instituutin omasta maksullisesta palvelutoiminnasta, hankerahoituksesta ja
muusta erikseen hankitusta rahoituksesta).
Tulosvelvollisuus
Instituutti raportoi sopijapuolille tulossopimuksissa ja talousarviossa sovittujen
määrärahojen käytöstä ja asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Osapuolet
vahvistavat raportin saatuaan päätöksillään sopimuksen toteutumisen ja
antavat tarvittaessa toiminnasta ja määrärahojen käytöstä palautteen.
Tilat
Instituutti toimii osapuolten osoittamissa tiloissa.
Erimielisyydet
Sopimusta koskevat erimielisyydet käsitellään sopijaosapuolten välisissä
neuvotteluissa.
Johtosääntö
Instituutin toiminnasta, johtamisesta ja päätöksenteosta määrätään lisäksi
osapuolten vahvistamassa johtosäännössä.
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