
 
 
 
 
Turun tietotekniikan tutkimus- ja koulutuskeskuksen johtosääntö 
 
 
 
1 §  Turun yliopistolla ja Åbo Akademilla, seuraavassa yliopistot, on yhteisenä 

erillisenä laitoksena Turun tietotekniikan tutkimus- ja koulutuskeskus (Åbo 
Datatekniska Forsknings- och Utbildningscentrum, Turku Centre for Com-
puter Science, lyhennettynä TUCS), jota jäljempänä nimitetään keskuksek-
si. 

 
2 §  Keskuksen tehtävänä on: 

 
1. harjoittaa, koordinoida ja edistää yliopistojen yhteistä tietotekniikan tut-

kimusta; 
2. koordinoida yliopistojen yhteistä tietotekniikan koulutusta; 
3. koordinoida yliopistojen alan yhteisen tutkimuksen ja koulutuksen voi-

mavaroja; 
4. vastata alan tutkijakoulutuksesta; 
5. edistää, koordinoida ja harjoittaa kansainvälistä yhteistyötä koulutus- ja 

tutkimusalallaan; sekä 
6. edistää, koordinoida ja harjoittaa kansallista ja kansainvälistä yhteistyö-

tä ja vuorovaikutusta koulutus- ja tutkimusalallaan. 
 
3 §  Keskus voi jakautua toimintayksiköihin. 
  
4 §  Keskuksen hallintoa hoitavat johtokunta ja johtaja. 

 
Johtokunta asettaa keskuksen neuvottelukunnan, johon kuuluu alan teolli-
suuden, elinkeinoelämän, julkishallinnon ja yliopistojen edustajia. Neuvotte-
lukunta toimii keskuksen yhteistyö- ja asiantuntijaelimenä, jonka tehtävänä 
on antaa keskuksen kehittämiseen liittyviä lausuntoja, tehdä keskuksen 
toimintaa koskevia aloitteita ja edistää keskuksen yhteistyötä edellä mainit-
tujen tahojen kanssa. 
 

5 §  Keskuksen johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi yhdeksän muuta 
jäsentä. 
 
Turun yliopisto ja Åbo Akademi määräävät johtokuntaan kumpikin kolme 
jäsentä. 
 
Johtokunnassa on kaksi opiskelijajäsentä, jotka ovat korkeakoulututkintoa 
tai tieteellistä jatkotutkintoa suorittavia alan opiskelijoita. Opiskelijajäsenistä 
toisen valitsee Turun yliopiston ylioppilaskunta ja toisen valitsee Åbo Aka-
demin ylioppilaskunta. 
 
Lisäksi johtokuntaan kuuluu kaksi yliopiston ulkopuolista elinkeinoelämää 
tai muuta alaan liittyvää yhteisöä edustavaa jäsentä, jotka yliopistojen reh-
torit kutsuvat johtokunnan esityksestä. 
 
Johtokunnan varajäsenet määrätään vastaavista piireistä. 
 
Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
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Johtokunnan toimikausi on kolme vuotta. 
 

6 §  Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtajan kutsusta taikka milloin vähintään kolme johtokunnan 
jäsentä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii. Johto-
kunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään 
puolet muista jäsenistä on läsnä. 

 
7 §  Johtokunnan tehtävänä on: 

 
1. vastata yliopistojen yhteisen koulutuksen ja keskuksen strategisesta 

kehittämisestä; 
2. valvoa keskuksen toimintaa; 
3. tehdä alaan liittyviä tiedekuntia tai vastaavia hallintoyksikköjä kuultuaan 

esitys yliopistoille koordinoimansa tai järjestämänsä koulutuksen ja tut-
kimuksen vaatimista voimavaroista (toiminta- ja taloussuunnitelma sekä 
vuotuinen talousarvio); 

4. tehdä esitys yliopistojen tiedekunnille tai vastaaville elimille yhteisen 
koulutuksen opetussuunnitelmasta ja opiskelijavalinnasta; 

5. päättää keskukselle tai sen toimintayksiköille erittelemättöminä myön-
nettyjen voimavarojen jakamisen yleisistä suuntaviivoista; 

6. päättää keskuksen osallistumisesta alan täydennyskoulutukseen; 
7. vastata tohtoriohjelman toiminnasta ja valita tohtorikoulutettavat edellyt-

täen, että yliopistot hyväksyvät heidät jatko-opiskelijoiksi; 
8. tehdä tarvittaessa Turun yliopiston hallitukselle ja Åbo Akademin halli-

tukselle esitys siitä, että muu toimija liittyy keskuksen toimijaksi ja yllä-
pitäjäksi; 

9. tehdä esitys keskuksen johtajan ottamisesta; 
10. asettaa keskuksen neuvottelukunta; 
11. järjestää keskuksen toiminnan arviointi yhdessä neuvottelukunnan 

kanssa; sekä 
12. määrätä varajohtaja samaksi toimikaudeksi kuin johtaja on otettu. 
 
Johtokunta voi siirtää toimivaltaansa kuuluvan asian johtajan käsiteltäväksi 
ja ratkaistavaksi. 
 

8 §  Keskuksen johtaja johtaa ja valvoo keskuksen toimintaa sekä vastaa kes-
kuksen tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamises-
ta. 
 
Johtaja ratkaisee ne keskukselle kuuluvat asiat, joista ei ole toisin säädetty 
tai määrätty. 
 
Johtaja voi siirtää toimivaltaansa kuuluvan asian johtokunnan ratkaistavak-
si. 

 
9 §  Åbo Akademi ottaa keskuksen johtajan saatuaan Turun yliopiston lausun-

non hakijoista. Johtaja otetaan enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. 
 
10 §  Varajohtaja toimii johtajan sijaisena hänen ollessaan estynyt. 
 
11 §  Keskuksessa noudatetaan työsuhteeseen ottamisessa sekä työstä vapau-

tuksen myöntämisessä Turun yliopiston ja Åbo Akademin rehtorien päätök-
siä ja johtosääntöjen määräyksiä. 
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12 §  Keskuksen toimintaa varten on oma tulosyksikkö sekä Turun yliopistossa 
että Åbo Akademissa. 

 
13 §  Tämä johtosääntö tulee voimaan kun Turun yliopiston ja Åbo Akademin 

hallitukset ovat sen hyväksyneet. 
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