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1.

Taideyliopisto

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n nojalla yliopiston hallitus on 26. päivänä syyskuuta 2018 hyväksynyt seuraavan
johtosäännön, jota sovelletaan yliopiston toiminnassa sen lisäksi, mitä laissa tai asetuksessa on säädetty.
1 § Yliopisto
Yliopisto on itsenäinen, monialainen taide- ja tiedeyhteisö, joka toimii kuvataiteen, musiikin ja teatterin ja
tanssin sekä niihin läheisesti liittyvillä aloilla.
Taideyliopisto antaa taiteen ylintä opetusta sekä harjoittaa tutkimusta ja taiteellista toimintaa. Taideyliopisto
vaalii taiteen ja tutkimuksen vapautta ja perinteitä. Taideyliopisto toimii vuorovaikutuksessa yhteiskunnan ja
taideyhteisön kanssa sekä haastaa olemassa olevia ajattelu- ja toimintatapoja. Taideyliopisto edistää yksilön
ja yhteisöjen havainto- ja kuvittelukykyä, taitoja ja hyvinvointia.
Taideyliopisto profiloituu kansainväliseksi vapaan taiteen yliopistoksi. Taideyliopiston kansallisena
erityistehtävänä on vahvistaa taiteen asemaa ja autonomiaa yhteiskunnassa sekä koko Suomen taide- ja
kulttuurielämää. Taideyliopisto kehittää toimintaansa taidelähtöisesti.
Yliopisto noudattaa kaikessa toiminnassaan yliopistotoiminnan eettisiä periaatteita, hyvää hallintotapaa ja
yliopiston arvoja. Taideyliopiston toiminnan periaatteita ovat oikeudenmukaisuus, kannustavuus,
päätöksenteon läpinäkyvyys sekä toimielinten ja yliopistoyhteisön välinen avoin dialogi.
Yliopisto turvaa toiminnassaan opetuksen, tutkimuksen ja taiteen vapauden edellyttämän akateemisen
itsehallinnon.
2 § Yliopiston rakenne
Yliopisto koostuu akatemioista, avoimesta kampuksesta, tutkimuskeskuksista (research hub) ja yliopiston
yhteisistä palveluista.
Akatemiat vastaavat itsenäisesti oman alansa opetuksesta, tutkimuksesta ja taiteellisesta toiminnasta
yliopiston yhteisten linjausten ja vuosittain Taideyliopiston hallituksen hyväksymän toimintasuunnitelman ja
talousarvion ohjaamina.
Yliopistossa on seuraavat akatemiat:
• Taideyliopiston Kuvataideakatemia
• Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
• Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
Akatemiat ovat koulutukselliselta sisällöltään ja kulttuuriselta painoarvoltaan yhdenvertaisia.
Yliopiston yhteisten toimielinten valinnassa huomioidaan kaikki yliopiston yksiköt.
Akatemiajakoa voi muuttaa tai akatemian nimestä luopua vain kunkin akatemian suostumuksella.
Akatemian toiminnasta määrätään tarkemmin kunkin akatemian ohjesäännössä.
Yliopistossa voi olla toiminnan järjestämiseksi erillisiä ja yhteisiä yksiköitä sekä muiden yliopistojen kanssa
yhteisiä yksiköitä.
3§ Yliopiston kieli
Taideyliopiston opetus- ja tutkintokielet ovat suomi ja, ruotsi ja englanti. Taideyliopisto vastaa siitä, että
ruotsin kieltä taitavia taidealojen ammattilaisia koulutetaan riittävä määrä maan tarpeisiin. (yliopistoL 11 ja
12 §)
Yliopiston hallintokieli on suomi (yliopistoL 35 §).

2.

Yliopistotason toimielimet

4 § Yliopistotason toimielimet
Taideyliopiston yliopistotason toimielimet ovat hallitus, rehtori, yliopistokollegio, professorineuvosto,
tutkintolautakunta ja vaalitoimikunta.
Yliopistolla on yksi tai useampi vararehtori.
5§ Hallitus
Yliopiston ylin päättävä toimielin on hallitus, jossa on 7 tai 9–14 jäsentä. Jäsenten lukumäärästä päättää
yliopistokollegio. (yliopistoL 15 §)
Hallituksessa tulee olla edustettuina seuraavat yliopistoyhteisön ryhmät:
1) yliopiston professorit
2) muu opetus- ja tutkimushenkilöstö sekä muu henkilöstö
3) opiskelijat
Kustakin 2 momentissa tarkoitetusta ryhmästä voi olla jäseniä enintään puolet näistä ryhmistä valittavien
jäsenten yhteenlasketusta määrästä. Yliopistokollegio päättää eri ryhmiin kuuluvien henkilöiden
lukumäärästä. (yliopistoL 15 §)
Vähintään 40 prosenttia hallituksen jäsenistä tulee olla muita kuin 2 momentissa tarkoitettuja henkilöitä.
Heidän tulee edustaa monipuolisesti yhteiskuntaelämän ja yliopiston
toimialaan kuuluvien tieteiden tai taiteiden asiantuntemusta. (yliopistoL 15 Yliopiston professorit ja opetusja tutkimushenkilöstö sekä muu henkilöstö valitsevat edustajansa keskuudestaan vaaleilla. Vaaleissa
noudatetaan yliopiston vaaliohjesääntöä. Opiskelijaedustajien valinnan suorittaa ylioppilaskunta.
Yliopistoyhteisön ryhmien valinnat vahvistaa yliopistokollegio. Muut kuin yliopistoyhteisöä edustavat
hallituksen jäsenet valitsee yliopistokollegio. (yliopistoL 22 §)
Hallitus valitsee yhden muista kuin yliopistoyhteisöä edustavista jäsenistä puheenjohtajakseen ja yhden
varapuheenjohtajakseen. (yliopistoL 15)
Hallituksen puheenjohtaja voi kutsua dekaanin tai dekaanit kokoukseen asiantuntijoiksi käsiteltäessä
akatemian tai akatemioiden asioita.
6§ Hallituksen tehtävät
Taideyliopiston hallituksen tehtävänä on yliopistolain 14 §:n mukaisesti:
1) päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista;
2) päättää yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta ja laatia tilinpäätöksen;
3) vastata yliopiston varallisuuden hoidosta ja käytöstä, jollei hallitus ole siirtänyt toimivaltaa rehtorille;
4) huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjestämisestä;
5) hyväksyä yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset ja antaa lausunnot
yliopistoa koskevissa periaatteellisesti tärkeissä asioissa;
6) hyväksyä 48 §:n mukainen opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tehtävä sopimus yliopiston puolesta;
7) valita rehtori tai rehtorit ja päättää heidän työnjaostaan sekä erottaa rehtori, jos siihen on tehtävän luonne
huomioon ottaen hyväksyttävä ja perusteltu syy;
8) hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä koskevat määräykset sekä päättää
yliopiston toimintarakenteesta;
9) tehdä opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotus yliopiston koulutusvastuun muuttamisesta;
10) päättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä.
Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi:
1) valita yksi tai useampi vararehtori sekä päättää vararehtoreiden tehtävistä ja työnjaosta;
2) nimittää ja erottaa vararehtori rehtorin esityksestä;
3) nimittää ja erottaa akatemian dekaani rehtorin esityksestä;
4) päättää yliopiston yhteisen kunniatohtorin arvon antamisesta

5) päättää rehtorin tehtävän haettavaksi julistamisesta ja valita rehtori hallituksen puheenjohtajan
esityksestä tehtävää hakeneista tai siihen suostumuksensa antaneista;
6) päättää rehtorin palvelussuhteen ehdoista;
7) hyväksyä yliopiston vuosittainen sitova talousarvio;
8) ottaa suoraan rehtorin alaisuudessa toimiva johtava henkilöstö.
7 § Rehtori
Rehtorin valitsee ja erottaa hallitus. Rehtorin toimikausi on enintään viisi (5) vuotta. (yliopistoL 18 §)
Rehtoriksi valittavalta vaaditaan, että hänellä on rehtorin tehtävien hoitamiseksi tarvittava kyky ja
ammattitaito sekä käytännössä osoitettu hyvä johtamistaito.
Jos rehtoriksi valitaan Taideyliopiston työntekijä, hän on vapautettu toimen hoitamisesta rehtorikautensa
ajaksi.
8 § Rehtorin tehtävät
Rehtorin tulee toiminnassaan noudattaa yliopistoyhteisön toimintaperiaatteita sekä ottaa huomioon
yksiköiden tasapuolinen kohtelu.
Rehtorin tehtävänä on yliopistolain 17 §:n mukaan:
1) johtaa yliopiston toimintaa ja päättää yliopistoa koskevista asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty muun
toimielimen tehtäväksi;
2) vastata yliopiston tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta;
3) vastata siitä, että yliopiston kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty;
4) vastata hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja esittelystä;
5) vastata hallituksen päätösten täytäntöönpanosta, jos johtosäännössä ei toisin määrätä;
6) päättää henkilöstön ottamisesta ja irtisanomisesta.
Näiden lisäksi rehtorin tehtäviin kuuluu:
7) tehdä hallitukselle esitys akatemian johtajana toimivasta dekaanista kuultuaan asiassa ko.akatemian
johtokuntaa
8) nimittää akatemian professorit akatemian dekaanin esityksestä;
9) nimittää yliopiston yhteiset professorit vararehtorin esityksestä;
10) vahvistaa akatemioiden ohjesäännöt ja akatemioiden johtokuntien kokoonpanot;
11) päättää opiskelijalle annettavasta varoituksesta dekaanin esityksestä;
12) vahvistaa ylioppilaskunnan jäsenmaksu ja ylioppilaskunnan säännöt;
13) nimittää ja erottaa akatemian varadekaani akatemian dekaanin esityksestä;
14) nimittää edustajat yliopistolain 92 §:n mukaiseen neuvottelukuntaan;
15) myöntää yliopiston palveluksessa olevalle henkilölle oikeus käyttää professorin arvonimeä sekä dosentin
arvo;
16) allekirjoittaa yliopiston tulossopimus yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa;
17) vaalia Taideyliopiston voimantuntoa ja luoda edellytykset alojen väliselle vuorovaikutukselle;
18) muut yliopiston hallituksen määräämät tehtävät.
Rehtori edustaa Taideyliopistoa hänelle kuuluvissa tehtävissä.
Rehtori saa ryhtyä yliopiston tehtävät huomioon ottaen laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet
siihen valtuuttanut tai jos hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yliopiston toiminnalle
olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian annettava tieto
toimista. (yliopistoL 17 §)
Rehtori voi siirtää henkilöstön ottamisen tai toimivaltaansa kuuluvan muun asian yliopiston muun
toimihenkilön ratkaistavaksi.
Rehtorilla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa yliopiston kaikkien toimielinten kokouksissa. (yliopistoL
17 §)

9§ Vararehtori
Yliopistolla on yksi tai useampi vararehtori.
Hallitus nimittää vararehtorin rehtorin esityksestä. Esityksen vararehtoriksi tulee sisältää ehdotus
vararehtorin tehtävästä. Vararehtori toimii suoraan rehtorin alaisena.
Vararehtorin tai vararehtoreiden roolina on rehtorin tukena edistää yliopiston perustehtävän ja strategisten
tavoitteiden toteutumista.
Mikäli rehtori on estynyt suorittamasta hänelle kuuluvia tehtäviä, rehtorin tehtäviä hoitaa sijainen, jonka
tulee olla vararehtori. Nimityksen tekee hallitus rehtorin esityksestä.
10§ Yliopistokollegio
Yliopistokollegiossa tulee olla edustettuina seuraavat yliopistoyhteisön ryhmät:
1) yliopiston professorit
2) muu opetus- ja tutkimushenkilöstö sekä muu henkilöstö
3) opiskelijat
(yliopistoL 22 ja 15 §)
Taideyliopiston yliopistokollegioon kuuluu 18 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä 6
edustaa yliopiston professoreita, 6 muuta opetus- ja tutkimushenkilöstöä sekä muuta henkilöstöä ja 6
opiskelijoita.
Ryhmässä yliopiston professorit yliopistokollegiossa on 1-3 jäsentä jokaisesta johtosäännön 2 §:ssä
mainitusta akatemiasta.
Ryhmässä muu opetus- ja tutkimushenkilöstö sekä muu henkilöstö yliopistokollegiossa on vähintään yksi
jäsen jokaisesta johtosäännön 2 §:ssä mainitusta akatemiasta sekä vähintään yksi jäsen siitä henkilöstön
osasta, joka ei kuulu johtosäännön 2 §:ssä mainittuihin akatemioihin
Yliopiston professorit ja opetus- ja tutkimushenkilöstö sekä muu henkilöstö valitsevat edustajansa
keskuudestaan vaaleilla. Vaaleissa noudatetaan yliopiston vaaliohjesääntöä. Opiskelijaedustajien valinnan
suorittaa ylioppilaskunta.
Yliopistokollegion toimikausi on neljä (4) kalenterivuotta, kuitenkin
siten, että yliopistokollegion opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta.
Yliopistokollegio valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. (yliopistoL 22 §)
11§ Yliopistokollegion tehtävät
Yliopistokollegion tehtävänä on yliopistolain 22 §:n mukaan:
1) päättää hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta;
2) valita 15 §:n 4 momentissa tarkoitetut jäsenet yliopiston hallitukseen;
3) vahvistaa 15 §:n 2 momentissa tarkoitettujen yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen jäseniksi;
4) vapauttaa hallituksen jäsen tehtävästään hallituksen esityksen perusteella;
5) valita yliopiston tilintarkastajat;
6) vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä
hallituksen jäsenille ja rehtorille;
7) päättää vahingonkorvauskanteen nostamisesta hallituksen jäsentä, rehtoria ja tilintarkastajaa vastaan;
8) päättää hallituksen jäsenen vapauttamisesta tehtävästään 65 §:n 3 momentin mukaisesti.
Näiden lisäksi yliopistokollegion tehtävänä on:
9) päättää hallituksen jäsenten palkkioista.
12§ Professorineuvosto
Professorineuvosto on Taideyliopiston yhteinen neuvotteluelin, joka toimii rehtorin, vararehtoreiden ja
dekaanien neuvonantajana olennaisissa yliopiston opetukseen, tutkimukseen ja taiteelliseen toimintaan
liittyvissä kysymyksissä. Professorineuvosto edistää akatemioiden
välistä vuorovaikutusta ja yhteistyön kehitystä.

Neuvostoon kuuluvat kaikki yliopiston professorit. Yliopiston rehtorilla, vararehtoreilla ja akatemioiden
dekaaneilla on läsnäolo- ja puheoikeus professorineuvoston kokouksissa.
Professorineuvosto kokoontuu vähintään kerran lukukaudessa. Järjestäytyessään professorineuvosto sopii
toimintaperiaatteensa.
Rehtori asettaa professorineuvostolle sihteerin.
13§ Vaalitoimikunta
Vaalitoimikunta huolehtii monijäsenisten toimielinten vaaleihin liittyvistä käytännön järjestelyistä.
Vaalitoimikunnan tehtävistä ja vaaleista määrätään tarkemmin vaaliohjesäännössä.
Rehtori nimittää vaalitoimikunnan, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, lainopillinen
neuvonantaja ja 3–6 muuta jäsentä. Vaalitoimikunnan toimikaudesta päättää rehtori.
14§ Tutkintolautakunta
Tutkintolautakunnan tehtävänä on käsitellä opintosuorituksia koskevia oikaisupyyntöjä sekä käsitellä
yliopistolain 82 §:ssä säädettyjen oikaisupyyntöjen johdosta tehtyihin päätöksiin kohdistuvia
oikaisuvaatimuksia.
Tutkintolautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan (8) muuta jäsentä, joilla kaikilla on
henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan ja hänen varajäsenensä tulee olla professoreita. Muista
jäsenistä puolet tulee olla yliopiston opettajia. Tutkintolautakunnassa tulee olla edustus kustakin yliopiston
akatemiasta.
Lautakunnassa on vähintään kolme opiskelijaedustajaa. Ylioppilaskunta
nimittää opiskelijaedustajat yliopiston opiskelijoista.
Rehtori nimittää tutkintolautakunnan ja päättää lautakunnan toimikaudesta.
15§ Muut hallituksen asettamat toimielimet
Hallituksella ja rehtorilla on oikeus nimittää muita neuvoa antavia tai tilapäisiä toimielimiä sekä päättää
näiden tehtävistä.
3. Akatemiatason toimielimet
16§ Akatemiatason toimielimet
Taideyliopiston akatemiatason toimielimet ovat dekaani ja akatemian johtokunta. Akatemioilla voi olla myös
muita toimielimiä. Niistä säädetään kunkin akatemian ohjesäännössä.
17§ Dekaani
Dekaanit johtavat yliopiston akatemioita hallituksen ja rehtorin, tämän johtosäännön ja akatemian
ohjesäännön heille antamien tehtävien ja toimivallan puitteissa.
Akatemian dekaanin toimikausi on enintään viisi (5) vuotta.
Jos dekaani on Taideyliopiston työntekijä, hänet on täksi ajaksi vapautettu toimeensa kuuluvien tehtävien
hoitamisesta.
Akatemioiden dekaanit toimivat tehtävissään suoraan rehtorin alaisena.
18§ Dekaanin tehtävät
Akatemiaa johtavan dekaanin tehtävänä on yliopiston hallituksen hyväksyminen sääntöjen ja rehtorin
antamien suuntaviivojen mukaisesti:
1) johtaa akatemian toimintaa;
2) tehdä rehtorille esitys akatemian ohjesäännöksi akatemian johtokuntaa kuultuaan;
3) tehdä rehtorille esitys akatemian varadekaanista tai varadekaaneista ja näiden tehtävistä akatemian
johtokuntaa kuultuaan;

4) nimittää akatemian osastojen, yksiköiden ja koulutusohjelmien johtajat sekä ottaa työsopimussuhteeseen
akatemian muu henkilöstö kuin professorit;
5) tehdä rehtorille esitys akatemian toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä päättää resurssien jakamisesta
akatemiassa hallituksen vahvistaman toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa akatemian johtokuntaa
kuultuaan;
6) vastata akatemian talouden seurannasta ja talousarvion toteumasta hallituksen päätöksen mukaisesti;
7) ottaa opiskelijat opiskelemaan akatemiaan, tehdä rajattuun opintoaikaan ja menetetyn opinto-oikeuden
palauttamiseen liittyvät päätökset sekä myöntää tutkinnot;
8) käsitellä opiskelijavalintaan ja opinto-oikeuteen liittyvät oikaisuasiat;
9) päättää akatemian apurahojen ja stipendien myöntämisestä;
10) toimia akatemian johtokunnan puheenjohtajana;
11) muut hallituksen, rehtorin ja akatemian ohjesäännön määräämät tehtävät sekä
12) ratkaista kaikki ne akatemiaa koskevat asiat, joita ei ole säädetty tai määrätty muun toimielimen
ratkaistavaksi.
19§ Akatemian johtokunta
Akateemisten asioiden hoitoa varten yliopistossa on akatemiakohtaiset johtokunnat. Akatemian johtokunta
on yliopistolain 27 §:ssä tarkoitettu monijäseninen akatemiatason toimielin.
Kunkin akatemian johtokunnassa on yhdeksän (9) jäsentä.
Akatemian johtokunnassa ovat tasaedustettuina seuraavat yliopistoyhteisön ryhmät:
1) akatemian professorit
2) muu opetus- ja tutkimushenkilöstö sekä muu henkilöstö
3) opiskelijat
Akatemian johtokunnan puheenjohtajana toimii akatemian dekaani. Dekaani nimittää johtokunnan
varapuheenjohtajan ja kutsuu johtokunnalle sihteerin.
Akatemian professorit ja opetus- ja tutkimushenkilöstö sekä muu henkilöstö valitsevat edustajansa
keskuudestaan vaaleilla. Vaaleissa noudatetaan yliopiston vaaliohjesääntöä. Opiskelijaedustajien valinnan
akatemian opiskelijoiden keskuudesta suorittaa ylioppilaskunta.
Johtokunnan toimikausi on kolme (3) kalenterivuotta, kuitenkin niin, että opiskelijajäsenten toimikausi on
kaksi (2) kalenterivuotta.
20§ Akatemian johtokunnan tehtävät
Akatemian johtokunnan tehtävänä on Taideyliopiston hallituksen ja rehtorin antamien suuntaviivojen
puitteissa
1) kehittää akatemian opetusta, tutkimusta ja taiteellista toimintaa;
2) hyväksyä akatemian tutkintovaatimukset;
3) hyväksyä akatemian opetukseen liittyvät suunnitelmat;
4) hyväksyä akatemian opiskelijoiden valintaperusteet;
5) päättää akatemian promootion järjestämisestä ja kunniantohtorin kunniatohtorin arvon antamisesta;
6) päättää muista akateemiseen toimintaan liittyvistä asioista
7) käsitellä ja ratkaista muut sen tehtäväksi määrätyt asiat sekä
8) lausua rehtorin ja dekaanin pyynnöstä akatemiaa koskevista asioista.
Akatemian johtokunnan tehtävien siirtämisestä muille akatemian toimielimille säädetään akatemian
ohjesäännössä.
Dekaani voi saattaa akatemian johtokunnan ratkaistavaksi toimivaltaansa kuuluvan asian, joka on akatemian
kannalta laajakantoinen tai periaatteellisesti tärkeä.

3.

Asioiden käsittely

21§ Päätöksenteko
Yliopiston ja akatemian monijäseninen toimielin kokoontuu säännöllisesti puheenjohtajan tai hänen
estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Lisäksi, mikäli 1/3 jäsenistä sitä pyytää, on toimielin
kutsuttava koolle.
Monijäseninen toimielin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään
puolet jäsenistä on paikalla, ja kokous on kutsuttu laillisesti koolle. Jäsenen tai varajäsenen katsotaan olevan
läsnä myös videoneuvotteluyhteydessä tai muussa etäosallistumismuodossa, mikäli puheenjohtaja tästä
päättää.
Kutsu yliopistokollegion, hallituksen ja akatemian johtokunnan kokoukseen on toimitettava viimeistään viisi
(5) työpäivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Toimielin voi kuitenkin läsnä
olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi kiireellisen asian asialistan ulkopuolelta.
Asiat ratkaistaan monijäsenisissä toimielimissä pääsääntöisesti esittelymenettelyä käyttäen.
Esittelymenettelyä ei kuitenkaan käytetä yliopistokollegiossa eikä arvosteltaessa opintosuorituksia eikä
valittaessa yliopistokollegion puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa sekä hallituksen puheenjohtajaa ja
varapuheenjohtajaa. Taideyliopiston monijäsenisten toimielinten
esittelijät määrää rehtori. Akatemioiden monijäsenisten toimielinten esittelijät määrää dekaani.
Kokouksesta pidetyn pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri.
Yliopiston ja akatemioiden monijäsenisten toimielinten päätöksenteossa noudatetaan enemmistöperiaatetta:
ehdotus, joka saa yli puolet läsnä olevien toimielimen jäsenten äänistä, katsotaan toimielimen päätökseksi.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. (yliopistoL 29 §)
Kun käsiteltävänä on opintosuorituksen arvostelemista koskeva asia, saavat päätöksentekoon osallistua vain
ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus taikka jotka on otettu professorin
tehtävään. Jos toimielimessä ei ole riittävästi sellaisia jäseniä, jotka saavat osallistua päätöksentekoon
opintosuorituksia arvosteltaessa, dekaani määrää toimielimeen tarpeellisen määrän lisäjäseniä, joilla on
vaadittava pätevyys ja kyky.
22§ Toimielimen jäsenen eroaminen
Toimielimen jäsen voi erota tehtävästään ennen toimikauden päättymistä.
Toimielimen jäsen voidaan myös vapauttaa tehtävästään toimikauden kuluessa, jos jäsen on tullut
kykenemättömäksi hoitamaan tehtäväänsä, toimellaan tai laiminlyönnillään loukannut vakavasti yliopiston
etua tai jos siihen on muutoin erityisen painava syy.
Päätöksen hallituksen jäsenen vapauttamisesta tehtävästään tekee yliopistokollegio. Päätöksen
yliopistokollegion jäsenen vapauttamisesta tekee kollegio itse.
Päätöksen akatemian johtokunnan jäsenen vapauttamisesta tehtävästään tekee rehtori.
Mikäli yliopistoyhteisön jäsenenä toimielimeen valittu henkilö siirtyy pois yliopistoyhteisön piiristä tai siitä
ryhmästä, josta hänet on valittu, hänen tehtävänsä toimielimen jäsenenä päättyy.
23§ Johtosäännön muuttaminen
Johtosääntöä koskevista muutoksista päättää hallitus. Muutosehdotus, joka saa yli puolet läsnä olevien
hallituksen jäsenten äänistä, katsotaan hallituksen hyväksymäksi. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee
mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.
Yliopiston rakenteeseen, tehtäviin tai sen toimielinten toimivaltasuhteisiin vaikuttavista johtosäännön
muutoksista pyydetään lausunto yliopistokollegiolta ja akatemioiden johtokunnilta.
4.

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

24§ Voimaantulo

Tämä johtosääntö tulee voimaan 1. lokakuuta 2018
Uuden johtosäännön toimeenpanon edellyttämät toimenpiteet voidaan suorittaa ennen johtosäännön
astumista voimaan.

