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1. Yleistä 
1.1 § Akatemian asema Taideyliopistossa 
Teatterikorkeakoulu on Taideyliopiston johtosäännön pykälässä 2 tarkoitettu 
Taideyliopiston akatemia. Teatterikorkeakoulu vastaa itsenäisesti teatterin, tanssin ja 
esitystaiteen sekä muiden esittävien taiteiden opetuksesta, taiteellis-pedagogisesta 
toiminnasta ja tutkimuksesta Taideyliopistossa. 
 
Perustehtävänsä ohella akatemia toimii vuorovaikutuksessa Taideyliopiston muiden 
akatemioiden kanssa. 
 
1.2 § Toimintaa ohjaavat säädökset 
Akatemian toimintaa ohjaavat Taideyliopiston strategia, toimintasuunnitelma ja talousarvio. 
Akatemian toiminnassa noudatetaan tämän ohjesäännön lisäksi Taideyliopiston 
johtosääntöä 
sekä muita taideyliopistotason sääntöjä ja ohjeita. 
 
Toimintaa ohjaavat myös akatemian tavoiteohjelma, tämä ohjesääntö ja muut 
akatemiakohtaiset ohjeistukset. 
 
Tätä ohjesääntöä tulkitaan ottaen huomioon Taideyliopiston säännökset, yliopistolaki ja 
muu yliopiston toimintaa koskeva lainsäädäntö sekä näiden tavoitteet ja tarkoitus. 
Ristiriidan vallitessa akatemia- ja yliopistotason säännösten kesken, noudatetaan 
yliopistotason säännöksiä. 
 
2. Akatemian organisaatio 
2.1 § Koulutusohjelmat/pääaineet ja keskukset 
Akatemian opetuksen perusyksikkö on koulutusohjelma, pääaine tai vastaava 
kokonaisuus, johon opiskelija hyväksytään opiskelemaan. Teatterikorkeakoulun dekaani 
voi perustaa akatemiaan keskuksia tai muodostaa koulutusohjelmista muita erillisiä 
kokonaisuuksia tai lakkauttaa sellaisen johtokuntaa kuultuaan. 
 
Keskuksissa tai muissa kokonaisuuksissa on johtaja. 
 
Teatterikorkeakoulun keskukset ovat yhteisen opetuksen keskus (YOK) ja esittävien 
taiteiden tutkimuskeskus (Tutke). YOK vastaa yhteisestä opetuksesta, yhteissuunnittelusta 
ja opetuksen kehittämisestä sekä opetushenkilöstön pedagogisesta kehittämisestä. Tutke 
vastaa akatemian tohtorikoulutuksesta, tutkimustoiminnasta sekä tutkimushankkeista. 
 
2.2 § Akatemian palvelut 
Akatemian palveluiden organisoinnista vastaa akatemian dekaani Taideyliopiston rehtorin 
antamien ohjeistusten puitteissa. Palvelut kuvataan akatemian palveluiden 
työjärjestyksessä. 
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3. Toimielimet 
3.1 § Teatterikorkeakoulun toimielimet 
Taideyliopiston akatemiatason toimielimet ovat dekaani, varadekaani/t ja akatemian 
johtokunta. Tällä ohjesäännöllä määritellään lisäksi seuraavat Teatterikorkeakoulun 
toimielimet: 

• opetusneuvosto 
• tutkimusneuvosto 

 
Neuvostojen jäsenten toimikausi on 2 vuotta. Neuvostojen jäsenten lukumäärä on 4‐6 
opetus- ja tutkimushenkilöstön jäsentä ja 1‐2 opiskelijajäsentä. 
 
Akatemian dekaani tai koulutusohjelman/keskuksen johtajat voivat kutsua johtamisensa 
tueksi johto- tai muita ryhmiä. 
 
3.2 § Dekaani ja varadekaani 
Teatterikorkeakoululla on dekaani. 
 
Akatemian dekaanin valinnasta ja toimikaudesta säädetään Taideyliopiston johtosäännön 
6 ja 17 pykälissä. Dekaani johtaa akatemiaa Taideyliopiston johtosäännön 18 pykälän 
sekä rehtorin tekemien delegointien puitteissa. Dekaani voi myös delegoida tehtäviään 
muille toimielimille tai henkilöille.  
 
Teatterikorkeakoulussa voi olla yksi tai useampi varadekaani. Varadekaanin nimittää ja 
erottaa Taideyliopiston rehtori akatemian dekaanin esityksestä (TaiY johtosääntö 8 §). 
 
Akatemian dekaani määrittelee varadekaanin tehtävät ja toimivallan. Dekaani voi 
vapauttaa varadekaanin tämän varsinaisista tehtävistä kokonaan tai osittain. 
 
3.3 § Teatterikorkeakoulun johtokunta 
Teatterikorkeakoululla on johtokunta. Johtokunnassa on 9 jäsentä. Johtokunnan 
kokoonpanosta, valinnasta ja toimikaudesta säädetään Taideyliopiston johtosäännön 19 
pykälässä. 
 
3.4 § Teatterikorkeakoulun johtokunnan tehtävät 
Akatemian johtokunnan tehtävät on määritelty Taideyliopiston johtosäännön 20 pykälässä. 
Akatemian johtokunta vastaa näistä tehtävistä niiltä osin kuin niitä ei ole siirretty akatemian 
dekaanille tai neuvostoille. 
 
Teatterikorkeakoulun johtokunta 

• lausuu Taideyliopiston rehtorille dekaanin valinnasta ja dekaanille varadekaanin tai 
varadekaanien valinnasta ja erottamisesta 

• lausuu ohjesäännöstä 



Teatterikorkeakoulun ohjesääntö 

5 
 

• hyväksyy akatemian toiminta- ja tavoitesuunnitelman (tavoiteohjelman) ja käsittelee 
akatemian talousarvion 

• käsittelee akatemian henkilöstöpoliittiset tavoitteet 
• käsittelee opiskelijaksi hyväksyttävien määrän  
• antaa suostumuksen akatemiajaon muuttamiseen ja akatemian nimestä 

luopumiseen  
• käsittelee ja ratkaisee muut sen tehtäväksi määrätyt asiat  
• käsittelee akateemisiin rekrytointeihin liittyvät rehtorin päätöksessä 20.9.2019 

määritellyt tehtävät. 
• lausuu rehtorin ja dekaanin pyynnöstä akatemiaa ja Taideyliopistoa koskevista 

asioista. 
 
Johtokunnan tehtäviä on delegoitu akatemian dekaanille ja neuvostoille seuraavasti: 

• hyväksyy akatemian opetukseen liittyvät suunnitelmat (delegoitu opetus- ja 
tutkimusneuvostoille)  

• hyväksyy akatemian tutkintovaatimukset (delegoitu opetusneuvostolle ja 
tohtorikoulutuksen osalta tutkimusneuvostolle)  

• hyväksyy akatemian opiskelijoiden valintaperusteet (21 §) (delegoitu 
opetusneuvostolle ja tohtoriopiskelijoiden osalta tutkimusneuvostolle)  

• päättää akatemian promootion järjestämisestä ja kunniantohtorin arvon antamisesta 
(21 §) (delegoitu tutkimusneuvostolle)  

• päättää muista akateemiseen toimintaan liittyvistä asioista (21 §) (delegoitu 
dekaanille sekä opetus‐ ja tutkimusneuvostoille) 

 
3.5 § Opetusneuvosto ja tutkimusneuvosto  
Teatterikorkeakoulussa toimii dekaanin ja johtokunnan tukena kaksi asiantuntijaelintä: 
opetusneuvosto ja tutkimusneuvosto.  
 
Dekaani nimittää neuvostojen henkilöstöjäsenet akatemian johtokuntaa kuultuaan ja 
opiskelijajäsenet ylioppilaskunnan esitysten pohjalta. Opetusneuvoston jäsenet ovat 
professoreita, opettajia ja opiskelijoita. Tutkimusneuvoston jäsenet ovat professoreita, 
opettajia, tohtoriopiskelijoita ja tutkijoita.  
 
3.6 § Opetusneuvoston tehtävät 
Opetusneuvosto vastaa perustutkintokoulutuksen kehittämisestä ja laadunvarmistuksesta. 
Opetusneuvosto: 

• kehittää akatemian opetusta ja taiteellista toimintaa (delegoitu johtokunnalta) sekä 
taiteellis-pedagogista toimintaa 

• hyväksyy akatemian opetussuunnitelmat ja opetukseen liittyvät suunnitelmat 
(delegoitu johtokunnalta) 

• valmistelee opetusta ja taiteellis‐pedagogista toimintaa koskevat linjaukset 
akatemian johtokunnan hyväksyttäväksi 

• hyväksyy opetusta koskevat määräykset 
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• ohjeistaa opetussuunnitelmatyötä 
• hyväksyy yhteistä opetusta ja avointa yliopisto-opetusta koskevat opetusohjelmat 
• antaa perustutkintojen opinnäytteiden arvostelua koskevat yleiset ohjeet 
• arvostelee ja hyväksyy maisterin tutkintoon kuuluvat opinnäytteet 
• hyväksyy opiskelijoiden valintaperusteet (delegoitu johtokunnalta) 
• asettaa opiskelijavalintaraadit 
• hyväksyy uudet perustutkinto‐opiskelijat valintaraatien esityksestä (delegoitu 

dekaanilta) 
• antaa opetussuunnitelmiin sisältyvää taiteellista toimintaa koskevat pysyvät 

määräykset ja ohjeet 
• vahvistaa opetussuunnitelmiin sisältyvän taiteellisen toiminnan vuosisuunnitelman  
• käsittelee opettajan kelpoisuushakemukset. 

 
3.7 § Tutkimusneuvoston tehtävät 
Tutkimusneuvosto vastaa tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen kehittämisestä sekä 
laadunvarmistuksesta. 
 
Tutkimusneuvosto: 

• valmistelee tohtorikoulutusta ja tutkimustoimintaa koskevat linjaukset akatemian 
johtokunnan hyväksyttäväksi 

• kehittää tohtorikoulutusta ja tutkimusta (delegoitu johtokunnalta) 
• päättää tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmasta ja tohtorikoulutusta ohjaavista 

määräyksistä 
• antaa tohtoriopiskelijoiden valintamenettelyä koskevat tarvittavat määräykset ja 

ohjeet  
• hyväksyy tohtoriopiskelijat (delegoitu dekaanilta) 
• tekee ehdotuksen vierailevan tutkijan ja dosentin nimittämisestä dekaanille sekä 
• valitsee tässä prosessissa tarvittaessa käytettävät asiantuntijat 
• päättää akatemian promootion järjestämisestä ja kunniatohtorin arvon antamisesta 

(delegoitu johtokunnalta) 
• määrää väitöstutkimusten ja lisensiaatintutkimusten opinnäytteiden esitarkastajat, 

tarkastajat ja vastaväittäjät, myöntää väittelyluvan, määrää kustoksen sekä 
hyväksyy opin- ja taidonnäytteet 

 
4. Koulutusohjelman ja keskuksen johtaminen 
4.1 § Koulutusohjelman ja keskuksen johtaja 
Dekaani nimittää koulutusohjelmalle ja keskukselle johtajan ja hänelle sijaisen sekä 
vapauttaa johtajan/sijaisen tehtävistään.  
 
Koulutusohjelman/keskuksen johtaja: 

• johtaa koulutusohjelmaa/keskusta  
• vastaa taiteellis-pedagogisesta linjaamisesta ja kehittämisestä  
• vastaa esimiestoiminnasta ja taloudesta 
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• ottaa tuntiopettajat  
• vastaa siitä, että palautetta kerätään säännöllisesti ja että se otetaan huomioon 
• neuvottelee ja hyväksyy tulossopimuksen  
• neuvottelee ja hyväksyy toimivaltaansa kuuluvat sopimukset  
• lausuu opinto‐oikeuksia ja opintoja koskevista asioista opetusneuvostolle tai muille 

tahoille 
• käsittelee muut yksikköä koskevat asiat. 

 
Edellisten tehtävien lisäksi Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen johtaja: 

• hyväksyy tutkimussuunnitelmat, jos niihin tehdään merkittäviä muutoksia opintojen 
aikana 

• nimeää jatko-opiskelijoiden ohjaajat  
• myöntää väitöstyöhön sisältyvien taiteellisten tai käytännöllisten sekä kirjallisten 

osien esitarkastusluvat työn ohjaajan ja taiteellisen tutkimuksen professorin puollon 
perusteella. 

 
5. Menettely monijäsenisessä toimielimessä  
5.1 § Kokouksen koolle kutsuminen, päätösvaltaisuus ja kokousmenettely 
Akatemian monijäsenisten toimielinten toiminnassa sovellettavista menettelyistä on 
voimassa, mitä Taideyliopiston johtosäännön 21 pykälässä säädetään. Lisäksi 
Teatterikorkeakoulun toimielimissä noudatetaan Teatterikorkeakoulun ja 
Kuvataideakatemian yhteistä kokous- ja esittelymenettelyohjetta. 
 
5.2 § Toimielimen jäsenen eroaminen ja tehtävästä vapauttaminen 
Teatterikorkeakoulun monijäsenisen toimielimen jäsenen eroamisesta sekä tehtävästä 
vapauttamisesta on voimassa, mitä Taideyliopiston johtosäännön 22 pykälän 1 ja 3 
momenteissa säädetään. Päätöksen neuvostojen jäsenen vapauttamisesta tekee 
akatemian johtokunta. 
 
5.3 § Toimielimen täydentäminen 
Akatemian johtokunnan täydentämisestä on voimassa, mitä Taideyliopiston 
vaaliohjesäännön 17 pykälässä säädetään. Opetusneuvoston ja tutkimusneuvoston 
henkilöstöjäsenet täydentää dekaani ja opiskelijajäsenet ylioppilaskunta. 
 
6. Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 
6.1 § Ohjesäännön voimaantulo 
Tämä ohjesääntö tulee voimaan 1.1.2020.  


