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BioCity Turun ja  Turku Bioscience Centren - Turun biotiedekeskuksen 
johtosääntö 
 
1 §   BioCity Turku on Turun yliopiston ja Åbo Akademin (seuraavassa yliopistot) 
  solu- ja molekyylibiologian sekä biotekniikan tutkimuksen kehittämistä varten 
  muodostettu tutkijayhteisö, johon kuuluvat Turun yliopiston luonnontieteiden 
  ja tekniikan tiedekunnassa ja  lääketieteellisessä tiedekunnassa, Åbo  
  Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa sekä erillisissä  
  laitoksissa toimivat alan tutkimusryhmät. 
 
  Yhteisön tehtävänä on: 
 
  1. edistää solu- ja molekyylibiologian sekä biotekniikan tutkimusta ja 
  koulutusta; 
  2. kehittää ja koordinoida tutkimusohjelmia sekä alaan liittyvää   
  tutkijankoulutusta yhteistoiminnassa tiedekuntien, laitosten ja erillisten  
  laitosten kanssa; 
  3. edistää Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteistyötä tutkimusalalla; 
  sekä 
  4. ylläpitää ja kehittää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä   
  tutkimusalallaan. 
 
2 §   BioCity Turun ja Turku Bioscience Centren - Turun biotiedekeskuksen  
  yhteinen johtokunta vastaa organisaatioiden strategisesta kehittämisestä. 
 
  BioCity Turun operatiivisesta kehittämisestä ja toiminnan koordinoinnista 
  vastaa BioCity Turun tieteellinen johtaja. 
 
3 §   Tieteellisen johtajan apuna toimii Turun yliopiston luonnontieteiden ja  
  tekniikan tiedekunnan ja lääketieteellisen tiedekunnan sekä Åbo Akademin 
  luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan hyväksymien tutkimusohjelmien 
  johtajista koostuva johtoryhmä. Johtoryhmässä tulee olla sekä Turun 
  yliopiston että Åbo Akademin edustus sekä edustajat Turku Bioscience  
  Centrestä PET-laitoksesta. 
 
4 §   Tieteellisen johtajan tehtävänä on: 
 

1. toimia BioCity Turun ja Turku Bioscience Centren - Turun 
Biotiedekeskuksen yhteisen johtokunnan puheenjohtajana; 

2. kehittää ja koordinoida alan tutkimusta sekä jatko- ja täydennyskoulutusta 
johtokunnan päättämien suuntaviivojen mukaisesti; 

3. huolehtia johtokunnan BioCity Turkua koskevien päätösten toimeen-
panosta; 

4. järjestää alan tutkimuksen säännöllinen arviointi; 
5. tehdä aloitteita yliopistojen tutkimusyhteistyön kehittämiseksi; 
6. huolehtia alan tutkimusohjelmien ja tutkijankoulutuksen informaatiosta; 

sekä 
7. kehittää tutkimukseen ja jatkokoulutukseen liittyviä kotimaisia ja 

kansainvälisiä yhteyksiä. 
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5 §   Yliopistoilla on yhteinen erillinen laitos Turku Bioscience Centre - Turun  
  Biotiedekeskus (Åbo Biovetenskapscentrum), jota jäljempänä nimitetään  
  keskukseksi. Keskuksen tunnettuus ja näkyvyys rakennetaan ennen kaikkea 
  englanninkielisen nimen varaan. 
 
  Keskuksen tehtävänä on: 

1. edistää biotekniikan tutkimusta ja kehittää alan tutkimusmenetelmiä; 
2. tuottaa ja koordinoida tutkimus-, laite- ja informaatiopalveluja; 
3. edistää Turun yliopiston ja Åbo Akademin tutkimusryhmien sekä niiden 

ja yritysten välistä yhteistyötä; sekä 
4. edistää biotekniikan sovellutusten kehitystä sekä ylläpitää ja kehittää 

kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä tutkimusalallaan. 
 
  Keskus voi jakaantua toimintayksiköihin. 
 
6 §   Keskuksen hallintoa hoitavat johtokunta ja johtaja. Johtokunta hoitaa myös 
  tässä johtosäännössä mainitut BioCity Turun hallintoon kuuluvat asiat. 
 
7 §   Keskuksen johtokuntaan kuuluu puheenjohtajana toimivan BioCity Turun 
  tieteellisen johtajan lisäksi kymmenen muuta jäsentä. 
 
  Turun yliopisto määrää kaksi jäsentä Turun yliopiston luonnontieteiden ja  
  tekniikan tiedekunnan ja kaksi jäsentälääketieteellisen tiedekunnan  
  ehdotuksesta. 
 
  Åbo Akademi määrää varapuheenjohtajan sekä kolme muuta jäsentä  
  luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan ehdotuksesta. 
 
  Keskuksen henkilökunta valitsee keskuudestaan yhden jäsenen. 
 
  Lisäksi johtokuntaan kuuluu yksi yliopistojen ulkopuolista elinkeinoelämää 
  tai muuta alaan liittyvää yhteisöä edustava jäsen, jonka johtokunta kutsuu. 
 
  Johtokunnan jäsenten varajäsenet määrätään vastaavista piireistä. 
 
  Johtokunnan toimikausi on kolme vuotta. 
 
8 §   Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä olleessaan 
  varapuheenjohtajan kutsusta taikka milloin vähintään kolme johtokunnan 
  jäsentä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii.  
  Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään 
  puolet muista jäsenistä on läsnä. 
 
9 §   Johtokunnan tehtävänä on: 
 

1. vastata BioCity Turun strategisesta kehittämisestä; 
2. valvoa keskuksen toimintaa; 
3. tehdä osaltaan esitys solu- ja molekyylibiologian sekä biotekniikan 

erityisvoimavarojen ja muiden tutkimusalaa profiloivien voimavarojen 
käytöstä yliopistojen rehtoreille; 

4. tehdä esitys BioCity Turun tieteellisen johtajan ottamisesta; 
5. tehdä esitys keskuksen johtajan ottamisesta; 
6. kutsua kansainvälinen tieteellinen neuvosto, joka arvioi alan tutkimuksen 
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ja muun toiminnan; 

7. nimetä BioCity Turun johtoryhmä; 
8. päättää yliopistoille tehtävistä toiminta- ja taloussuunnitelmaan liittyvistä 

esityksistä; sekä 
9. hoitaa muut Turun yliopiston tai Åbo Akademin määräämät tehtävät. 

 
 
10 §   Keskuksen johtaja johtaa ja valvoo keskuksen toimintaa sekä vastaa  
  keskuksen tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta  
  hoitamisesta. 
 
  Johtaja ratkaisee ne keskukselle kuuluvat asiat, joista ei ole toisin säädetty 
  tai määrätty. 
 
  Johtaja voi siirtää toimivaltaansa kuuluvan asian johtokunnan ratkaistavaksi. 
 
11 §   Keskuksessa noudatetaan työsuhteeseen ottamisessa sekä työstä  
  vapautuksen myöntämisessä Turun yliopiston ja Åbo Akademin rehtorien  
  päätöksiä ja johtosääntöjen määräyksiä. 
 
12 §   Turun yliopiston rehtori valitsee tieteellisen johtajan saatuaan Åbo Akademin 
  sekä Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ja luonnontieteiden ja  
  tekniikan tiedekunnan lausunnot hakijoista. Johtaja  otetaan enintään viideksi 
  vuodeksi kerrallaan. 
 
13 §   Turun yliopiston rehtori valitsee keskuksen johtajan saatuaan Åbo Akademin 
  lausunnon hakijoista. Johtaja otetaan viideksi vuodeksi kerrallaan tai  
  toistaiseksi. 
 
14 §   Tämä johtosääntö tulee voimaan kun Turun yliopiston ja Åbo Akademin 
  hallitukset ovat sen hyväksyneet.

  

  Hyväksytty Turun yliopiston hallituksessa 15.4.2019.


