
BIOKESKUS SUOMI - BIOCENTER FINLAND -VERKOSTON SAANNOT 

Helsingin yliopisto, Kuopion yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun 
yliopisto- ja Abo Akademi ovat perustaneet bioalan yhteistyoverkoston Biokeskus 
Suomi- Biocenter Finland. Perustamissopimus on allekirjoitettu 7.2.2007. 
Sopijayliopistot ovat muuttaneet perustamissopimusta johtajan valinnan osalta 
3.12.2009. 

1 § Biokeskus Suomi - Biocenter Finland 

Biokeskus Suomen jasenia ovat naiden saantojen hyvaksymishetkella Helsingin 
yliopiston Biocentrum Helsinki, Biotekniikan instituutti ja Suomen molekyylilaaketieteen 
instituutti (FIMM), lta-Suomen yliopiston Biocenter Kuopio, Oulun yliopiston Biocenter 
Oulu, Tampereen yliopiston Biolaaketieteellisen teknologian yksikko seka Turun 
yliopiston ja Abo Akademin yhteinen BioCity Turku. 

Biokeskus Suomella voi olla myos muita jasenia. 

Biokeskus Suomi- Biocenter Finland kokoaa yhteen biokeskukset seka biotieteiden, 
biolaaketieteen ja biotekniikan tutkimusta harjoittavat tutkimuslaitokset ja yliopistojen 
erillislaitokset yllapitamaan ja tehostamaan kansallista yhteistyoverkostoa. 

Biokeskus Suomi edistaa korkeatasoisen tutkimuksen tekemista ja alan 
kansainvalistymista seka tehostaa biotieteiden, biolaaketieteen ja biotekniikan 
tutkimuksen hyodyntamista ja uusien teknologioiden kayttoonottoa Suomessa. 

Biokeskus Suomen kaikkien jasenten tutkimustoimintaa arvioidaan saannollisesti. 

2 § Toimielimet ja johtaja 

Biokeskus Suomen toimielimia ovat sopijayliopistojen rehtorien kokous ja johtoryhma. 

Biokeskus Suomella on johtaja. 

3 § Koordinaatioyliopisto 

Biokeskus Suomen hallinnollisena koordinaatioyliopistona toimii rehtorien kokouksen 
paattama yliopisto. Jasenyliopistot paattavat keskinaisesta koordinaatiokustannusten 
jaosta. 

Biokeskus Suomen yhteisesti muista rahoituslahteista saadut maararahat ohjataan 
koordinaatioyliopistoon, joka vastaa maararahojen hallinnoinnista ja siirtamisesta 
rahoitusta kayttavaan sopijayliopistoon. 

Mikali verkoston toiminta edellyttaa jonkun henkilon ottamista palvelussuhteeseen, 
palvelussuhde perustetaan koordinaatioyliopistoon ja kaikki siihen liittyvat kustannukset 
maksetaan verkostolle osoitetuista varoista. 
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4 § Rehtorien kokous 

Biokeskus Suomen toimintaa ohjaa yhteistyoverkostosta sopineiden yliopistojen 
rehtoreista koostuva rehtorien kokous. 

Rehtorien kokouksen tehtavana on: 

1) kasitella Biokeskus Suo men toimintaa koskevia periaatteellisia kysymyksia; 
2) paattaa Biokeskus Suomen koordinaatioyliopistosta ja 

koordinaatiokustannusten jakautumisesta jasenyliopistojen kesken; 
3) nimeta Biokeskus Suo men johtoryhmaan mahdolliset ulkopuoliset jasenet ja 

heille henkilokohtaiset varajasenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 
4) valita Biokeskus Suomen johtaja johtoryhman sille tekemasta ehdotuksesta; 
5) hyvaksya Biokeskus Suomen uudet jasenet johtoryhman esityksesta ja todeta 

irtisanoutumiset. 

Rehtorien kokous kutsutaan koolle vahintaan kerran vuodessa tai kun vahintaan kolme 
yhteistyoverkostosta sopineiden yliopistojen rehtoria sita kirjallisesti pyytaa. 

Rehtorien kokous on paatosvaltainen, jos kokouksen puheenjohtajan lisaksi vahintaan 
puolet jasenista on lasna. 

Koordinaatioyliopisto huolehtii rehtorien kokouksen koollekutsumisesta ja rehtorien 
kokouksen paatoksista tiedottamisesta. 

5 § Johtoryhma 

Biokeskus Suomen johtoryhmaan kuuluu yksi edustaja Uasen) jokaisesta 
sopijayliopistosta ja jasenbiokeskuksesta (saantojen hyvaksymishetkella kolme jasenta 
Helsingin yliopistosta, yksi lta-Suomen yliopistosta, yksi Oulun yliopistosta, yksi 
Tampereen yliopistosta, yksi Turun yliopistosta ja yksi Abo Akademista). 
Sopijayliopistot nimeavat jasenet ja kullekin henkilokohtaisen varajasenen. Lisaksi 
rehtorien kokous voi nimeta johtoryhmaan korkeintaan kolme jasenta ja heille 
varajasenet, jotka edustavat yliopistojen ulkopuolista bioalan tutkimusta tai 
tuotekehitysta suorittavaa tai rahoittavaa tahoa. 

Johtoryhma voi kutsua jasenekseen myos enintaan viisi asiantuntijajasenta. 
Asiantuntijajasenilla on johtokunnan kokouksessa puhe- ja lasnaolo-oikeus. 

Johtoryhma valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan. 

Johtoryhma kokoontuu, milloin puheenjohtaja tai hanen ollessaan estynyt 
varapuheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vahintaan kolme johtoryhman 
jasenta sita kirjallisesti pyytaa. 

Johtoryhma on paatosvaltainen, jos kokouksen puheenjohtajan lisaksi vahintaan puolet 
jasenista on lasna. 

Johtoryhman kokous- ja muissa hallintomenettelyissa noudatetaan soveltuvin osin 
koordinaatioyliopiston maarayksia ja ohjeita. 
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6 § Johtoryhman tehtavat 

Johtoryhman tehtavana on: 

1) vahvistaa Biokeskus Suomen toimintaohjelma (strategia) kolmeksi 
vuodeksi kerrallaan, 

2) valmistella, tehda esityksia ja antaa lausuntoja muista Biokeskus 
Suomen talouteen, hallintoon ja muuhun toimintaan liittyvista asioista; 

3) jarjestaa ja toteuttaa Biokeskus Suomen jasenyytta hakevien 
tutkimusyksikkojen tai biokeskusten tutkimustoiminnan arviointi seka 
mahdolliset muut toiminnan arvioinnit. 

4) tehda esityksia Biokeskus Suomen jasenyliopistoille niiden tuottamien 
teknologiapalveluiden rahoittamisesta ulkopuolisen arvioinnin perusteella 
seka paattaa mahdollisten ulkopuolisten maararahojen jakamisesta; 

5) tehda esitys koordinaatioyliopistolle Biokeskus Suomen hallintoa 
hoitavan henkiloston palkkaamiseksi; 

6) tehda rehtorien kokoukselle ehdotus Biokeskus Suomen johtajan 
nimeamisesta ja johtajan toimikauden pituudesta; 

7) tehda esitykset rehtorien kokoukselle uusien biokeskusten 
hyvaksymiseksi Biokeskus Suomeen; 

8) kutsua asiantuntijaryhman jasenet seka 
9) kasitella ilmoitukset irtisanoutua Biokeskus Suomen jasenyydesta; 
1 0) laatia vuosittain kertomus Biokeskus Suomen toiminnasta, 
11) seurata jasenyliopistojen Biokeskus Suomelle osoittamien maararahojen 

ja muiden voimavarojen kayttoa teknologiapalveluiden toteuttamisessa; 
12) kasitella ja ratkaista muut Biokeskus Suomea koskevat periaatteellisesti 

tarkeat asiat, jotka eivat kuulu rehtorien kokouksen tai johtajan 
kasiteltaviksi ja ratkaistaviksi. 

7 § Johtaja 

Biokeskus Suomen johtajaksi voidaan valita hen kilo, joka on professori tai joka on 
suorittanut tohtorin tutkinnon, perehtynyt Biokeskus Suomen edustamaan tehtavaalaan 
ja jolla on kokemusta johtamistehtavista. 

Johtajan otetaan palvelussuhteeseen koordinaatioyliopistoon. 

8 § Johtajan tehtavat 

Johtajan tehtavana on: 

1) johtaa ja kehittaa Biokeskus Suo men toimintaa ja huolehtia verkoston toiminnan 
koordinoinnista eri yliopistojen ja biokeskusten kanssa; 

2) seurata alan yleista kehitysta seka hoitaa ja kehittaa verkoston kotimaisia ja 
kansainvalisia yhteyksia seka tiedotustoimintaa; 

3) huolehtia verkoston talouden hoidosta ja hyvaksya Biokeskus Suomelle 
osoitetuista maararahoista maksettavaksi tarkoitetut laskut; 

4) valmistella ja esitella johtoryhman kasiteltaviksi kuuluvia asioita seka huolehtia 
paatosten toimeenpanosta; 

5) tehda esitys johtoryhmalle ja koordinaatioyliopistolle niista verkoston tehtavien 
hoidosta, mitka eivat kuulu jonkin sopijayliopiston tehtaviin; 
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6) pyrkia yhdessa johtoryhman kanssa varmistamaan pitkajannitteinen rahoitus 
Biokeskus Suomelle; 

7) ratkaista ja hoitaa muut Biokeskus Suomelle kuuluvat asiat, joita ei ole erikseen 
maaratty jonkun muun ratkaistavaksi. 

9 § Asiantuntijaryhma 

Biokeskus Suomella on kansainvalisista Biokeskus Suomen edustamien alojen 
asiantuntijoista koostuva asiantuntijaryhma (Scientific Advisory Board), jonka tehtavana 
on osallistua Biokeskus Suomen toiminnan kehittamiseen ja toimintaohjelman 
valmisteluun seka Biokeskus Suomen tutkimustoiminnan ja -hankkeiden arviointiin. 
Asiantuntijaryhman toimikausi on 4 vuotta. 

11 § Biokeskus Suomen jasenyyteen ottaminen 

Biokeskus Suomen jaseneksi voidaan hyvaksya tieteellisesti korkeatasoinen 
tutkimusyksikko, jossa tehdaan molekyylibiologista ja bioteknista tutkimusta, ja jonka 
tutkimustoimintaa arvioidaan saannollisesti. Yliopisto tai tutkimuslaitos voi tehda 
Biokeskus Suomen johtoryhmalle tutkimusyksikkoaan koskevan jasenyyshakemuksen. 
Johtoryhma kasittelee hakemuksen ja paattaa hakemuksen arvioinnista seka tekee sen 
perusteella esityksen rehtorien kokoukselle yksikon hyvaksymisesta Biokeskus 
Suomen jaseneksi. 

12 § Biokeskus Suomen jasenyydesta eroaminen 

Biokeskus Suomen jasenyydesta voi erota johtoryhmalle osoitetulla ja 
koordinaatioyliopistoon lahetetylla kirjallisella irtisanomisilmoituksella. Johtoryhma 
kasittelee irtisanoutumisen ja lahettaa tiedon siita rehtorien kokoukselle. Jasenyys 
Biokeskus Suomessa lakkaa sen kalenterivuoden paattyessa, jolloin rehtorien kokous 
on todennut irtisanoutumisen. 

13 § Voimaantulo 

Nama saannot tulevat voimaan 1.1.2013. 
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Allekirjoitukset 

Hameenlinnassa 28.11.2012 

Helsingin yliopisto 
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Rehtori Thomas Wilhelmsson 
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lta-Suomen yliopisto 
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Rehtori Perttu Vartiainen 

Tampereen yliopisto 
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Rehtori liaija Holli 

Abo r,::' i L'i-tff 
Rehtori Jorma Matt~n 
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