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Valtioneuvoston asetus Suomen Akatemiasta

26.11.2009/979

Tämä säädös on tulostettu Edilex-lakitietopalvelusta osoitteesta
www.edilex.fi/saadokset/lainsaadanto/20090979.
Vastuunrajoitus ja tulosteen käyttö Edilexin käyttöehtojen mukaisesti.
Lainsäädäntöä seurattu säädöskokoelman numeroon 675/2020 saakka.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esitte-
lystä, säädetään 20 päivänä marraskuuta 2009 Suomen Akatemiasta annetun
lain (922/2009) 12 §:n nojalla:

1 § (3.5.2018/280) Tieteelliset toimikunnat

Suomen Akatemiassa on seuraavat tieteelliset toimikunnat:
1) biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta;
2) kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta;
3) luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta.

2 § (10.7.2014/588) Suomen Akatemian toimielinten toiminta

Hallitus, tieteelliset toimikunnat, jaostot, tutkimusinfrastruktuuri-
komitea ja strategisen tutkimuksen neuvosto kokoontuvat puheenjoh-
tajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Kokous on päätösvaltainen kun
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäse-
nistä on läsnä.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten men-
nessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota kokouksen puheenjoh-
taja on kannattanut.

Hallituksessa ja muissa 1 momentissa mainituissa toimielimissä asiat
ratkaistaan esittelystä.

Hallituksen, tieteellisen toimikunnan ja strategisen tutkimuksen
neuvoston puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kuukausipalkkio,
jonka vahvistaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hallituksen asettaman
jaoston ja tutkimusinfrastruktuurikomitean puheenjohtajalle ja jäse-
nelle voidaan maksaa jäsenyydestä palkkio, jonka vahvistaa Akatemia.

3 § Kelpoisuusvaatimukset

Tutkimusasioista vastaavalta ylijohtajalta vaaditaan tohtorin tutkinto
tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet, perehtyneisyys tutkimus-
poliittisiin suunnittelutehtäviin sekä käytännössä osoitettu johtamistai-
to.

Hallinnosta vastaavalta ylijohtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulu-
tutkinto, perehtyneisyys hallinnollisiin tehtäviin sekä käytännössä osoi-
tettu johtamistaito ja johtamiskokemus.
4 § (3.5.2018/280) Virkojen täyttäminen ja muun henkilökunnan
ottaminen

Pääjohtajan nimittämisestä säädetään Suomen Akatemiasta annetus-
sa laissa (922/2009). Pääjohtajan virkaan nimitetty, joka on ennestään
muutoin kuin määräajaksi tai rajoitetuksi ajaksi nimitetty valtion vir-
kaan, on virkavapaana tästä virasta sen ajan, jona hän on pääjohtajan
virassa. Pääjohtajalla ja tutkimuksesta vastaavalla ylijohtajalla on pro-
fessorin arvonimi.

Muun henkilökunnan nimittää tai ottaa pääjohtaja, jollei johtosään-
nössä toisin määrätä.
5 § Sijaiset

Muiden kuin pääjohtajan sijaisista määrätään työjärjestyksessä.
6 § (10.7.2014/588) Virkavapaus

Virkavapauden pääjohtajalle myöntää opetus- ja kulttuuriministe-
riö, vuotta pidemmäksi ajaksi kuitenkin valtioneuvosto.

Virkavapauden muulle virkamiehelle sekä vastaavan vapautuksen
työsopimussuhteessa olevalle myöntää pääjohtaja, jollei työjärjestykses-
sä toisin määrätä.
7 § Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:
10.7.2014/588: Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2014.
3.5.2018/280: Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta
2019.

http://www.edilex.fi/saadokset/lainsaadanto/20090979

