ALEKSANTERI-INSTITUUTIN TYÖJÄRJESTYS

1§ Tehtävät
Aleksanteri-instituutti on Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan osasto ja valtakunnallinen
Venäjän, itäisen Euroopan ja Euraasian tutkimuskeskus.
Instituutin tehtävänä on:
1) Venäjän, itäisen Euroopan ja Euraasian tutkimuksen ja koulutuksen kehittäminen,
toteuttaminen ja koordinointi:
2) yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehittäminen yhdessä yliopistojen, tutkimuslaitosten,
julkishallinnon, liike-elämän ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa kansallisesti ja
kansainvälisesti;
3) valtakunnallisten ja kansainvälisten koulutus- ja tutkimusverkostojen ylläpitäminen ja
kehittäminen
2§ Johtokunta
Johtokunnan tehtävänä on
1) edistää ja kehittää instituutin kansalliseen tehtävään liittyvää tutkimusta, opetusta ja
yhteiskunnallista vuorovaikutusta sekä edustaa instituutin valtakunnallisia
toimintamuotoja ja verkostoja;
2) käsitellä Aleksanteri-instituutin toimintasuunnitelman ja muut toimintayksikön perusteita
linjaavat ohjelmat yliopiston johtosäännön 4a§ ja 8§ mukaisesti;
3) tehdä humanistisen tiedekunnan dekaanille esitys instituutin yhteiskunnallista
vuorovaikutusta edistävän neuvottelukunnan asettamisesta;
4) käsitellä muita instituutin toiminnan strategiseen kehittämiseen ja valtakunnallisen
toiminnan suuntaamiseen liittyviä kysymyksiä
Johtokunnan toimikausi on neljä vuotta. Johtokunnan jäsenet kutsuu humanistisen tiedekunnan
dekaani osaston johtajan esityksestä. Dekaani nimeää puheenjohtajan.
Johtokuntaan kuuluu kaksitoista jäsentä, joilla on henkilökohtainen varajäsen. Johtokunnan
jäsenistä puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä edustavat Helsingin yliopistoa instituutin toiminnan
kannalta keskeisiltä tieteenaloilta. Instituutin henkilöstö valitsee keskuudestaan yhden jäsenen.
Kuusi jäsentä edustavat yliopiston yhteistyötahoja, joista vähintään kolmen tulee olla muista
yliopistoista. Lisäksi johtokunnassa on opiskelijoita edustava varsinainen jäsen ja varajäsen.

Opiskelijajäsenet valitsee Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) ja heidän toimikautensa on
kahden vuoden pituinen.
3§ Johtaminen
Aleksanteri-instituutin johtaja vastaa instituutin johtamisesta. Instituutin johtokuntaa kuullaan
johtajan valinnassa. Instituutilla on johtoryhmä, joka tukee instituutin johtajaa instituutin
johtamisessa ja jonka johtaja nimittää. Johtoryhmä käsittelee instituutin toiminnan, talouden ja
henkilöstön suunnitelmia, seurantaa ja kehittämistä, laadunhallintaa, viestintää ja muita johtajan
esille ottamia asioita.
4§ Neuvottelukunta
Aleksanteri-instituutilla on yhteiskunnallista vuorovaikutusta edistävä neuvottelukunta, johon
kuuluu enintään 20 instituutin sidosryhmiä edustavaa ansioitunutta jäsentä. Neuvottelukunnan
jäsenet kutsuu johtokunnan esityksestä humanistisen tiedekunnan dekaani, joka myös nimeää
puheenjohtajan jäsenten keskuudesta. Neuvottelukunnan toimikausi on neljä vuotta.
Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Neuvottelukunnan tehtävänä on arvioida ja kehittää instituutin toiminnan vaikuttavuutta, välittää
tietoa toimintaympäristön muutoksista sekä vahvistaa sidosryhmäyhteistyötä. Neuvottelukunta
kokoontuu vähintään kerran vuodessa.
5§ Sisäinen rakenne
Aleksanteri-instituutti on tutkimuspainotteinen humanistiseen tiedekuntaan kuuluva osasto, jossa
tehtävä tutkimus jakaantuu toimintasuunnitelmassa määriteltyjen tutkimuspoliittisten
painopisteiden alle. Lisäksi instituutissa toimii valtakunnallista tehtävää toteuttavia ja Helsingin
yliopiston sisäisiä opetus- ja koulutuskokonaisuuksia, kansainvälistymistä edistäviä ohjelmia,
yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen verkostoja ja yhteenliittymiä sekä valtakunnallinen tieto- ja
viestintäpalveluyksikkö. Instituutin painoaloista ja kokonaisuuksista päätetään osana instituutin
toimintasuunnitelmaa. Tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta arvioimaan ja kehittämään voidaan
nimetä kansainvälinen tieteellinen neuvottelukunta (scientific advisory board).
6§ Verkostojen koordinointi
Aleksanteri-instituutti koordinoi valtakunnallista Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen
yliopistonverkostoa, jossa annetaan alan maisteri- ja tohtoritasoista koulutusta. Aleksanteriinstituutti voi koordinoida myös muita yliopiston sisäisiä, yliopistojen yhteisiä tai yhdessä
tutkimuslaitosten ja muiden toimijoiden kanssa perustettuja verkostoja.
7§ Työjärjestystä täydentävät ohjeet
Humanistisen tiedekunnan dekaani antaa tarvittaessa tätä työjärjestystä täydentävät ohjeet
tiedekunnan linjausten mukaisesti, lisäksi Aleksanteri-instituutin johtaja voi antaa täsmentäviä
ohjeita instituutin käytännön asioiden hoitamisesta.

8§ Voimaantulo
Työjärjestys tulee voimaan 24.4.2018 ja sillä kumotaan rehtorin 23.11.2015 (rehtorin päätös
105/2015() vahvistama työjärjestys.

