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Ohjausryhmien toimeenpano hallituksen päätöksen mukaisesti
Hallitus päätti kokouksessaan 15.1.2021, että yliopiston hallinnon palvelujen niin
keskitettyjä kuin tiedekuntiin sijoitettuja tehtäviä ohjaamaan ja seuraamaan
perustetaan yliopiston keskeisten toimintojen ohjausryhmät. Turun yliopiston
johtosäännön 28 §:n mukaan ohjausryhmien tarkoituksena on edistää yliopiston
strategian ja toimenpideohjelmien toteutumista, tiedon välitystä sekä ohjata ja
seurata yliopiston keskeisiä toimintoja ja toiminnan laatua. Ohjausryhmät ja
neuvostot perustaa rehtori. Ohjausryhmissä ja neuvostoissa voi olla edustus
vararehtorien
johtamilta
toimialoilta
ja
tehtäväkokonaisuuksilta,
yliopistopalveluista, tiedekunnista, erillislaitoksista ja ylioppilaskunnasta.
Turun yliopistossa toimivat tutkimusneuvosto, koulutusneuvosto sekä
yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvosto. Todetaan, että nämä neuvostot
korvaavat ohjausryhmät koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen
vuorovaikutuksen osalta.
Edellä mainittujen lisäksi perustetaan digiohjausryhmä sekä yleishallinnollinen
ohjausryhmä. Ohjausryhmien tehtävänä on varmistaa toimintojen yhtenäisyys ja
yhteisöllisyys sekä asiantuntijatehtävien laatu. Ohjausryhmien rooli on neuvoaantava, valmisteleva ja keskusteleva. Ohjausryhmä ei tee päätöksiä.
Digiohjausryhmän
puheenjohtajana
toimii
digijohtaja
Jani
Leino.
Yleishallinnollisen ohjausryhmän puheenjohtajana toimii lakiasiainjohtaja Eeva
Ryödi (1.1.2022-31.12.2022).
Ohjausryhmät kokoontuvat neljä kertaa vuodessa. Ohjausryhmät kokoon kutsuu
puheenjohtaja. Jokaisella ryhmän edustajalla on oikeus tuoda asioita
ohjausryhmän käsiteltäväksi.
Ohjausryhmien ensimmäiset kokoukset järjestetään seuraavasti:
Digiohjausryhmä 27.1.2022 klo 9.30-11.30
Yleishallinnollinen ohjausryhmä 24.1.2022 klo 12-14
Tiedekuntia ja erillislaitoksia sekä Turun yliopiston ylioppilaskuntaa pyydetään
nimeämään edustajansa (1-2) ohjausryhmiin. Ehdotukset tulee esittää
20.12.2021 mennessä. Rehtori vahvistaa lopulliset edustajat ohjausryhmiin
esitysten jälkeen.
Ohjausryhmät aloittavat toimintansa 1.1.2022 alkaen.
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