
 
 
 
Tulanetille etsitään toiminnanjohtajaa – kiinnostavatko kunnianhimoiset haasteet? 
 
Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet on kymmenen valtiollisen tutkimuslaitoksen yhteistyö-
foorumi. Sen tehtävänä on vahvistaa tutkimuslaitosten asemaa osana Suomen tutkimus-, kehitys- 
ja innovaatiojärjestelmää sekä parantaa tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta, tuottavuut-
ta ja kansainvälistä kilpailukykyä. Tulanet koordinoi laitosten näkökulmia tiede- ja tutkimuspoliitti-
sissa asioissa. Se vahvistaa myös yhteistyötä tutkimuslaitosten välillä sekä korkeakoulujen, elinkei-
noelämän, hallinnon ja muiden sidosryhmien kanssa.  
 
Tulanetille haetaan nyt uudelle viisivuotiskaudelle toiminnanjohtajaa, jota kiinnostaa laaja-alainen 
ja haasteellinen tehtävä suomalaisen tutkimuskentän näköalapaikalla. Toimikausi on määräaikai-
nen vuosille 2023–2027. Hakuaika päättyy 26.9.2022. 
 
Kiinnostuitko? Lue lisää alla olevasta hakuilmoituksesta.  
 
 
Haemme Tulanet-yhteenliittymälle  
 
TOIMINNANJOHTAJAA 
 
määräaikaiseen työsopimussuhteeseen ajalle 1.1.2023 – 31.12.2027. Toimipaikkana on pääkau-
punkiseutu, ja toiminnanjohtajan palvelussuhde sijoitetaan valitun henkilön nykyiseen kotiviras-
toon. Tehtävä on kokoaikainen. 
 
Tarjoamme mielenkiintoisen, laaja-alaisen ja haasteellisen tehtävän sekä näköalapaikan suomalai-
seen tutkimuskenttään. 
 
Tehtävänäsi on 

• vastata Tulanetin toiminnan suunnittelusta ja koordinoinnista sekä asetettujen tulostavoit-
teiden toteuttamisesta yhdessä yhteenliittymän johtoryhmän kanssa 

• huolehtia johtoryhmän apuna yhtenäisistä toimintatavoista ja toiminnan kehittämisestä 
• osallistua tiede- ja tutkimuspoliittiseen kehittämistyöhön Tulanetin edustajana 
• edistää Tulanetin tavoitteita palvelevaa kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä 
• toimia Tulanetin johtoryhmän esittelijänä ja sihteerinä. 

 
Raportoit tehtävässäsi Tulanetin puheenjohtajalle. Haku on tarkoitettu Tulanet-yhteenliittymään 
kuuluvien tutkimuslaitosten henkilöstölle. 
 
Hakijalta odotamme 
 

• ylempää korkeakoulututkintoa, arvostamme tohtorintutkintoa 
• syvällistä perehtyneisyyttä tutkimuslaitoskentän toimintaan 
• hallinnollista kokemusta 
• työelämässä osoitettua kykyä solmia ja kehittää yhteistyöverkostoja 
• käytännössä osoitettuja hyviä esiintymis-, yhteistyö- ja neuvottelutaitoja. 
• kiinnostusta vahvistaa tutkimuslaitosten roolia suomalaisessa TKI-kentässä 
• kykyä uudistaa toimintatapoja ja innostaa asiantuntijoita mukaan yhteiseen toimintaan 
• hyvää suomen, ruotsin ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. 

 
Tehtävässä ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia. 
 

https://tulanet.fi/


Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvalli-
suusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen 
kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.  
 
Palvelusuhteen tiedot 

 
• Tehtävän kesto: Määräaikainen työsuhde 1.1.2023- 31.12.2027 
• Määräaikaisuuden peruste: Työn luonne, kestoltaan rajattu projekti 
• Työaika: Virastotyöaika, liukuva työaika  
• Tehtävä alkaa: 1.1.2023 tai sopimuksen mukaan 
• Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika. 
• Tehtävän palkkaus määräytyy valitun henkilön pätevyyden ja kokemuksen mukaan (5 500–

6 700 euroa/kk). 

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ansioluetteloineen viimeistään 26.9.2022 klo 16:15 mennessä sähkö-
postiosoitteeseen: kirjaamo@syke.fi. 
 
Lisätietoja tehtävästä antavat: 

• pääjohtaja Leif Schulman, SYKE, puh. 02 952 52300 
• pääjohtaja Markku Tervahauta, THL, puh. 02 952 46001 
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