
 
 
 
Verksamdirektör sökes till Tulanet – är ambitiösa utmaningar något som intresserar dig? 
 
Sammanslutningen av forskningsinstitut Tulanet är ett samarbetsforum som utgörs av tio statliga 
forskningsinstitut. Dess uppgift är att stärka forskningsinstitutens ställning som en del av Finlands 
forsknings-, utvecklings- och innovationssystem samt att förbättra forskningens samhälleliga ge-
nomslagskraft, produktivitet och internationella konkurrenskraft. Tulanet koordinerar institution-
ernas synpunkter i vetenskapliga- och forskningspolitiska frågor. Det stärker också samarbetet 
mellan forskningsinstituten samt med högskolorna, näringslivet, förvaltningen och andra intres-
sentgrupper.  
 
Till Tulanet söker man nu en verksamhetsledare för den nya femårsperioden. En person som är 
intresserad av en omfattande och utmanande uppgift på utsiktsplatsen för det finländska forsk-
ningsfältet. Mandatperioden är tidsbunden för åren 2023–2027. Ansökningstiden går ut 
26.9.2022. 
 
Blev du intresserad? Läs mer i jobbanmälan nedan.  
 
 
Till Tulanet-sammanslutningen söker vi en  
 
VERKSAMHETSDIREKTÖR 
 
till ett arbetsavtalsförhållande på viss tid för tiden 1.1.2023 – 31.12.2027. Verksamhetsstället är 
huvudstadsregionen och verksamhetsledarens anställningsförhållande placeras i den valda perso-
nens nuvarande hemämbetsverk. Det är frågan om heltidsarbete. 
 
Vi erbjuder en intressant, omfattande och utmanande uppgift samt en utsiktsplats över det fin-
ländska forskningsfältet. 
 
Dina uppgifter är 

• att svara för planering och koordinering av Tulanets verksamhet och att i samarbete med 
sammanslutningens ledningsgrupp uppnå de resultatmål som har ställts 

• att bistå ledningsgruppen gällande gemensamma arbetsmetoder och utvecklandet av verk-
samheten 

• delta i det vetenskaps- och forskningspolitiska utvecklingsarbetet som representant för Tu-
lanet 

• främja inhemskt och internationellt samarbete som tjänar Tulanets mål 
• Att fungera som föredragande och sekreterare för Tulanets ledningsgrupp. 

 
I din uppgift rapporterar du till Tulanets ordförande. Sökningen är avsedd för personalen vid forsk-
ningsinstitut som hör till sammanslutningen Tulanet. 
 
Av sökanden förväntar vi oss 
 

• högre högskoleexamen, vi värdesätter doktorsexamen 
• djupgående förtrogenhet med verksamheten på fältet för forskningsinstitut 
• administrativ erfarenhet 
• i arbetslivet visad förmåga att bilda och utveckla samarbetsnätverk 
• i praktiken påvisad god förmåga att uppträda, samarbeta och förhandla 
• intresse för att stärka forskningsinstitutens roll i det finländska FUI-fältet 

https://tulanet.fi/


• förmåga att förnya verksamhetssätten och inspirera experter att delta i den gemensamma 
verksamheten 

• goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska, svenska och engelska. 
 
Det finns inga föreskrivna behörighetsvillkor för uppgiften. 
 
Med sökandens samtycke kan en säkerhetsutredning göras av den som väljs till tjänsten eller upp-
giften (Säkerhetsutredningslagen 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfa-
randet och rättigheterna för den som utredningen gäller finns på adressen www.supo.fi.  
 
Uppgifter om anställningen 

 
• Uppgiftens längd: Visstidsanställning 1.1.2023- 31.12.2027 
• Grund för visstidsanställning: Arbetets karaktär, tidsmässigt begränsat projekt 
• Arbetstid: Kontorsarbetstid, flexibel arbetstid  
• Uppgiften inleds: 1.1.2023 eller enligt överenskommelse 
• Uppgiften omfattar en prövotid på 6 månader. 
• Lönen för uppgiften bestäms enligt den valda personens kompetens och erfarenhet (5 500-

6 700 euro/mån.). 

Skicka en fritt formulerad ansökan med meritförteckning senast den 26.9.2022 kl. 16:15 till e-
postadressen: kirjaamo@syke.fi. 
 
Mer information om uppgiften fås av: 

• Generaldirektör Leif Schulman, SYKE, tfn 02 952 52300 
• Generaldirektör Markku Tervahauta, THL, tfn 02 952 46001 
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