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Young European Research Universities (YERUN)
Yliopistolain (558/2009) 14 §:n 2 momentin 5 -kohdan mukaan julkisoikeudellisen
yliopiston hallituksen tehtävänä on "hyväksyä yliopiston toiminnan kannalta
mer¬kit¬tä-vät tai periaatteelliset sopimukset".
Itä-Suomen yliopisto on jäsen vuonna 2015 perustetussa (liitteet 5-6) verkostossa
Young European Research Universities, YERUN (https://www.yerun.eu/). YERUNiin
kuuluu kaikkiaan 18 eurooppalaista tutkimusyliopistoa, joista jokainen on tai on ollut
vähintään vuoden 50 parhaan nuoren (<50 vuotta) yliopiston joukossa QS
–arviointilistalla tai 100 parhaan nuoren yliopiston joukossa THE-arviointilistalla.
YERUNin ydinarvot ovat yhteiskunnallisesti vaikuttava tutkimus, kansainvälistyminen,
opetuksen laatu ja valmistuneiden työllistyminen. YERUNin tavoitteena on
•
•
•
•
•

vaikuttaa Euroopan tutkimuspolitiikkaan, erityisesti rahoitusohjelmiin
lisätä jäsenten välistä yhteiskunnallisesti vaikuttavaa
tutkimusyhteistyötä
vahvistaa liikkuvuutta ja sen myötä yhteistä kehittymistä niin
opettajien ja tutkijoiden kuin opiskelijoiden ja muun henkilökunnankin
osalta
jakaa parhaita käytäntöjä myös hallinnon ja organisoitumisen osalta
perustaa yhteisohjelmia (dual, joint, multiple) kaikilla koulutustasoilla
(BSc, MSc, PhD)

YERUNin hallintoelimiä ovat yleiskokous (General Assembly) ja hallitus (Governing
Board). YERUNilla ei kuitenkaan ole ollut oikeushenkilöasemaa, vaan se on ollut sopimusperusteinen yhteistyöverkosto. Tästä johtuen YERUN ei voi olla osapuolena
sopimuksissa tai itsenäisesti osallistua projekteihin tai muihin aktiviteetteihin.
Koska YERUNin toiminta on jo vakiintunut, on Bremenissä 16.3.2018 pidetyssä yleiskokouksessa keskusteltu mahdollisuudesta hakea YERUNille virallista statusta ja
oikeushenkilöasemaa. Yleiskokouksessa on ollut käytettävissä asiasta laadittu taustaselvitys, joka perustellusti puoltaa YERUNin oikeusaseman virallistamista Belgiaan ja
suosittaa oikeushenkilömuodoksi INPAa (INPA, international non-profit association).
Tämän New YERUNin perustamisesta on tarkoitus päättää 5.9.2018 pidettävässä
seuraavassa yleiskokouksessa. Yleiskokouksessa UEFa edustaa akateeminen rehtori
Harri Siiskonen.
Esitys:

Hallitus päättää, että Itä-Suomen yliopisto perustaa yhdessä muiden YERUN-verkostoon kuuluvien yliopistojen kanssa International non-profit association YERUNin.
Yhdistyksen kotipaikka on Belgia ja se toimii itsenäisenä oikeushenkilönä Belgian
lakien alla.
Hallitus valtuuttaa rehtorin, akateemisen rehtorin taikka heidän määräämänsä sopimaan kunkin yksin yhdistyksen perustamisesta tarkemmin. Valtuutetulla on oikeus
ryhtyä kaikkiin yhdistyksen perustamiseen liittyviin toimenpiteisiin ja allekirjoittaa
kaikki siihen liittyvät asiakirjat.

Päätös:

Esityksen mukaisesti.

