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1. Kokouksen päätösvaltaisuus 

Helsingin yliopiston johtosäännön 17 §:n mukaan hallintoelin on päätösvaltai-
nen, kun vähintään puolet jäsenistä, kokouksen puheenjohtaja mukaan luettu-
na, on läsnä.  

 
2. Tieteellisen neuvottelukunnan (SAB) jäsenten ja puheenjohtajan nimeäminen 
kaudelle 1.9.2020–31.8.2024  
 

HIP:in 8.1.2020 johtosäännön 8 §:n mukaan tutkimuslaitoksella on tieteellinen 
neuvottelukunta, jonka toimikausi on neljä vuotta. Neuvottelukuntaan kuuluu 
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jäseninä 6–10 kansainvälisesti ansioitunutta asiantuntijaa tutkimuslaitoksen har-
joittaman perustutkimuksen ja teknologiatoiminnan aloilta. Neuvottelukunnan 
jäsenistä vähintään puolet on ulkomaalaisia. Neuvottelukunnan tehtävänä on 
arvioida HIP:n toimintaa ja antaa sitä koskevia suosituksia johtokunnalle. Joh-
tokunta nimeää neuvottelukunnan jäsenet. 
 
HIP:in 25.11.2010 työjärjestyksen mukaan tutkimuslaitoksen johtokunta nime-
ää neuvottelukunnan puheenjohtajan ja kutsuu neuvottelukunnan tehtäväänsä. 
Neuvottelukunta kokoontuu johtokunnan puheenjohtajan aloitteesta. 

 
31.8.2020 asti Fysiikan tutkimuslaitoksen tieteellisen neuvottelukunnan pu-
heenjohtajana toimii professori Barbro Åsman (Tukholman yliopisto) ja jäseni-
nä professori Barbara Erazmus (CNRS), professori Nigel Glover (Durhamin 
yliopisto), TkT Kalle Härkki (Outotec), Dr. Manfred Krammer (CERN), pro-
fessori Wolfram Weise (Münchenin teknillinen yliopisto) ja Angela Bracco (Mi-
lanon yliopisto).  
 
HIP:in käytäntönä on ollut, että SAB:in jäsenet toimivat neuvottelukunnassa 
korkeintaan kaksi peräkkäistä nelivuotiskautta. Tieteellisen neuvottelukunnan 
puheenjohtaja Barbro Åsman sekä jäsenet Barbara Erazmus ja Wolfram Weise 
ovat näin ollen eroamisvuorossa.  
 
Johtokunnan kokouksen 1/2020 päätöksen mukaisesti johtokunnan puheen-
johtaja yhdessä tutkimuslaitoksen johtajan kanssa ovat valmistelleet neuvottelu-
kunnan valintaa johtokunnassa käydyn keskustelun pohjalta. Neuvottelukun-
nan jäseniksi esitettävien ansioluettelot ovat esityslistan liitteenä (liite 1).  

 
Esitys:  Tieteellisen neuvottelukunnan jäseniksi kaudelle 1.9.2020–31.8.2024 nimetään 

professori Lars Bergström (Tukholman yliopisto), professori Kerstin Borras 
(Aachenin yliopisto), professori Angela Bracco (Milanon yliopisto), professori 
Jens Jørgen Gaardhøje (Kööpenhaminan yliopisto), TkT Kalle Härkki 
(Outotec), Dr. Manfred Krammer (CERN), professori Jochen Wambach 
(ECT*) ja Dr. Tzanka Kokalova Wheldon (Birminghamin yliopisto). 

 
 Professori Angela Bracco (Milanon yliopisto) nimetään tieteellisen neuvottelu-

kunnan puheenjohtajaksi kaudelle 1.9.2020–31.8.2024. 
 
Päätös: Päätettiin esityksen mukaan. 
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