
       
 
 
 
FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN (HIP) JOHTOSÄÄNTÖ  
 
Tämän johtosäännön on hyväksynyt Aalto-yliopisto 27.11.2019, Jyväskylän yliopisto 4.12.2019, 
Helsingin yliopisto 11.12.2019, Tampereen yliopisto 12.12.2019 ja Lappeenrannan–Lahden teknillinen 
yliopisto LUT 8.1.2020.  
 
 
1 § Johtosäännön soveltaminen 
Tätä johtosääntöä sovelletaan Fysiikan tutkimuslaitokseen (HIP) (Forskningsinstitutet för fysik, 
Helsinki Institute of Physics), joka on yliopistolain 27 §:n mukainen Helsingin yliopiston, Aalto-
yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUTin ja Tampereen 
yliopiston yhteinen yksikkö.  
 
 
2 § Tehtävät  
Fysiikan tutkimuslaitoksen tehtävänä on harjoittaa ja edistää fysiikan perustutkimusta ja soveltavaa 
tutkimusta, hiukkaskiihdytinkeskuksiin liittyvää soveltavaa teknologista kehitystyötä sekä osallistua 
fysiikan alan tutkijakoulutukseen. Tutkimuslaitos huolehtii Suomen yhteistyöstä Euroopan ydinfysiikan 
tutkimusjärjestön (CERN) ja Euroopan antiprotoni- ja ionitutkimuslaitoksen (FAIR) kanssa sekä 
osallistuu muuhun kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön. HIP:ssä toteutetaan myös yliopistojen 
yhteishankkeita hiukkasfysiikan alalla.  
 
 
3 § Organisaatio  
Tutkimuslaitos toimii Helsingin yliopiston yhteydessä. Tutkimuslaitoksen henkilöstö on palvelus-
suhteessa Helsingin yliopistoon, joka hoitaa myös tutkimuslaitoksen hallinnon. Tutkimuslaitoksen 
hallinnon hoidossa noudatetaan Helsingin yliopiston henkilöstöpoliittista linjaa ja yliopiston hallinnosta, 
talouden hoidosta, suunnittelusta ja seurannasta antamia määräyksiä ja ohjeita.  
 
 
4 § Liitännäisjäsenet 
Tutkimuslaitoksella voi olla määräaikaisia liitännäisjäseniä. Liitännäisjäseniä voivat olla yliopistot, 
ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset tai muut julkiset taikka yksityiset yhteisöt tai säätiöt, jos 
jäsenyys tukee 2 pykälässä tarkoitettuja tehtäviä ja jos kaikki jäsenyliopistot liitännäisjäsenyyden 
hyväksyvät. Liitännäisjäsenyydestä päätetään jäsenyliopistojen ja liitännäisjäsenen välisellä 
sopimuksella. 
 
 
5 § Johtokunta  
Tutkimuslaitoksen johtokuntaan kuuluu kymmenen jäsentä ja varajäsentä. Johtokunnan toimikausi on 
neljä vuotta. 
 
Johtokunnan jäsenistä nimeää Helsingin yliopisto kolme ja Jyväskylän yliopisto sekä Aalto-yliopisto 
kumpikin kaksi sekä Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT ja Tampereen yliopisto 
kumpikin yhden jäsenen. Lisäksi laitoksen henkilöstö nimeää keskuudestaan yhden jäsenen. Johtokunta 
valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  
 
Liitännäisjäsenellä on oikeus nimetä johtokuntaan liitännäisjäsenyyden ajaksi jäsen ja henkilökohtainen 
varajäsen. 
 



6 § Johtokunnan tehtävät  
Johtokunnan tehtävänä on:  
1) ohjata ja valvoa tutkimuslaitoksen toimintaa ja taloutta;  
2) hyväksyä tutkimuslaitoksen toimintaa, taloutta ja henkilöstöä koskevat suunnitelmat;  
3) päättää tutkimuslaitoksen toiminnan jakaantumisesta ohjelmiin ja hyväksyä uudet tutkimus- ja 
kehitysprojektit;  
4) tehdä päätökset tutkimuslaitokselle osoitetun rahoituksen suuntaamisesta tutkimusohjelmiin;  
5) hyväksyä tutkimuslaitoksen toimintakertomus;  
6) nimetä varajohtaja toimikautensa ajaksi;  
7) päättää työjärjestyksestä; sekä  
8) käsitellä ja ratkaista asiat, jotka johtaja niiden laajakantoisuuden tai periaatteellisen merkityksen 
vuoksi on siirtänyt johtokunnalle.  
 
7 § Johtaja 
Tutkimuslaitoksessa on johtaja. Johtajan ottaa Helsingin yliopiston rehtori johtokunnan esityksestä. 
 
Johtajan tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään tohtorin tutkintoa, perehtyneisyyttä tehtäväalaan 
ja tehtävän edellyttämää johtamiskokemusta. 
  
Tutkimuslaitoksen johtajan tehtävänä on:  
 

1) johtaa, kehittää ja valvoa tutkimuslaitoksen toimintaa ja taloutta. Johtajalle kuuluu 
kokonaisvastuu laitoksen tehtävien hoitamisesta sekä laitoksen henkilöstöasioista, taloudesta ja 
omaisuudesta. 

2) valmistella ja esitellä johtokunnassa käsiteltäviä asioita sekä huolehtia päätösten 
toimeenpanosta;  

 
3) päättää asiat, jotka eivät kuulu johtokunnan päätettäviin tai joita työjärjestyksessä ei ole 

määrätty jonkun muun päätettäväksi. Johtaja voi siirtää vastuulleen kuuluvia asioita varajohtajan 
päätettäväksi ja vastuulle. 

 
Johtaja voi siirtää laajakantoisen tai periaatteellisesti tärkeän asian johtokunnan käsiteltäväksi ja 
ratkaistavaksi.  

 

8 § Tieteellinen neuvottelukunta 

Tutkimuslaitoksella on tieteellinen neuvottelukunta, jonka toimikausi on neljä vuotta. 
Neuvottelukuntaan kuuluu jäseninä 6-10 kansainvälisesti ansioitunutta asiantuntijaa tutkimuslaitoksen 
harjoittaman perustutkimuksen ja teknologiatoiminnan aloilta. Neuvottelukunnan jäsenistä vähintään 
puolet on ulkomaalaisia. Neuvottelukunnan jäsenet nimeää HIP:n johtokunta. Neuvottelukunnan 
tehtävänä on arvioida HIP:n toimintaa ja antaa sitä koskevia suosituksia johtokunnalle.  

 

9 § Voimaantulo 

Tämä johtosääntö tulee voimaan, kun 1 §:ssä mainitut yliopistot ovat sen hyväksyneet. Tällä 
johtosäännöllä kumotaan Fysiikan tutkimuslaitoksen 4.10.2010 voimaan tullut johtosääntö.  


