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Helsinki Brain & Mind -ohjausryhmän asettaminen toimikaudelle 1.1.2020 -
31.12.2021

Neurotieteen tutkimus on yksi Helsingin yliopiston merkittävimpiä tutkimuksen painoaloja. Neuro-
tieteen tutkimusta tehdään erityisesti Meilahden ja Viikin kampusten tiedekunnissa sekä HiLIFE-
erillislaitoksessa. Neurotiede on merkittävässä asemassa myös Aalto-yliopistossa sekä Helsingin
ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS).

Pääkaupunkiseudun neurokeskuksen perustamista koordinoimaan asetettiin 31.7.2017 Helsingin
yliopiston, Aalto-yliopiston sekä HUS:n yhteinen ohjausryhmä (päätökset HY/581/00.00.06/2017,
HY/70/00.00.06/2018). Ohjausryhmä perustettiin määräaikaisena vuoden 2019 loppuun. Ohjaus-
ryhmässä on puheenjohtajan lisäksi ollut kahdeksan varsinaista jäsentä sekä kahdeksan varajä-
sentä. Helsingin yliopisto on nimennyt ohjausryhmään puheenjohtajan ja kolme varsinaista ja kolme
varajäsentä, Aalto-yliopisto kaksi varsinaista ja kaksi varajäsentä ja HUS kolme varsinaista ja kolme
varajäsentä.

Pääkaupunkiseudun neurokeskuksen ohjausryhmän toimintaa jatkaa 1.1.2020 alkaen Helsinki
Brain & Mind -ohjausryhmä. Helsingin yliopisto nimeää Helsinki Brain & Mind -ohjausryhmän pu-
heenjohtajaksi vararehtori Paula Eerolan. Ohjausryhmän jäseniksi nimetään professori Kimmo
Alho, professori Jari Koistinaho sekä dosentti Anne Panhelainen. Varajäseniksi nimetään akate-
miaprofessori Eero Castrén, professori Pertti Panula ja professori Raimo Tuominen. Kehittämis-
päällikkö Anne Patana toimii ohjausryhmän sihteerinä ja koordinaattorina. HUS ja Aalto-yliopisto
nimeävät erikseen omat edustajansa ryhmään. Ohjausryhmän toimikausi päättyy 31.12.2021,
jonka jälkeen toimintaa voidaan jatkaa 4-vuotiskausina.

Helsinki Brain & Mind -ohjausryhmä toimii Kansallisen neurokeskuksen pääkaupunkiseudun toi-
mintaa ohjaavana ja koordinoivana elimenä. Helsinki Brain & Mind huolehtii osaltaan neurotieteen
tutkimusyhteistyön, opetusyhteistyön sekä tutkimusinfrastruktuuriyhteistyön kehittämisestä pää-
kaupunkiseudulla, edistää yritysyhteistyötä ja tutkimustulosten hyödyntämistä neurotieteissä sekä
valmistelee mahdollisia neurotieteiden hanke-esityksiä ja rahoitushakuja.

Ohjausryhmä voi perustaa alaryhmiä ja kuulla asiantuntijoita tarpeen mukaan. Ohjausryhmä voi
halutessaan täydentää ryhmän kokoonpanoa tai vaihtaa mukana olevien organisaatioiden edusta-
jia (HY, Aalto, HUS) näiden omasta aloitteesta. Puheenjohtajan vaihtamisesta sovitaan tarvittaessa
mukana olevien organisaatioiden kesken.
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