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A. JOHTAMINEN

1. Strategiset lähtökohdat ja toiminnan tavoitteet

1.1. Tehtävä ja näkemys tulevaisuudesta

Matematiikan ja tilastotieteen laitos on alallaan Suomen johtava tutkimus ja kou
lutusyksikkö. Sillä on useilla matematiikan ja tilastotieteen aloilla vahva asema
tutkimuksen eturintamassa myös kansainvälisellä tasolla.

Laitoksen vaikutus Helsingin yliopiston sisällä säteilee laajalle matemaattis
luonnontieteelliseen ja valtiotieteelliseen tiedekuntaan, mutta myös biotieteelli
nen, käyttäytymistieteellinen, lääketieteellinen ja  maatalousmetsätieteellinen
tiedekunta hyötyvät vahvistuvasta sivuaineopetuksesta sekä tutkimusyhteistyös
tä. Menetelmätieteiden sivuaineopetuksessa sen tärkeä yhteistyökumppani on
tietojenkäsittelytieteen laitos. Kansallista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä
harjoitetaan myös Rolf Nevanlinna instituutin toimesta.

1.2. Toiminnan tavoitteet

Laitos tähtää tutkimuksen ja opetuksen korkeaan laatuun päämääränään hyvä
kansainvälinen taso kaikilla edustamillaan aloilla ja huipputaso tutkimuksen pai
nopistealoilla. Monella alalla tutkimus on jo korkeinta kansainvälistä tasoa ja ylei
sesti arvostettua. Laadun varmistaminen sekä opetuksessa että tutkimuksessa
on keskeinen periaate.

Laitos antaa laajaa ja monipuolista matematiikan ja tilastotieteen opetusta. Ope
tus on sekä yleissivistävää että syvällistä ja tutkimustietoon pohjautuvaa. Siinä
otetaan huomioon sekä työelämän että tutkimuksen ja jatkokoulutuksen tarpeet.

Laitos pyrkii edistämään edustamiensa alojen asemaa yhteiskunnassa. Laitok
sen korkea asiantuntemus on yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen perusta.

Laitokseen kuuluvat tutkimusryhmät toteuttavat yhteistyössä laitoksen strategisia
periaatteita ja tavoitteita. Yhdistymisestä syntyvä synergiaetu käytetään hyväksi
maksimaalisesti niin opetuksessa kuin tutkimuksessakin. Laitoksella on yhtenäi
nen, strategian toteuttamista tukeva hallinnollinen rakenne. Laitoksella on aktiivi
nen ja keskeinen rooli kehitettäessä Kumpulan kampusta yhteistyössä muiden
siellä toimivien laitosten kanssa.

1.3. Laatupolitiikka

Yhtenäinen  laadunvarmistus  on  luonnollinen  osa  tiedekunnan  kaikkien  yksiköi
den  toimintaa.  Matemaattisluonnontieteellisen  tiedekunnan  laatujärjestelmän
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lähtökohtana  ovat  luonnontieteiden korkeatasoinen  tutkimus  ja opetus sekä  tie
dekunnan  johdon, henkilökunnan  ja opiskelijoiden sitoutuminen  toiminnan  jatku
vaan kehittämiseen.

Tavoitteena on ylläpitää sellaista  laadunhallintajärjestelmää,  jota noudattaen lai
tos

•  voi suorittaa perustehtävänsä  luotettavasti  ja korkealaatuisesti kaikilla  toi
minnan tasoilla yksilön ja yhteiskunnan tarpeet huomioiden,

•  on  innovatiivinen,  kansallisesti  ja  kansainvälisesti  arvostettu  ja  tavoiteltu
opiskelu, työ ja tutkimusyhteisö,

•  edistää henkilökunnan ja opiskelijoiden työhyvinvointia.

1.4. Laitoksen toimintaa ohjaavat säädökset

Esitetty tiedekunnan toimintakäsikirjassa.

2. Johtamisjärjestelmä

2.1. Laitoksen organisaatio

2.2. Johtamismenettelyt

Asia ja akateeminen johtajuus on kuvattu tiedekunnan toimintakäsikirjassa.

Laitoksen toimintaa johtaa laitoksen johtaja.

Laitoksen  johtaja  on  nimennyt  ko.  laitoksen jokaiselle  työntekijälle  esimiehen,
jonka kanssa käydään vuosittain kehityskeskustelut. Esimiehen kanssa käydään
joko  erikseen  tai  kehityskeskustelun  yhteydessä  uuden  palkkausjärjestelmän
edellyttämät  tehtävien vaativuuden  arviointia  ja henkilökohtaisen  työsuorituksen
arviointia koskevat keskustelut. Laitoksen johtajan esimiehenä toimii tiedekunnan
dekaani.

2.3. Päätöksenteko

Matemaattisluonnontieteellisen  tiedekunnan  tiedekuntaneuvosto on siirtänyt  lai
toksen  johtoryhmille  kaiken  hallintojohtosäännön  (24  §,  53§)  mahdollistaman
henkilöstöasioihin  liittyvän  päätösvallan.  Lisäksi  tiedekuntaneuvosto  on  siirtänyt
opetusohjelman  ja  pro  gradu  tutkielmien  hyväksymisen  laitosten  johtoryhmille.
Dekaani on siirtänyt  laitoksen  johtajille kaiken hallintojohtosäännön (54 §) mah
dollistaman henkilöstöasioihin  liittyvän päätösvallan. Päätösvallan delegoimisella
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laitoksille on haluttu keskittää päätöksentekoa mahdollisimman lähelle varsinais
ta toimintaa sekä lyhentää ja tehostaa päätöksentekoprosesseja.

Laitoksen  toimintaa  johtaa  laitoksen  johtaja.  Laitoksen  ylin päättävä elin  on  lai
toksen johtoryhmä.

Laitoksen  johtaja  käsittelee  ja  ratkaisee  laitokselle  kuuluvat  asiat,  joita  ei  ole
määrätty  johtoryhmän  ratkaistavaksi  sekä  asiat,  jotka  dekaani  on  hallintojohto
säännön 54 §:n 3 momentin nojalla siirtänyt laitoksen johtajan päätettäväksi. Joh
taja voi  saattaa  johtoryhmän  ratkaistavaksi  toimivaltaansa kuuluvan  asian,  joka
on  laitoksen kannalta  laajakantoinen  ja  periaatteellisesti  tärkeä.  Johtajan  tehtä
vistä määrätään tarkemmin hallintojohtosäännön (7. luku) lisäksi taloussäännös
sä. Johtajan valinnasta määrätään vaalijohtosäännössä (5. luku). Johtajan olles
sa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa varajohtaja.

Laitoksen  johtoryhmän  tehtävistä  ja  kokoonpanosta  sekä  jäsenten  valinnasta
säädetään hallintojohtosäännössä (7. luku) ja vaalijohtosäännössä (4. luku). Lai
toksen johtoryhmän tehtävinä on ensisijaisesti kehittää opetusta ja tutkimusta lai
toksessa,  tehdä  tiedekuntaneuvostolle  esitys  toimintaa,  taloutta  ja  henkilöstöä
koskeviksi  suunnitelmiksi  sekä  päättää  laitokselle  osoitettujen  jakamattomien
määrärahojen ja muiden voimavarojen käyttöperiaatteista.

2.4. Päätöksenteon tuki

Päätöksentekoprosessissa  noudatetaan  hyvän  hallinnon  ja päätöksenteon  peri
aatteita,  jolloin  päätösten valmistelu,  päätöksenteko sekä  toimeenpano  ovat  vi
ranomaisilta edellytettävällä  tavalla perusteltuja, asiantuntevia, puolueettomia  ja
tehokkaita.

Laitoksen johtoryhmä ja johtaja tekevät päätöksensä esittelystä, kun päätetään:

1) nimittämisestä tai työsuhteeseen ottamisesta sekä virkavapauden tai vastaa
van vapautuksen myöntämisestä;
2) opetusohjelmasta; sekä
3) taloussäännön mukaan laitoksen päätösvaltaan kuuluvasta asiasta.

Laitoksen esittelijät määrätään laitoksen työjärjestyksissä. Esittelymenettelyssä
ja monijäsenisen hallintoelimen kokouksissa noudatetaan Helsingin yliopiston
esittely ja kokousmenettelyohjeita. Esittelijä tai muu työjärjestyksessä määrätty
henkilö vastaa päätösten toimeenpanosta ja tiedottamisesta. Laitosten johtoryh
mien päätöksistä tiedotetaan verkossa.

Laitostason yhteistoimintamenettelyssä noudatetaan Helsingin yliopiston yhteis
toimintasopimusta.
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2.5. Toiminnanohjaus

Tiedekunta  ohjaa  laitostensa  toimintaa  oman  toiminnanohjausprosessin  kautta.
Laitokset laativat oman koko suunnittelukauden kattavan tavoiteohjelmansa, joka
sisältää yliopiston strategiaa  ja toimenpideohjelmia sekä  tiedekunnan  tavoiteoh
jelmaa  toteuttavat keskeiset  tavoitteet  laitoksen näkökulmasta. Tavoiteneuvotte
lussa käsitellään laitoksen tutkimusta, koulutusta, taloutta ja hallinto ja tukipalve
luja.

Laitoksen toiminnanohjauksesta, ks. 2.2 yllä.

2.6 Johtamisen ja päätöksenteon kehittäminen

Laitoksen johtaja ja lähiesimiehet osallistuvat yliopiston tarjoamiin koulutustapah
tumiin. Laitoksen johtamisen ja päätöksenteon käytäntöjä kehitetään vuorovaiku
tuksessa johtajan, johtoryhmän ja laitoksen henkilökunnan kesken.

3. Laadunvarmistusjärjestelmä

3.1. Rakenne

Laadunvarmistus  pohjautuu  yliopiston,  tiedekunnan  ja  laitoksen  strategisiin  ta
voitteisiin  ja se on osa normaalia  toimintaa. Laatutyön  tavoitteena on  toiminnan
jatkuva kehittäminen  ja  tämän kehittämistyön  tekeminen näkyväksi kaikissa  toi
minnoissa sekä jokainen työntekijän omassa työssä. Laatutyö koskee kaikkia yli
opistolaisia,  niin  opettajia,  tutkijoita,  muuta  henkilökuntaa  ja  opiskelijoita.    Toi
minnan laatua ylläpidetään, kehitetään ja arvioidaan kaikki osaalueet kattavalla
laadunvarmistusjärjestelmällä, jota jokainen yliopistolainen hyödyntää työssään.

Laadunhallinnan kattavuuden varmistamiseksi laadunvarmistusjärjestelmä on
dokumentoitu  laitoksen  toimintakäsikirjaan,  johon on koottu  tarkemmat  toiminta
ohjeet,  menetelmät  ja  määräykset.  Laitoksen  toimintakäsikirjaa  täydentävät  tie
dekunnan ja yliopiston toimintakäsikirjat. Käsikirjan rakenne noudattaa soveltuvin
osin tiedekunnan ja yliopiston toimintakäsikirjaa.

Keskeisiä laadunvarmistusmekanismeja, jotka ovat säännöllisessä ja jatkuvassa
käytössä ovat muun muassa

•  arvioinnit (itsearvioinnit, ulkoiset arvioinnit, bencmarking), auditoinnit
•  palautejärjestelmät
•  työyhteisön kehittäminen
•  kehityskeskustelut
•  ohjeistuksen laatuun panostaminen
•  riskianalyysit
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•  kehittämishankkeet

3.2. Ylläpidon pelisäännöt

Laitos vastaa siitä, että laadunvarmistusmekanismit tuottavat tavoitteiden mukai
sen tuloksen. Laitoksen johtoryhmä hyväksyy toimintakäsikirjan. Laitoksen laatu
työstä  vastaa  laitoksen  johtaja  yhdessä  laatuvastuuhenkilön  kanssa.  Laatuvas
tuuhenkilö vastaa toimintakäsikirjan päivittämisestä.

3.3. Kehittäminen

Laadunvarmistusjärjestelmää kehitetään sisäisen ja ulkoisen palautteen pohjalta
siten, että se auttaa laitoksessa työskenteleviä oman työn kehittämisessä ja  ta
voitteiden saavuttamisessa.

B. PERUSTEHTÄVÄT

1. Tutkimus

1.1. Tavoitteet

Laitos tähtää tutkimuksen korkeaan laatuun päämääränään hyvä kansainvälinen
taso kaikilla edustamillaan aloilla ja huipputaso tutkimuksen painopistealoilla.
Monella alalla tutkimus on jo korkeinta kansainvälistä tasoa ja yleisesti arvostet
tua. Laadun varmistaminen sekä opetuksessa että tutkimuksessa on keskeinen
periaate.

1.2. Tutkimuksen painopistealueet

Laitoksen tutkimuksen painopistealueita ovat seuraavat:

Matemaattinen analyysi
Matemaattinen fysiikka
Inversioongelmat
Biometria
Biomatematiikka
Matemaattinen logiikka
Stokastiikka (vakuutus ja finanssimatematiikka)
Ekonometrinen aikasarjaanalyysi
Tilastollinen päättely ja dataanalyysi (mukaan lukien surveymetodiikka ja tilasto
toimi)

Erityisesti kaudella 2007–2009 laitoksen strategisiksi tutkimusalueiksi on määritelty seu
raavat:
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Bioalan tilastotiede ja matematiikka
Sovellettu analyysi
Yhteiskunnallisen tiedon dataanalyysi

Laitoksen tutkimusta on kuvattu verkkosivulla http://mathstat.helsinki.fi/tutkimus/

1.3. Vastuut

Vastuu  tutkimuksen  infrastruktuureista  ja  niiden  kehittämisestä  on  ensi  sijassa
laitoksen johtajalla.

Laitos  on  jakautunut  matematiikan,  sovelletun  matematiikan  ja  tilastotieteen
osastoihin.  Laitoksen  johtoryhmä  nimittää  osastojen  johtajat  hallintokaudeksi.
Osaston  johtajien  vastuulla  on  osaston  opetuksen  koordinointi  ja  kehittäminen
yhdessä opetusta hoitavan amanuenssin kanssa. Opinnäytetöistä vastaavat oh
jaajat ja opiskelijat.

Laitoksen  professorit  vastaavat  tutkimusalojensa  sisällöllisestä  kattavuudesta.
Tutkimushankkeen tutkimuksesta ja hallinnoinnista vastaa sen johtaja. Tutkimus
hankkeen seurannasta  ja etenemisen valvonnasta vastaavat  hankkeessa  toimi
vat professorit ja hankkeen ohjausryhmä silloin, kun se on nimetty. Tutkimuksen
toteutuksessa  tutkijat  vastaavat  omista  osaalueistaan.  Tutkimusta  avustavan
henkilökunnan  vastuut  määritellään  laitoksen  johtajan  antamassa  työjärjestyk
sessä.

1.4. Tutkimuksen voimavarat

1.4.1. Henkilöstö ja osaaminen

Laitoksella toimii kaksi akatemiaprofessoria, 20 professoria, 22 yliopistonlehtoria,
5 akatemiatutkijaa, 10 tutkijaa, 11 postdoctutkijaa, 5 assistenttia, 61 jatkokoulu
tettavaa, 6 tutkimusavustajaa, 7 dosenttia ja 6 emeritusprofessoria.

Laitoksen  periaatteena  on,  että  jokainen opettaja myös  tutkii  ja  jokainen  tutkija
myös opettaa.

1.4.2. Tutkimusrahoitus

Täydentävästä tutkimusrahoituksesta suurin osa tulee Suomen Akatemiasta mm.
huippuyksiköiden  kautta.  Muita  täydentävän  rahoituksen  lähteitä  ovat  mm.  TE
KES, EU ja ESF.

1.4.3. Tutkimusympäristö

Laitoksen tutkimuksen ja opetuksen kehittämiseen vaikuttavat Helsingin yliopis
ton ja laajemmin katsottuna koko valtakunnan tiede ja tutkimuspoliittiset linjauk

http://mathstat.helsinki.fi/tutkimus/
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set ja strategiat. Pääministerin johtama tiede ja teknologianeuvosto hyväksyi
27.6.2006 linjaraportin ´Tiede, teknologia, innovaatiot´. Linjaraporttiin sisältyvien
kehittämistoimien tavoitteena on 1) edistää innovaatiojärjestelmän kokonaistoi
mivuutta ja uusiutumiskykyä; 2) vahvistaa osaamisperustaa; 3) parantaa tutki
muksen laatua ja kohdentumista; 4) vahvistaa tutkimustulosten käyttöönottoa ja
kaupallistamista; sekä 5) taata toiminnoille riittävät taloudelliset edellytykset.
Henkisten voimavarojen jatkuva kehittäminen varmistaa korkeatasoisen osaami
sen myös tulevaisuudessa.

Valtioneuvoston 7.4.2005 tekemä periaatepäätös julkisen tutkimusjärjestelmän
rakenteellisesta kehittämisestä edellytti, että tiede ja teknologianeuvoston joh
dolla laaditaan kansallinen strategia kansainvälisesti kilpailukykyisten tieteen ja
teknologian osaamiskeskittymien ja huippuyksiköiden synnyttämiseksi ja vahvis
tamiseksi. Strategiaan tuli sisällyttää esitykset laajojen kansallisten infrastruktuu
rien kehittämisestä ja hyödyntämisen parantamisesta. Tiede ja teknologianeu
vosto on 27.6.2006 hyväksynyt asettamansa johtoryhmän raportin huippuosaa
misen keskittymien ja kansallisten infrastruktuurien kehittämisestä. Raportin mu
kaan Suomeen perustetaan kansainvälisiä tieteen, teknologian ja innovaatiotoi
minnan strategisen huippuosaamisen keskittymiä elinkeinoelämän ja yhteiskun
nan tulevaisuuden kannalta keskeisille osaamisen aloille. Keskittymien toiminta
perustuu yritysten, yliopistojen, tutkimuslaitosten ja rahoittajaorganisaatioiden
vahvaan sitoutumiseen.

Kansallisen kehityksen perustuessa entistä voimakkaammin tietoon, osaamiseen
ja tutkimukseen korostuu myös tietoa jäsentävien ja analysoivien sekä yhteis
kunnan eri ilmiöiden kuvaamiseen painottuvien tieteiden kuten tilastotieteen, ma
tematiikan ja tietojenkäsittelytieteen merkitys nykyisessä tietoyhteiskunnassa.
Valtion tiede ja teknologianeuvoston linjaukset antavat laitokselle vakavan haas
teen: yhtäältä vahvistaa ja monipuolistaa em. alojen tutkimusta ja toisaalta kou
luttaa osaajia, joilla olisi myös valmiudet vastata soveltajien palveluiden kysyn
tään.

1.4.4. Tutkimuskumppanuudet ja sidosryhmät

Yhteistyö yritysten kanssa. Rolf Nevanlinnainstituutin yhteistyö tapahtuu tieteel
lisellä  tasolla  ja  sen  tarkoitus  on  tuottaa  korkeatasoisia  tieteellisiä  julkaisuja  ja
jatkotutkintoja.  Tekesin  rahoittamalla  tutkimusyhteistyöllä  on  tässä  suhteessa
merkittävä  asema.  Laitos  on  mukana  kolmessa  TEKESprojektissa,  joita  koor
dinoi inversioongelmien huippuyksikkö. Teknologiateollisuuden 100vuotis sääti
ön rahoittamaa yhteistyötä tehdään  mm Nokian kanssa.

Yhteistyö sektoritutkimuslaitosten kanssa. Erityisesti Rolf Nevanlinna  instituutilla
ja  tilastotieteellä on ollut valtion sektoritutkimuslaitosten kanssa  laajaa tutkimus
yhteistyötä, joka on viime aikoina laajentunut koskemaan myös osaaikaisten yli
opistonlehtorin virkojen puitteissa toteutettavaa opetusta (Kansanterveyslaitos ja
Metsäntutkimuslaitos).  Erityisesti  tilastotieteen  alalla  merkittäviä  yhteistyökump
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paneita ovat Tilastokeskus, Suomen Pankki, Riista  ja  kalatalouden  tutkimuslai
tos,  Eläinlääkintä  ja  elintarviketutkimuslaitos,  Maa  ja  elintarviketalouden  tutki
muskeskus, Merentutkimuslaitos, Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Kela ja Pal
kansaajien tutkimuslaitos. Kuntasektorilla yhteistyötä on Helsingin kaupungin tie
tokeskuksen kanssa. Inversioongelmien alalla yhtietyötä on Ilmatieteen laitoksen
kanssa. Näitä yhteistyömuotoja tullaan edelleen kehittämään ja laajentamaan.

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus EU:n piirissä. Tilastotieteellä on merkittävää vi
rallisen tilastotoimen alan yhteistoimintaa EU:n tilastoviraston Eurostatin ja usei
den  kansallisten  tilastovirastojen  kanssa.  Yhteistyö  on  järjestetty  pääasiassa
EU:n  tutkimuksen  puiteohjelmien  menetelmäpainotteisissa  tutkimusprojekteissa.
Yhteistoimintaa tullaan edelleen jatkamaan ja syventämään.

Yhteistyö vakuutusalan kanssa. Vakuutusmatematiikan opetusta kehitetään otta
en huomioon kansalliset  ja Euroopan unionin asettamat vakuutusmatemaatikon
pätevyysvaatimukset. Laitoksen ja alan vuorovaikutusta edistetään yhteisten se
minaarien avulla.

1.5. Tutkimuksen suunnittelu, toteutus ja raportointi

Kuvattu tiedekunnan toimintakäsikirjassa.

1.6. Tutkimuksen vaikuttavuus

1.6.1. Uuden tieteellisen tiedon luominen

Laitoksen tutkimuksen tavoitteena on tehdä pitkäjänteistä, korkeatasoista perus
tutkimusta korkealla kansainväkisellä tasolla. Laitos korostaa  toiminnassaan  tie
teellisen ajattelun näkyvyyttä  ja vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Opetus perustuu
uusimpaan  tutkimukseen,  jolloin tutkijakoulutus on ajantasaista  ja korkealaatuis
ta. Perustutkimuksesta saatavaa tutkimustietoa sovelletaan yhteiskunnan  tarpei
siin  ja sitä hyödynnetään patentoimalla  ja kaupallistamalla sekä erilaisissa inno
vaatioissa.  Yritysyhteistyön  kautta  tuetaan  yhteiskunnan  taloudellista  toimeliai
suutta.  Tutkimustulokset  raportoidaan  kansainvälisissä  tieteellisissä  julkaisuissa
mahdollisimman korkeatasoisilla foorumeilla. Laitoksella toimitetaan ainoata kan
sainvälistä  suomalaista  matematiikan  aikakausijulkaisua  ”Annales  Academie
Scientiarum  Fennicae  Mathematica”.  Laitoksen  professorikunnasta  useat  toimi
vat kansainvälisten matematiikan ja tilastotieteen lehtien toimituskunnissa.

1.6.2. Globaali ja alueellinen vaikuttavuus

Matematiikka  ja  tilastotiede  edustavat  tieteenaloja,  joihin  kansainvälisyys  on
luonnollisella  tavalla  sisäänrakennettu  – niiden  laadukas  tutkimus  on  aina  kan
sainvälistä. Muiden laitosten kanssa harjoitettu yhteistyö sekä laajat ja monipuo
liset  kansainväliset  tutkimusyhteydet  tekevät  mahdolliseksi  luoda  dynaamisesti
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kehittyvä tutkimusympäristö, jonka tutkimustulokset siirtyvät tutkija ja soveltajata
hoille  ympäri  maailmaa.  Laitoksella  toimii  Euroopan  Matemaattisen  Seuran
(EMS) toimisto, ja seuran varainhoitajana on ollut laitoksen professori seuran pe
rustamisesta 1990 alkaen.

1.6.3. Tieteen ja tutkimuksen popularisointi

Matematiikan  ja  tilastotieteen  tunnettuutta pyritään  lisäämään  aktiivisella  tiedot
tamisella. Tiedottamisessa  tiedotusvälineille avustavat  tiedekunnan viestintäryh
mä, kampuksen tiedottaja ja yliopiston viestintäyksikkö.

Laitoksen tutkijat  ja professorit julkaisevat oman alansa oppimateriaaleja ja tieto
kirjallisuutta.

Kampuksella esitellään ajankohtaista tutkimusta ja sen tekijöitä lukuisissa eri yk
siköiden  tieteellisissä  seminaareissa  sekä  yleistajuisesti  Kumpulan  kampuksen
esitelmäsarjassa, Kumpulakollokviossa.

Tärkeä  asema  matematiikan  ja  tilastotieteen  popularisoinnissa  on  laitokselle
suuntautuvilla  koululaisvierailuilla  sekä  laitoksen  organisoimalla  matematiikka
kerhotoiminnalla. Laitos toimii aktiivisesti matematiikan opettajien täydennyskou
lutuksen alalla. Tätä varten laitokselle on perustettu Summamutikkakeskus. Lai
tos osallistuu aktiivisesti LUMAtoimintaan.

1.7. Tutkimuksen laatu ja arviointi

Laadun  seuranta  ja  kehittämisvastuu  on  tiedekunnan  laitoksilla.  Tutkimuksen
tasosta ja tilasta raportoidaan vuosittain laitoksen vuosikertomuksessa ja tuloksia
seurataan  vuosittaisissa  tiedekunnan  ja  laitoksen  välisissä  tulosneuvotteluissa.
Tiedekunnan  tutkimus arvioidaan ulkoisesti  joka kuudes vuosi Helsingin  yliopis
ton tutkimuksen arvioinnin yhteydessä. Laitos huomioi arviointipaneelien raportin
kehittäessään tutkimustaan.

2. KOULUTUS

2.1. Koulutuksen tavoitteet

Laitos antaa laajaa ja monipuolista matematiikan ja tilastotieteen opetusta. Ope
tus  on  sekä  yleissivistävää  että  syvällistä  ja  tutkimustietoon  pohjautuvaa.  Siinä
otetaan huomioon sekä työelämän että tutkimuksen ja  jatkokoulutuksen tarpeet.
Kansainväliseen huipputasoon pyritään painopistealojen jatkokoulutuksessa.

2.2. Koulutuksen johtaminen



13

Koulutuksen  johtaminen  tukee  opetuksen  ja  oppimisen  laadulle  asetettujen  ta
voitteiden  saavuttamista.  Tutkintotavoitteiseen  koulutukseen  liittyvää  toimintaa
ohjaavat  yliopiston  strategia  ja  opetuksen  ja  opintojen  kehittämisohjelma  sekä
tiedekunnan tavoiteohjelma.

Laitoksen  koulutusta  toteuttavan  opetusohjelman  kehittämistä  johtaa  laitoksen
johtoryhmä  ja  yhdessä  opintoasioiden  esittelijän  sekä  osastonjohtajien  kanssa
(osastoista tarkemmin kohdassa 1.3).

Laitoksen opetuksen kehittämistyöryhmässä on mukana opettajia, opiskelijoita ja
usein myös opintohallinnon edustajia. Työryhmien tehtäviin kuuluu mm. tutkinto
vaatimusten  ja muiden opintoasioiden valmistelu  laitosten  johtoryhmille, opetuk
sen  kehittämishankkeiden  käynnistäminen  ja  koordinointi,  opetuksen  tulokselli
suusesitysten valmistelu ja opetusmenetelmien kehittäminen.

2.3. Tutkintorakenne

Kuvattu tiedekunnan toimintakäsikirjassa.

2.4. Koulutuksen suunnittelu

2.4.1. Tutkintoja koskeva sääntely

Kuvattu tiedekunnan toimintakäsikirjassa.

2.4.2. Opetussuunnitelmatyö

Tutkintovaatimuksia  laadittaessa on  tavoitteena,  että  kokopäiväisesti  opiskellen
kandidaatin tutkinnon voi suorittaa kolmessa vuodessa, maisterin tutkinnon kah
dessa vuodessa  ja tohtorin tutkinnon neljässä vuodessa maisterin  tutkinnon  jäl
keen.

Opetussuunnitelman eli  tutkintovaatimusten  ja opetusohjelman valmistelusta  lai
toksella vastaavat osastonjohtajat yhdessä opintoasian esittelijän kanssa. Tutkin
tovaatimukset  ja  opetusohjelma  käsitellään  laitoksen  opetuksen  kehittämistyö
ryhmissä  ja  vahvistetaan  laitoksen  johtoryhmän  esityksestä  tiedekuntaneuvos
tossa.

Tutkintovaatimukset  ja opetusohjelma  kirjataan opintooppaaseen,  josta  julkais
taan painetun version lisäksi sähköinen verkkoversio.

2.5. Koulutuksen voimavarat

2.5.1. Opiskelijat
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Selostettu kohdassa C. Voimavarat.

2.5.2. Henkilöstö

Selostettu kohdassa C. Voimavarat.

2.5.3. Sidosryhmät

Laitos ovat säännöllisesti yhteydessä työelämän tahojen kanssa,  jotta koulutuk
sen sisältö pysyy työelämän tarpeita vastaavana. Laitos osallistuu kansainvälis
ten  koulutusverkostojen  toimintaan  varmistaakseen  tutkintovaatimusten  ja  ope
tusohjelmien kansainvälisen yhdenmukaisuuden.

Tärkeitä sidosryhmiä ovat sektoritutkimuslaitokset (mm. Kansanterveyslaitos, Ti
lastokeskus  ja  Metsäntutkimuslaitos)  sekä  koululaitos  (mm.  LUMAtoiminnan  ja
ylioppilastutkintolautakunnan kautta).

2.6. Opiskelijavalinnat

Opiskelijavalinnat hoidetaan tiedekuntatasolla. Tiedekunnassa valinnasta vastaa
valintalautakunta. Laitos on mukana yliopistojen matematiikan laitosten valintayh
teistyössä. Tavoitteena  on  rekrytoida motivoituneita, alasta kiinnostuneita  ja  ky
vykkäitä perustutkinto ja jatkotutkintoopiskelijoita.

Laitos  pyrkii  vaikuttamaan  koulujen  matematiikan  opettajien  kautta  ja  LUMA
toiminnan avulla motivoituneiden opiskelijoiden saamiseen.

2.6.1. Perustutkintoopiskelijoiden valinta

Laitosten  johtoryhmä  tekee  tiedekuntaneuvostolle  esityksen  laitoksen  uusien
opiskelijoiden määrästä.

2.6.2. Jatkotutkintoopiskelijoiden valinta

Jatkoopiskelijoiden valinnan  tavoitteena on saada  lahjakkaita,  motivoituneita  ja
sitoutuneita jatkoopiskelijoita. Jatkoopintoihin on jatkuva haku.  Valinnan kritee
reinä  käytetään  menestystä  aiemmissa  opinnoissa,  opintosuunnitelmaa,  tutki
mussuunnitelmaa, julkaisuja ja olemassa olevaa rahoitusta. Rekrytointivaiheessa
varmistetaan, että opiskelijoilla on riittävät  ja ajanmukaiset perustiedot, jotka an
tavat edellytykset  jatkoopinnoissa etenemiselle. Valtakunnallisilla tutkijakouluilla
on omat opiskelijavalintansa.

Jatkoopiskelijaksi haluava keskustelee valitsemaansa alaa edustavan  laitoksen
professorin  kanssa  jatkoopintojen  mahdollisuudesta.  Jos  yo.  kriteerit  täyttyvät,
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laitos  hyväksyy  opiskelijan  jatkoopintosuunnitelman,  jonka  alkuperäiskappale
arkistoidaan  laitoksen  kansliaan  ja  kopio  toimitetaan  tiedekunnan  opintotoimis
toon.

2.7. Koulutuksen toteutus

2.7.1. Opetus

Laitoksen opetus perustuu uusimpaan tutkimukseen.

Opetusta  järjestetään  luentoina,  laskuharjoituksina,  työpajoina,  seminaareina  ja
harjoitustöinä. Opetuksessa käytetään monipuolisia ja tarkoituksenmukaisia ope
tusmenetelmiä, tiloja ja välineitä. Opettajien ja opiskelijoiden jatkuvan vuorovai
kutuksen avulla ylläpidetään hyvää ja avointa opetus  ja oppimisilmapiiriä. Peri
aatteena on, että kaikista kursseista on saatavissa ajan tasalla oleva kurssimate
riaali joko webpohjaisena tai kirjallisena.

Tutkijakoulutuksesta valtaosa toteutetaan tutkijakouluissa, tutkimushankkeissa ja
ryhmissä. Jatkoopiskelijoista valtaosa työskentelee tutkimusryhmissä. Opintoja
suoritetaan  sen  lisäksi  assistentin  jatkokoulutusviroissa.  Jatkotutkintoihin  kuulu
vat  opinnot  tukevat  opinnäytetyötä  ja  antavat  valmiuksia  sekä  tutkijan  tehtäviin
että muihin vaativiin asiantuntijatehtäviin. Jatkokoulutus kehittää metodisten val
miuksien  lisäksi  tutkijoiden  valmiuksia  osallistua  kansainvälisen  tiedeyhteisön
toimintaan mm. julkaisu ja konferenssitoiminnan sekä tutkija  ja opettajavierailu
jen  kautta.  Tutkijat  ja  jatkoopiskelijat  sitoutetaan  myös  opetukseen,  jolloin  uu
simmat tutkimustulokset saadaan heti osaksi opetusta.  Myös ulkomaalaiset tutki
jat ja jatkoopiskelijat osallistuvat opetukseen.

Kumpulan  tiedekirjasto  tarjoaa korkeatasoiset,  tarkoituksenmukaiset  tietoaineis
tot  opiskelijoiden  ja  opettajien  käyttöön  ja  vastaa  tiedonhankinnan  opetuksesta
yhteistyössä laitosten kanssa.

2.7.2. Ruotsinkielinen opetus

Kuvattu tiedekunnan toimintakäsikirjassa.

2.7.3. Kansainvälinen oppimisympäristö

Laitoksen oppimisympäristö on kansainvälinen, monikielinen ja monikulttuurinen.
Englanninkielistä  opetusta  järjestetään  perusopintotasolla  (2–3  kurs
sia/lukukausi),  ja erityisesti maisteri ja tohtoritasolla (tutkijakouluissa sekä bioin
formatiikan ja Bayesläisen tilastotieteen maisteriohjelmissa). Osallistuminen kan
sainvälisen tiedeyhteisön toimintaan on oleellinen osa jatkokoulutusta. Laitoksen
tutkimusseminaarit ovat kaikki englanninkielisiä.
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Laitoksella  on  kahdenvälinen  Erasmusvaihtosopimus  n.  10  yliopiston  kanssa.
Opiskelijoita  kannustetaan  osallistumaan  vieraskieliseen  opetukseen  ja  käyttä
mään vaihtomahdollisuuksia hyväkseen.

2.7.4. Opiskelijoiden ohjaus

Opintoneuvontaa antavat laitoksen opintoasioiden amanuenssi, laitoksen kanslia
sekä laitoksen verkkosivuilla ilmoitetut opintoneuvojat.

Lisäksi laitoksella toimii laskupaja, jossa voi saada ohjausta esim. laskuharjoitus
tehtävien suorittamiseen, joskin pajan ohjaajalta voi saada mahdollisuuksien mu
kaan  myös  muutakin  opintoneuvontaa. Ohjaajana  toimii  laitoksen  assistentti  tai
tehtävään palkattu opiskelija.

Tuutoritoiminta on tärkeä osa opintojen ohjausta erityisesti aloittaville opiskelijoil
le, mutta myös vanhemmille opiskelijoille. Toiminta käsittää opiskelijatuutorit,  jot
ka ohjaavat ensimmäisen vuoden opiskelijoita opintojen alkuun pääsemisessä.

Myös ohjaajatuutoriryhmät  ovat  tärkeässä  roolissa uusien  opiskelijoiden  tukijär
jestelmässä. Näissä viikoittain ensimmäisen opiskeluvuoden ajan kokoontuvissa
pienryhmissä  keskustellaan opinnoista  ja  tehdään muun  muassa henkilökohtai
nen opintosuunnitelma (HOPS). Ryhmää ohjaa ohjaajatuutori,  joka on vanhempi
opiskelija. Lisäksi jokaisella ryhmällä on tukenaan opettajatuutori. Opettajatuutorit
ovat  laitoksen  henkilökuntaan  kuuluvia  tukihenkilöitä,  jotka  antavat  pitemmälle
vietyä ohjausta niin opintojen kulun suhteen kuin mahdollisuuksien mukaan myös
yksittäisten ongelmakohtien ratkaisemisessa.

2.8. Elinikäinen oppiminen

2.8.1. Täydennyskoulutus

Laitos tarjoaa täydennyskoulutusta erityisesti luokan ja aineenopettajille mm.
LUMAtoiminnan kautta.

2.8.2. Avoin yliopisto

Avoimessa yliopistossa voi suorittaa matematiikan  ja  tilastotieteen 25 opintopis
teen  laajuiset  perusopinnot.  Matematiikan  perusopintojen  opetus  järjestetään
osittain yhteisopetuksena, johon osallistuu sekä Avoimen yliopiston että laitoksen
perustutkintoopiskelijoita.

Avoimen yliopiston opetus toteutetaan matemaattisluonnontieteellisen tiedekun
nan ja valtiotieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaisesti.
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Matematiikan  ja  tilastotieteen  koulutusohjelmiin  on  mahdollista  päästä  tutkinto
opiskelijaksi avoimen yliopiston väylän kautta.

2.9. Koulutuksen arviointi

2.9.1. Oppimisen arviointi

Opetussuunnitelmissa määritellään kursseille oppimistavoitteet  ja niihin perustu
vat  arviointikriteerit.  Oppimista  arvioidaan  luentokursseilla  pääosin  kurssikokei
den tai erilliskokeiden avulla. Myös projektitöitä käytetään suoritusten arviointiin.
Kurssikoesuorituksessa otetaan usein huomioon myös  laskuharjoitusaktiivisuus,
ja monissa tapauksissa arvioinnin osana käytetään lisäksi oppimispäiväkirjoja tai
esseitä. Joillakin kursseilla käytetään seminaarityöskentelyä.

Kuulustelut  järjestetään  ottaen  huomioon  Helsingin  yliopiston  opintosuoritusten
arvostelua  ja  kuulusteluja  sekä  oikeusturvalautakuntaa  koskevan  johtosäännön
määräykset.

Kurssit,  opintokokonaisuudet  ja  kandidaatintutkielma  arvostellaan  asteikolla  1
(välttävä), 2  (tyydyttävä),  3  (hyvä), 4  (kiitettävä)  ja 5  (erinomainen). Kurssin hy
väksyttävään suoritukseen  (arvosana 1)  vaaditaan yleensä  vajaa puolet  kurssi
kokeiden  tai erilliskokeen maksimipisteistä,  ja parhaaseen arvosanaan  5 vaadi
taan tyypillisesti n. 5/6 maksimipisteistä. Arvosanarajat vaihtelevat jossakin mää
rin kursseittain.

Pro  gradu  tutkielmasta,  lisensiaatintutkimuksesta  ja  väitöskirjasta  annetaan  ar
vosanaksi approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum lau
de approbatur,  magna cum  laude approbatur,  eximia cum  laude approbatur  tai
laudatur. Kirjalliset arvosteluperusteet ovat valmisteilla.

2.9.2. Opiskelijapalaute

Laitos kehittää opetusta palautteen avulla. Aiemmin saatu palaute otetaan mah
dollisuuksien  mukaan  huomioon  mm.  seuraavan  lukuvuoden  opetusohjelmaa
suunniteltaessa.  Palautetta  kerätään  verkossa  toimivilla  järjestelmillä  toisaalta
kurssin aikana  jatkuvana kurssikyselynä, toisaalta kurssin loppuvaiheessa suori
tettavana  varsinaisena  kurssikyselynä.  Jatkuvassa  kurssikyselyssä  esiin  nous
seista asioista opettaja saa välittömästi  tiedon. Varsinaisen kurssikyselyn  tulok
sista  muodostetaan  kurssikohtaiset  yhteenvedot,  jotka  saatetaan  ao.  opettajan
sekä opetuksen kehittämisestä vastaavien ja laitoksen johtoryhmän tietoon.

Kursseilla käytetään myös itsenäisiä kurssisivustoja.

2.9.3. Sisäinen ja ulkoinen arviointi
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Laitos osallistuu yliopiston sisäisiin kansainvälisiin ja kansallisiin opetuksen arvi
ointeihin.

2.10. Koulutuksen kehittäminen

Tiedekunnan  opetuksen  kehittämistoimikunta  laatii  kolmivuotiskaudelle  opetuk
sen ja oppimisen toimenpidesuunnitelman. Opetuksen kehittämistoimikunnan si
säisessä vastuunjaossa otetaan huomioon seuraavat teemat: opetuksen suunnit
telu, oppimisen laatu, opettajien opetustaidot, opiskelijoiden ohjaus, aineenopet
tajan koulutus ja kansainvälistyminen.

Tiedekunta  tekee  hallintovirastolle  esityksensä  opetuksen  kehittämishankkeista
tiedekunnan  tavoiteohjelman  ja  yliopiston  opetuksen  ja  opintojen  kehittämisoh
jelman  linjausten mukaan. Tiedekunnan hankeesitykset valmistellaan  laitoksilla
ja opetuksen kehittämistoimikunnassa ja käsitellään suunnittelutoimikunnassa.

Tiedekunta  myöntää  laitoksille  määrärahoja  tavoitteita  tukeviin  kehittämishank
keisiin.  Hankkeiden  suunnittelussa  ja  toteutuksessa  hyödynnetään  tiedekunnan
opetuksen tukiyksikön asiantuntemusta.

3. Muu vastavuoroinen kumppanuus

Tärkeimmät sidosryhmät on kuvattu yllä kohdassa 1.4.4.

C. VOIMAVARAT

1. Tutkintoa suorittavat opiskelijat

Perustutkintoa suorittavia opiskelijoita on matematiikan koulutusohjelmassa noin
1200 ja tilastotieteen koulutusohjelmassa noin 170. Matematiikan tai tilastotie
teen sivuaineopiskelijoiden määrä on suuri.

Jatkoopintoja laitoksella harjoittaa aktiivisesti n. 100 jatkoopiskelijaa.

1.2. Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet

Opiskelijoita  valitaan  laitoksen  johtoryhmään  yliopiston  hallintojohtosäännössä
määrätyn mukaisesti. Myös laitoksella  toimiviin työryhmiin  (kuten opetuksen ke
hittämisryhmään) samoin kuin virantäyttötoimikuntiin valitaan opiskelija edustajat.

2. Henkilöstö

2.1. Henkilöstö
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Laitoksella toimii kaksi akatemiaprofessoria, 20 professoria, 22 yliopistonlehtoria,
5 akatemiatutkijaa, 10 tutkijaa, 11 postdoctutkijaa, 5 assistenttia, 61 jatkokoulu
tettavaa,  8  hallintohenkilöä,  6  tutkimusavustajaa,  7  dosenttia  ja  6  emeritus
professoria.

2.2. Strateginen henkilöstöjohtaminen

Laitoksella  noudatetaan  yliopiston  yhteistä  henkilöstöpolitiikkaa  ja
palkkapolitiikkaa.  Laitoksen  henkilöstösuunnitelmaan  sisällytetään  henkilöstön
hyvinvointia  ja  johtamista  koskevat  linjaukset  yhteistyössä  laitosten  koko
henkilöstön  kanssa.  Suunnitelman  toteutumista  tarkastellaan  vuosittain
tiedekuntien ja laitoksen välisissä tavoiteneuvotteluissa.

Laitoksella  tehdään  opettajien  työaikasopimuksen  mukaiset  kokonaistyöaikaa
koskevat työsuunnitelmat kirjallisina.

2.3. Palkka ja palvelussuhdeasiat

Kuvattu tiedekunnan toimintakäsikirjassa.

2.4. Henkilöstön kehittäminen

Jokaiselle työntekijälle on nimetty esimies, jonka kanssa käydään vuosittain kehi
tyskeskustelut. Keskustelussa  tarkastellaan  työntekijän omaa ammatillista osaa
mista ja sen kehittämistä ja sovitaan tavoitteista seuraavalle vuodelle. Esimiehen
kanssa käydään  joko erikseen tai kehityskeskustelun yhteydessä uuden palkka
usjärjestelmän  edellyttämät  tehtävien vaativuuden arviointia  ja henkilökohtaisen
työsuorituksen arviointia koskevat keskustelut.

Laitos  edistää  henkilöstön  urakehitystä  tukemalla  suunnitelmallista  kouluttautu
mista.  Esimiehet  kartoittavat  henkilöstön  koulutustarpeita  kehityskeskusteluissa
ja huolehtivat  siitä,  että  työntekijät  voivat  osallistua  koulutuksiin.  Kouluttautumi
nen otetaan huomioon henkilökohtaisen suoriutumisen arvioinnissa.

Tiedekunnassa tunnistetaan akateemisen  johtamisen  ja hallinto  ja tukihenkilös
tön  johtamisen  välinen  erilaisuus.  Tiedekunta  kannustaa  johtajia  ja  esimiehiä
osallistumaan johtamiskoulutukseen. Tiedekunta kehittää johtamista tukevia väli
neitä ja kiinnittää huomiota uusien johtajien perehdyttämiseen.

Tiedekuntaneuvoston  jäsenille  ja  laitosten  johtajille  järjestetään  toimikauden
alussa tutustumis ja koulutustilaisuuksia.



20

Laitos  tukee  opettajien  pedagogisten  valmiuksien  kehittämistä.  Tiedekunta  val
voo,  että  opettajien  pedagoginen  kouluttautuminen  otetaan  huomioon  henkilö
kohtaisen suoriutumisen arvioinnissa.

2.5. Terveys ja työolot

Tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, motivoitunut  ja tulokselli
nen työyhteisö ja hyvinvoiva ja motivoitunut työntekijä.

Tiedekunta  ja  laitos  hyödyntävät  henkilöstö  ja  lakiasiainosaston  työhyvinvoin
tiyksikön tukea. Kuvattu tiedekunnan toimintakäsikirjassa.

2.6. Tasaarvo

Laitos ottaa toiminnassaan huomioon tasaarvonäkökulman. Laitos huolehtii siitä,
että  henkilöstöhallintoa  hoitavilla  henkilöillä  on  tiedossaan  Helsingin  yliopiston
tasaarvosuunnitelman vaatimukset. Työryhmiä ja viran täyttämistä valmistelevia
toimikuntia asetettaessa otetaan huomioon kummankin sukupuolen edustus.

3. Rahoitus

Laitoksen  johtoryhmä päättää  laitokselle osoitettujen jakamattomien määräraho
jen  käyttöperiaatteista.  Laitokset  vastaavat  itsenäisesti  tutkimusrahoituksen  ha
kemisesta ja niiden alaan liittyvien tutkimushankkeiden hallinnoinnista.

4. Toimitilat

Laitoksen  toimitiloista  pääosa  sijaitsee  Kumpulan  kampuksella  Exactum
rakennuksessa. Tilastotieteen osastolla on toimitiloja myös keskustakampuksella
Unioninkatu 37 :ssä.

Pääosa  laitoksen opetuksesta pidetään Exactumin auditorioissa  ja  luentosaleis
sa. Osa erityisesti tilastotieteen opetuksesta tapahtuu keskustan alueella.

D. TUKIPALVELUT

1. Tutkimuspalvelut

Laitos hyödyntää kampuksen innovaatio ja rahoitusasiamiesten tukea.

2. Opetuksen ja opiskelun tukipalvelut

2.1. Opintohallinto
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Laitokset vastaavat seuraavista:

  opetuksen suunnittelu ja kehittäminen
  opetusohjelman valmistelu ja hyväksyminen
  tutkintovaatimusten valmistelu
  pro gradu tutkielmien hyväksyminen
  tenttijärjestelyt
  opintosuoritusten ja kokonaisuuksien rekisteröinti
  opiskelijarekrytointi
  JOOopintojen hallinnointi
  muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen
  valintakokeiden laatiminen ja järjestäminen
  jatkoopinto oikeushakemusten ja muiden kuin tutkintoon johtavien opin

tooikeushakemusten puoltaminen
  opintooikeuden palauttamishakemusten puoltaminen
  harjoitteluasiat
  lisensiaatintutkimusten ja väitöskirjojen valmisteluihin liittyvien asiakirjojen

laatiminen ja tiedekuntaan toimittaminen
  opetussalien tilavaraukset
  opetusmateriaalin tuottamisen hallinnointi

3. Kirjastopalvelut

Kuvattu tiedekunnan toimintakäsikirjassa.

Laitoksella on lisäksi pienehkö käsikirjasto Exactumin 4. kerroksessa.

4. Tietotekniset palvelut

Tietotekniikka  on  tiedekunnan  useille  laitoksille,  koulutusohjelmille  ja  tutkimus
aloille palvelualan sijasta ydintoimintaa, jonka varaan niin opetus kuin tutkimuskin
rakentuu.

Laitokset vastaavat:

• laitoksen henkilökunnan käyttöön tarkoitettujen atklaitteiden hankinnasta
ja ylläpidosta

• laitoksen henkilökunnan atkkäytön neuvonnasta eli atk
tukihenkilötoiminnasta

• sisällön tuottamisesta laitoksen internet yms. sivuille
• laitoksen tieteenalaan liittyvien ohjelmistojen hankinnasta, ylläpidosta ja

neuvonnasta sekä aineistojen ja tietokantojen ylläpidosta ja neuvonnasta
• varmistettavan datan keräämisestä keskitetysti laitoksen sisäisille palveli

mille, jotka tietotekniikkaosasto varmistaa sovitun aikataulun mukaisesti
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• laitoksen sisäiseen käyttöön tarkoitetuista atkluokista
• opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttölupaasioista eli atk

yhdyshenkilötoiminnasta
• opiskelijoiden atkkoulutuksesta
• tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön tuesta

Laitoksella on tietoteknisiä palveluja varten yksi laboratorioinsinööri, yksi osa
aikainen atkylläpitäjä sekä osaaikainen verkkoopetuksen tukihenkilö.

5. Tiedonhallinta

Päätösten  muodossa,  sisällössä  ja  tiedoksiannossa  noudatetaan  hallintolain
säädöksiä (7 ja 9 luku). Johtoryhmän kokousten pöytäkirjat laaditaan noudattaen
Helsingin yliopiston esittely ja kokousmenettelyohjeita.

Esittelijä  vastaa  päätös  ja  valmisteluasiakirjojen  arkistoinnista  arkistointijohto
säännön määräämällä tavalla.

Hallinnossa käytetään raportointiin, seurantaan, asiakirjahallintaan ja prosessien
suorittamiseen seuraavia sähköisiä tietojärjestelmiä:

  opintoasiat: Oodi
  talousasiat: AdeEko, Rondo, Ilmi, Yleislaskutusjärjestelmä, Web Traveller
  yleishallinto ja henkilöstöasiat: Fortime, Optimaze
  toiminnanohjaus: TUNEintranet ja PALSOtietokanta

Järjestelmien käyttäjät ja sijaisjärjestelyt on määrätty työjärjestyksessä.

6. Viestintä

Viestintä tekee tunnetuksi laitoksissa tehtävää tutkimusta ja opetusta ja edesaut
taa  koko  tiedekunnan  yhteiskunnallista  vuorovaikutusta.  Viestintä  profiloi  tiede
kuntaa ja luo siitä yleistä mielikuvaa kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävänä
luonnontieteellisen osaamisen keskuksena.

Viestintä on avointa, aktiivista, vuorovaikutteista ja luotettavaa viestintää, joka
huomioi kunkin kohderyhmän tarpeet. Tärkeimpiä koko yliopistolle yhteisiä vies
tintävälineitä ovat internet, intranet ALMA, lehdet Yliopisto, Yliopistolainen ja Uni
versitas Helsingiensis, tiedotusvälinesuhteet, yliopiston esittelymateriaalit, mark
kinointiviestintä sekä erilaiset tilaisuudet ja tapahtumat. Sisäinen tiedottaminen
järjestetään verkostona siten, että tiedekunnan viestintä ja sen laitosten viestintä
tukevat ja täydentävät toisiaan. Tiedekunnan viestinnästä vastaa yksi varade
kaaneista ja sitä toteuttaa kampustiedottaja. Laitoksen viestinnästä vastaa laitok
sen johtaja ja jokaisella yliopistolaisella on omat viestintään liittyvät oikeutensa ja
velvollisuutensa.
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Tiedekunta kannustaa henkilöstöä ja opiskelijoita käyttämään intranetin (Alma)
tarjoamia mahdollisuuksia sisäisessä viestinnässä. Ulkoiset verkkosivut suunna
taan palvelemaan yliopiston ulkoisia sidosryhmiä. Tutkijoita rohkaistaan teke
mään tutkimustaan ja sen tuloksia tunnetuksi ammattitiedottajaverkoston avus
tamana suurelle yleisölle.

Laitoksen  tiedottamisen tärkeimpiä välineitä ovat  laitoksen verkkosivut sekä AL
MA. Sisäisessä tiedottamisessa käytetään runsaasti sähköpostia  (postituslistat).
Ulkoisessa tiedotuksessa käytetään myös tiedekunnan tiedottajan palveluita.

7. Taloushallinto

Laitoksen  johtoryhmä päättää  laitokselle osoitettujen jakamattomien määräraho
jen  käyttöperiaatteista.  Laitokset  vastaavat  itsenäisesti  tutkimusrahoituksen  ha
kemisesta ja niiden alaan liittyvien tutkimushankkeiden hallinnoinnista.

Taloushallinnon  tavoitteena  on  tiliöimisen  oikeellisuus,  laskujen  maksu  eräpäi
vään  mennessä,  saatavien  laskutus  ja  periminen,  määrärahojen  optimaalinen
käyttö, eri rahoituslähteiden sujuva hallinta ja tilastojen tuottaminen.

Taloushallinnossa käytetään seuraavia sähköisiä tietojärjestelmiä: AdeEko, Ron
do, Ilmi, Yleislaskutusjärjestelmä, Web Traveller.

Taloushallintoa  hoidetaan  tiedekunnassa  kansliassa  ja  laitosten  toimistoissa.
Laskujen hyväksyjät on määritelty taloussäännössä. Laskuja käsittelevät henkilöt
on määrätty yksiköiden työjärjestyksissä.

Laitokset

• laitostalouden suunnittelu ja esittelytehtävät
• maksuliikenne: tulot ja menot, käteiskassa
• määrärahojen seuranta: budjetti ja kustannusseuranta
• kurssibudjetissa avustaminen
• laitoksen johtajan pyytämät selvitykset
• laitostalouden tilastojen laadinta
• hankinnat, käyttöomaisuus


