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1 STRATEGINEN KEHYS

1.1 MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Matematiikan ja tilastotieteen laitos on alallaan Suomen johtava tutkimus- ja koulutusyksikkö.
Sillä on useilla matematiikan ja tilastotieteen aloilla vahva asema tutkimuksen eturintamassa
myös kansainvälisellä tasolla. Laitoksen vaikutus Helsingin yliopiston sisällä säteilee laajalle
matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan, mutta myös bio- ja ympäristötieteellinen, käyt-
täytymistieteellinen, lääketieteellinen, maatalous-metsätieteellinen ja valtiotieteellinen tiede-
kunta hyötyvät vahvistuvasta opetuksesta sekä tutkimusyhteistyöstä.

Laitoksen ydinstrategia on huippuluokan perustutkimus. Laitoksen tekemä laadukas perustut-
kimus, muiden laitosten kanssa harjoitettu yhteistyö sekä laajat ja monipuoliset kansainväliset
tutkimusyhteydet tekevät mahdolliseksi luoda dynaamisesti kehittyvän tutkimusympäristön,
jonka tutkimustulokset siirtyvät useille soveltajatahoille sekä yliopiston sisällä että sen ulko-
puolella.

Laitoksella toimii kaksi Suomen akatemian huippuyksikköä (laitos on lisäksi vahvasti mukana
kolmannessa, Aalto-yliopiston koordinoimassa huippuyksikössä).  Laitoksella on kaksi akate-
miaprofessoria ja FiDiPro-professori. ERC-rahoitus on merkittävä.

Laitoksen kansainvälinen ilmapiiri on merkittävä vahvuus. Tutkimusryhmille suurin uhka on
stagnaatio ja siitä välttämättä seuraava alamäki. Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella tämä
uhka on torjuttu tutkimuksen jatkuvalla uudistumisella. Esimerkkinä mainittakoon stokastii-
kan ja tilastotieteen mukaantulo inversio-ongelmien, analyysin ja biomatematiikan tutkimuk-
seen.

Suurin taloudellinen uhka on ulkopuolisen rahoituksen mahdollinen väheneminen tulevaisuu-
dessa.

1.2 MISSIO

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen toiminnan perustana on vahva matematiikan ja tilasto-
tieteen perustutkimus sekä siihen perustuva soveltava tutkimus luonnontieteiden, yhteiskunta-
tieteiden ja teollisuuden tarpeisiin. Matematiikan ja tilastotieteen laitos tarjoaa monipuolista,
tutkimukseen pohjautuvaa korkeatasoista opetusta matematiikassa ja tilastotieteessä. Opetus
on sekä yleissivistävää että syvällistä. Siinä otetaan huomioon sekä työelämän että tutkimuk-
sen ja jatkokoulutuksen tarpeet. Aineenopettajankoulutus ja tukijankoulutus ovat erityisen tär-
keitä tehtäviä.

Laitos edistää edustamiensa alojen asemaa yhteiskunnassa. Laitoksen korkea asiantuntemus
on yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen perusta.  Vakuutus- ja finanssimatematiikan tutkimus
ja opetus luovat tärkeän linkin elinkeinoelämään.

LUMA- ja Summamutikkatoiminnan kautta laitos osallistuu myös koulujen matematiikan
opetuksen kehittämiseen.
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1.3 STRATEGISET TAVOITTEET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET

Kts. kohta 2.

1.4 Profiilit ja painoalat

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen menestyksen avain on kansainvälinen huippututkimus
ja siihen perustuva erittäin korkeatasoinen opetus. Määrätietoinen panostus sekä suomalaisen
matematiikan perinteisiin vahvuusalueisiin (esim. analyysiin) että sovellettuun matematiik-
kaan, tilastotieteeseen ja logiikkaan on kantanut hedelmää. Keskeinen menestystekijä on, että
laitoksen tutkimuksen tärkeimmillä painoaloilla (analyysi, matemaattinen fysiikka, inversio-
ongelmat, biomatematiikka, logiikka, tilastotiede) on saavutettu tarvittava kriittinen massa.

1.5 Laadunhallinta

Tarkoituksenmukainen organisaatio, hyvä johtaminen ja päätöksenteko ovat pohjana toimi-
valle laatujärjestelmälle. Toiminnan ja tulosten arviointi ja palautemenettelyt ovat esimerkkejä
laadunhallinnan työvälineistä.

Laatujärjestelmä tukee tavoiteohjelmassa tutkimukselle, opetukselle ja yhteiskunnalliselle vai-
kuttamiselle sekä muille toiminnoille asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Näiden toteutu-
mista seurataan toiminnanohjausprosessissa raportoinnin ja palautteen avulla. Laadunhallin-
nan menettelyt ja vastuut dokumentoidaan toimintakäsikirjoissa.

Laitoksen johtaja vastaa toiminnan laadusta.

Jokainen laitoksessa työskentelevä ja opiskeleva vastaa oman työnsä ja sen tulosten laadusta
ja kehittämisestä
- opettajana,
- tutkijana,
- opiskelijana sekä
- hallinto- ja tukihenkilönä.

1.6 Riskien arviointi ja hallinta

Perusrahoituksen leikkaus voi nopeasti johtaa kestämättömään taloudellisen tilanteeseen, joka
on katettavissa vain täydentävää rahoitusta lisäämällä. Laitoksen budjetista on jo nyt noin 60%
täydentävää rahoitusta. Rahoituksen epätasapainon vuoksi täydentävällä rahoituksella ja sen
yleiskustannusosuudella katetaan jo nyt merkittävä osa perustoimintoja.

Perusrahoituksen edelleen hiipuessa laitos joutuu supistamaan opetustarjontaansa.
Laitoksen tutkijat ovat menestyneet erinomaisesti täydentävän rahoituksen hankinnassa ja tä-
hän perustuva toiminnan kasvu on ollut erittäin vahvaa. Laitoksen saama osuus
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erityisesti Suomen Akatemian luonnontieteen ja tekniikan tutkimuksen toimikunnan rahoituk-
sesta ja huippuyksikkörahoituksesta on ollut niin suuri, että sen pitäminen nykyisellä tasolla
on erittäin haasteellista.

Tutkijakoulu-uudistus

Matematiikassa ja tilastotieteessä on toiminut erinomaisia valtakunnallisia tohtoriohjelmia.
Kun näiden hallinto siirretään yliopiston omien tutkijakoulujen yhteyteen, vaarana on, että
paikat jaetaan eri tieteenaloille kiintiön eikä laadun mukaan.

Pyritään siirtämään olemassa olevien tohtoriohjelmien hyvät käytännöt uuteen tutkijakouluun
ja uusiin tohtoriohjelmiin.

1.7 Valtakunnalliset erityistehtävät, kansainväliset ja yliopistolliset
erityisvastuut, verkostojen koordinointi

Euroopan matemaattinen seura (EMS) on rekisteröity Suomessa; sen kotipakkakunta on Hel-
sinki ja sen toimisto on Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksella. EMS:n
perustamisesta lähtien laitoksen professori on toiminut sen hallituksessa. Laitoksen opintoasi-
ainsuunnittelija toimii EMS:n osa-aikaisena toimistonhoitajana.

2 TOIMENPITEET 2017

Vuoden 2017 tärkeimmät toimenpiteet ovat:

· Ison pyörän toimeenpano
· Matemaattisen ilmastotieteen kärkihankkeen aloittaminen
· Varautuminen laitoksettomaan tiedekuntaan
· Finanssi- ja vakuutusmatematiikan opetuksen järjestäminen

Ison pyörän toimeenpano

Iso Pyörä -koulutusuudistuksen tavoitteiden mukaisesti laitos on perustanut ja johtaa kahden
monitieteisen kandiohjelman ja kolmen monitieteisen maisteriohjelman käynnistystä.  Aineen-
opettajakoulutuksessa sekä kandi- että maisteriohjelmat ovat yhteisiä fysiikan ja kemian lai-
tosten kanssa. Matemaattisten tieteiden kandiohjelmassa yhdistyy neljä tieteenalaa: matema-
tiikka, tilastotiede, tietojenkäsittelyteoria (tietojenkäsittelytieteen laitos) ja ekonometria (poli-
tiikan ja talouden tutkimuksen laitos, valtiotieteellinen tiedekunta). Matematiikan ja tilastotie-
teen maisteriohjelmassa on mukana valtiotieteellinen tiedekunta. Life Science Informatics -
maisteriohjelmassa ovat yhteistyökumppaneina matematiikan ja tilastotieteen laitos, tietojen-
käsittelytieteen laitos, Biotekniikan instituutti, biotieteiden laitos sekä lääketieteellinen tiede-
kunta.

Lisäksi laitos on yhteistyökumppanina sekä datatieteen maisteriohjelmassa että teoreettisten ja
laskennallisten menetelmien maisteriohjelmissa, jotka ovat tietojenkäsittelytieteen laitoksen,
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fysiikan laitoksen ja matematiikan ja tilastotieteen laitoksen yhteisiä ohjelmia (ensiksi maini-
tun ohjelman johto on tietojenkäsittelytieteen laitoksella, jälkimmäisen fysiikan laitoksella).

Tohtorinkoulutuksessa matematiikan ja tilastotieteen laitos vastaa Domast-tohtoriohjelmasta
(Doctoral Programme in Mathematics and Statistics).

Matemaattisen ilmastotieteen kärkihankkeen aloittaminen

Projektin päämääränä on kehittää ilmakehätieteessä käytettäviä matemaattisia menetelmiä
ja soveltaa niitä konkreettisiin ongelmiin yhdessä ilmakehäfyysikoiden kanssa. Projektin kim-
mokkeena ovat toimineet Mathematics of Planet Earth 2013 ohjelma ja Kumpulan ilmakehä-
fyysikoiden ja matemaatikoiden yhteinen ERC synergiahanke.

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella tehdään kahdessa Suomen Akatemian huippuyksi-
kössä kansainvälistä huippututkimusta epätasapainosysteemien, inversio-ongelmien ja adaptii-
visten Monte Carlo Markov Chain (MCMC) menetelmien piirissä. Näillä aihepiireillä on
läheinen yhteys ilmakehätieteisiin.

Matemaattisen fysiikan ryhmässä on tutkittu turbulenssin teoriaa, kaoottisia ja stokastisia
järjestelmiä sekä diffuusiota epäjärjestyneessä väliaineessa. Heidän epätasapainotiloja koske-
villa töillään on suora relevanssi ilmakehäfysiikalle. Biomatematiikan ryhmän tutkimat soluja-
kautumisen mallit ovat samoja kuin aerosolien mallinnuksessa käytetyt mallit ja niiden tutki-
muksessa on selvä synergiapotentiaali.

Inversio-ongelmien ryhmässä tutkitaan käänteistä mallittamista, jossa mallin tuntemattomat
suureet lasketaan epäsuorista ja kohinaisista mittauksista. Ryhmä on tutkinut aiemmin
adaptiivista optiikkaa, epäsuoria satelliittimittauksia ja sirontaa satunnaisesta aineesta,
jotka liittyvät ilmakehätieteen ongelmiin. Inversiotutkimuksen uudet Uncertainty quantifi-
cation -menetelmät soveltuvat erittäin hyvin ilmakehätutkimukseen jossa mallien tärkeisiin
parametreihin liittyy suuri epävarmuus.

Adaptiivisten MCMC menetelmien ryhmässä on kehitetty algoritmejä joista on tullut yleisesti
käytettyjä monilla sovelluksilla fysiikassa ja Bayesiläisessä tilastotieteessä. Ryhmällä on
myös johtava asema maailmassa näiden algoritmien validoinnissa.

HY:n matemaatikkojen ja ilmakehätutkijoiden yhteistyöllä on potentiaalia tutkimusalojen
paradigmoja muuttaviin tuloksiin. HY:ssä kehitetyt voimakkaan turbulenssin mallit ja adaptii-
visen optiikan menetelmät voivat parantaa maan pinnan lähellä olevan ilmakehän turbulenssin
tutkimusta. Inversio-tutkimuksessa kehitetyt tomografiamenetelmät ovat siirrettävissä pienem-
pään mittakaavaan, esimerkiksi HY:ssa rakenteilla oleviin aerosolien ominaisuuksia mittaa-
viin laitteisiin. Uudet epävarmuuden kvantifiointitekniikat ja MCMC-menetelmät mahdollista-
vat mittauskohinan vaikutuksen vähentämisen epälineaarisissa ilmakehätieteen malleissa. Il-
makehätieteen kysymykset voivat luoda uusia matemaattisia tutkimusongelmia, samalla ta-
voin kuin uudet genomin mittaamisen tekniikat ovat muuttaneet tilastotieteen klassisia kysy-
myksenasetteluja.
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Varautuminen laitoksettomaan tiedekuntaan

Matematiikan ja tiastotieteen laitos on huolestunut aloitteesta muuttaa Matemaattis-luonnon-
tieteellinen tiedekunta laitoksettomaksi tiedekunnaksi. Laitoksen näkökulmasta nykyinen lai-
tosrakenne toimii erinomaisesti ja tukee niin tutkimusta kuin opetustyötä. Mikäli laitokset
suunnitellaan korvattavaksi muilla rakenteilla, on sekä yhteisöllisen toimintakulttuurin että
tutkimus- ja opetustyön koordinoinnin takia tärkeää että mahdollisella laitosta korvaavalla yk-
siköllä on nykyistä laitosjohtajaa vastaava esimies ja että tällä yksiköllä on tehokkaan toimin-
nan mahdollistava oma budjetti. Laitosten lakkauttamisella olisi erittäin haitallisia vaikutuksia
kaikkeen toimintaan, joka liittyy matematiikan ja tilastotieteen tutkimukseen ja opetukseen.
Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitos on maailmalla tunnettu huippuluokan
laitoksena englanninkielisellä nimellään Department of Mathematics and Statistics. Jos laitos
lakkautetaan ja englanninkielinen nimi poistuu, niin Helsingin yliopiston maine ja näkyvyys
kärsisivät.

Matematiikan ja tilastotieteen laitos pyrkii siihen, että tiedekunnan nykyinen laitosrakenne säi-
lyy. Mikäli kuitenkin päätetään lakkauttaa laitokset, niin laitoksen kakkosvaihtoehtona on, että
laitos jatkaa toimintaansa nykyisellä kokoonpanolla, uudella virallisella nimellä säilyttäen kui-
tenkin englanninkielisen nimensä.

Finanssi- ja vakuutusmatematiikan opetuksen järjestäminen

Vakuutusmatematiikan linjalla on opettajavaje. Tämän takia rekrytoidaan vuonna 2017 vakuu-
tusmatematiikan yliopistonlehtori.

3 RESURSSIT

3.1 Henkilöstösuunnitelma

Vuonna 2016 kaksi matematiikan professoria on siirtynyt eläkkeelle. Laitos on rekrytoinut uu-
den matematiikan professorin, kaksi vakinaistamispolun matematiikan apulaisprofessoria sekä
kolme vakinaistamispolun tilastotieteen apulaisprofessoria.

Vuonna 2017 ainakin yksi tilastotieteen professori siirtyy eläkkeelle. Kaudella 2017-2020 ai-
nakin kaksi matematiikan professoria siirtyy eläkkeelle. Kaudella 2021-2023 vastaava  luku
on kaksi. Eläkkeelle siirtyvien professorien tilalle rekrytoidaan uusia professoreita, ensisijai-
sesti vakinaistamispolulle.

Vakuutusmatematiikan linjalla on opettajavaje. Tämän takia rekrytoidaan vuonna 2017 vakuu-
tusmatematiikan yliopistonlehtori.

Jotta laitos jatkossakin säilyy vahvana kansainvälisenä yksikkönä, pyritään lisäämään tiedotta-
mista ja kommunikaatiota englannin kielellä.

3.2 Tilasuunnitelma
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Vuoden 2017 alusta laitos luopuu neljännen kerroksen B-käytävän ikkunattomista huoneista
(yhteensä n. 160 m2). Hallintohenkilökunnan YPA:an siirtymisen takia vapautuneet huoneet
(n.30 m2) otetaan opetus- ja tutkimushenkilökunnan käyttöön.
Laaditaan pitkän ajanvälin tilasuunnitelma.

3.3 Talousarvio
Kts. budjetti.

4 MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET JA SEURANTA

4.1 Opetuksen määrälliset tavoitteet

Syksyllä 2017 aloittavien Iso Pyörä -koulutusohjelmien opiskelijavalinnat käynnistyvät joulu-
kuussa 2016 (kansainvälisten opiskelijoiden valinta) ja keväällä 2017 (kandiohjelmat sekä
siirtohaut maisteriohjelmiin). Matemaattisten tieteiden kandiohjelman sisäänottokiintiöksi on
määritelty 200 ja matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelman sisäänottokiinti-
öksi on määritelty 70. Maisteriohjelmien kiintiöt on esitetty taulukossa.

Maisteriohjelma kiintiö haun
kautta

omat
suoraan
tulevat

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma 60 20 40

Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma 70 20 50

Life Science Informatics  -maisteriohjelma 40 40  0 (*)

Datatieteen maisteriohjelma 50 30 20

Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelma 30 20 10

(*) Myös omien (esimerkiksi tiedekunnan omista kandiohjelmista tulevien) on osallistuttava hakuun.

Ohjelmien ensimmäisen valintakierroksen jälkeen kiintiöitä tarkistetaan.

4.2 Määrälliset seurantakohteet ja indikaattorit

Tiedekuntatasolla.


