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MATEMATIIKAN JA TILASTOTIETEEN LAITOKSEN JOHTORYHMÄN KOKOUS

Aika maanantai 7.9.2009 klo 15.15
Paikka Exactum, huone D340

Läsnä Mats Gyllenberg, puheenjohtaja
Pertti Mattila
Jouko Mickelsson
Pentti Saikkonen
Lassi Päivärinta
Pekka Pere, saapui klo 15.43 asiaa 8 käsiteltäessä
Hans-Olav Tylli
Riitta Ulmanen (myös varajäsen Terhi Hautala oli läsnä)
Jaakko Mali
Piia-Maria Nissinen
Petri Peltonen

Esittelijä Hannu Honkasalo, sihteeri

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.15.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Lassi Päivärinta ja Pentti Saikkonen.

3. Esityslistan hyväksyminen

Pöydälle jaettu täydennetty esityslista (liite 1) hyväksyttiin.

4. Ilmoitusasiat

Liitteenä 2 on lista laitoksen johtajan päätöksistä.
Kohtaan 11 (pro gradujen hyväksyminen) liittyvät asiakirjat olivat nähtävillä
kokouksessa.
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Laitoksen johtaja on dekaani Paakin kanssa keskusteltuaan määrännyt pro-
fessori Jukka Coranderin tilastotieteen ohjausryhmän koollekutsujaksi ja pu-
heenjohtajaksi.
Tilastotieteen professorin viran n:o 20250 muuttaminen kokoaikaiseksi, alan
määrittely ja haettavaksi julistaminen on laitoksen ja matemaattis-
luonnontieteellisen tiedekunnan johdon keskustelujen perusteella siirretty
tapahtuviksi vuoden vaihteen jälkeen uuden yliopistolain mukaisesti.

5. Johtoryhmän sähköpostikokous elokuussa

Johtoryhmä päätti sähköpostikokouksessaan 12.–16.8.2009 esittää valtiotieteel-
liselle tiedekunnalle, että uusien opiskelijoiden enimmäismäärät vuoden 2010
valinnoissa valtiotieteellisen tiedekunnan tilastotieteen koulutusohjelmaan ovat
samat kuin vuonna 2009. Valittavien enimmäismääriksi esitettiin siis seuraavia:

Kesän päävalinta 25
Valinta yliopisto-opintojen perusteella VTM-tutkintoon 4
BA-haku VTM-tutkintoon 4
Avoimen yliopiston väylä 1 (vain VTK-tutkintoon).

Kantansa ilmoittivat seuraavat johtoryhmän jäsenet ja varajäsenet, jotka kaikki
kannattivat esitystä: Mats Gyllenberg, Pertti Mattila, Jouko Mickelsson (ja vara-
jäsen Eero Saksman), Hannu Niemi (ja varajäsen Pentti Saikkonen), Lassi Päi-
värinta, Pekka Pere, (Riitta Ulmasen varajäsen) Terhi Hautala, Piia-Maria Nissi-
nen.

6. Matematiikan yliopistonlehtorin viran täyttäminen

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto nimitti koko-
uksessaan 11.6.2009 matematiikan yliopistonlehtorin virkaan n:o 19368 dosentti
Xiao Zhongin 1.1.2010 lukien. Zhong on ilmoittanut, että hän ei ota virkaa vas-
taan. Virka voidaan sen takia täyttää aiempien hakemusten perusteella.

Liitteenä 3 on laitoksen johtajan laatima uusi nimitysmuistio. Liitteenä 4 on joh-
toryhmän kokouksessa 1.6.2009 käsitelty aiempi nimitysmuistio.

Päätös: Esitetään matemaattis-luonnontieteelliselle tiedekunnalle nimitysmuisti-
oiden mukaisesti, että yliopistonlehtorin virkaan n:o 19368 nimitetään Jani Luk-
karinen 1.11.2009 lukien.
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Johtoryhmä päätti myös puoltaa Lukkarisen anomusta saada virkavapautta yli-
opistonlehtorin virasta 1.11.2009–31.12.2012 akatemiatutkijana toimimista var-
ten, mikäli hänet nimitetään virkaan 19368.

7. Yliopistonlehtorin viran alan määrittely ja haettavaksi julistaminen

Stefan Geritz nimitettiin 9.12.2004 yliopistonlehtorin virkaan n:o 23138 (alana
biomatematiikka) viisivuotiskaudeksi 1.1.2005–31.12.2009.

Johtoryhmä päätti esittää matemaattis-luonnontieteelliselle tiedekunnalle, että
ko. viran alaksi määritellään edelleen ”biomatematiikka” ja virka julistetaan ha-
ettavaksi 1.1.2010 lukien.

8. Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen toimintasuunnitelma ja budjetti

Laitoksen johtaja ja toimistopäällikkö esittelivät kokouksessa matematiikan ja
tilastotieteen laitoksen toimintasuunnitelmaa vuosille 2010–2012 ja budjettia
vuodelle 2010. Johtoryhmä valtuutti asianomaiset jatkamaan toimintasuunnitel-
man ja budjetin valmistelua kokouksessa esillä olleiden suuntaviivojen mukai-
sesti.

Sovittiin, että valmis toimintasuunnitelma ja budjetti toimitetaan vielä johto-
ryhmän jäsenten kommentoitavaksi ennen matemaattis-luonnontieteelliseen tie-
dekuntaan lähettämistä.

9. Laitosneuvoston jäsenmäärä

Johtoryhmä päätti esittää matemaattis-luonnontieteelliselle tiedekunnalle, että
matematiikan ja tilastotieteen laitoksen tulevassa laitosneuvostossa on laitoksen
johtajan lisäksi 12 jäsentä ja varajäsentä.

10. Valtiotieteellisen tiedekunnan laitosten nimet

Johtoryhmä keskusteli valtiotieteellisen tiedekunnan uusille laitoksille ehdote-
tuista nimistä liitteenä 5 olevan dekaani Niemen kirjeen ja liitteenä 6 olevan
prof. Risto Lehtosen esityksen pohjalta. Keskustelussa saivat Laitoksen 1 ni-
meksi kannatusta dekaanin kirjeessä esitetty ”sosiaalitieteiden laitos” ja Lehto-
sen esittämä ”sosiaalitieteiden ja tilastotieteen laitos”.

Keskustelun jälkeen johtoryhmä päätti olla ottamatta kantaa valtiotieteellisen
tiedekunnan laitosten nimikysymykseen.
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11. Pro gradu -tutkielmat

Päätettiin hyväksyä seuraavat pro gradu -tutkielmat:

Orponen, Tuomas
matematiikka (matematiikan pääaine, analyysin linja): Hausdorff-dimension säi-
lyminen projektioissa
(Mattila – Holopainen)

Aarnivuo, Saana
matematiikka (matematiikan aineenopettajan pääaine): Eisensteinin kriteeri ja
polynomien jaollisuuden tutkimisesta
(Elfving – Oikkonen)

Haikonen, Ari-Pekka
matematiikka (matematiikan pääaine, analyysin linja): Fuchsin ryhmät ja hyper-
bolinen metriikka
(Tukia – Saksman)

Heikkinen, Hanna
matematiikka (soveltavan matematiikan pääaine, vakuutus- ja finanssimatema-
tiikan linja): Wishart and hyper Wishart random matrices in Bayesian covarian-
ce analysis of time-series with application to finance
(Gasbarra – Nyrhinen)

Heino, Reetta
matematiikka (matematiikan aineenopettajan pääaine): Youngin epäyhtälö
(Harjulehto – Koskenoja)

Lempinen, Virpi
matematiikka (matematiikan aineenopettajan pääaine): Ympyrägeometria ja sen
esitys lukion matematiikassa
(Elfving – Oikkonen)

12. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.37.
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Puheenjohtaja Mats Gyllenberg

Sihteeri Hannu Honkasalo

LIITTEET

1. Esityslista
2. Lista laitoksen johtajan päätöksistä
3. Nimitysmuistio 4.9.2009
4. Nimitysmuistio 26.5.2009
5. Dekaani Niemen kirje ”Uuden laitosrakenteen valmistelu”
6. Prof. Risto Lehtosen esitys

Pöytäkirja hyväksytään:

Lassi Päivärinta Pentti Saikkonen


