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MATEMATIIKAN JA TILASTOTIETEEN LAITOKSEN JOHTORYHMÄN KOKOUS 
 
 
Aika: maanantai 2.2.2004 klo 14.00 
Paikka: Heimola, huone 637 
 
Osanottajat: Jouko Väänänen, puheenjohtaja 
 Olli Martio 
 Pertti Mattila 
 Lauri Tarkkonen 
 Lassi Päivärinta 
 Kari Auranen 

Hans-Olav Tylli 
Riitta Ulmanen 
Kirsi Kontinen 
Jukka Kontto 
Arto Piironen 

 Pertti Viitamäki 
 

Esittelijä: Hannu Honkasalo, sihteeri 
 
 
1. Kokouksen avaus 
 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.06. 
 
2. Kokouksen järjestäytyminen 
 

Sihteeriksi valittiin Hannu Honkasalo. Valinta koskee myös seuraavia kokouksia.  
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
Osanottajille toimitettu esityslista hyväksyttiin. 
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Pertti Mattila ja Lassi Päivärinta.  

 
3. Johtoryhmän työskentelytavat 
 

Hyväksyttiin johtajan esittämä kevään kokousaikataulu: 
  
Kevään kokousaikataulu:  

  

Asiapaperit 
toimitettava ja 
opinnäyte ilmoi-
tettava 

Johtoryhmän 
kokous 

1   5.1.2004 
2 27.1.2004 2.2.2004 
3 2.3.2004 8.3.2004 
4 30.3.2004 5.4.2004 
5 27.4.2004 3.5.2004 
6 18.5.2004 24.5.2004 
7 31.5.2004 7.6.2004 



 
Kokoukset pidetään Heimolan huoneessa 637 klo 14.00. 
  
Hyväksyttiin johtajan ehdotus, että kokousten välillä voidaan pitää sähköpostiko-
kouksia. Mahdollisesti epäselviksi osoittautuvat tapaukset käsitellään vasta varsi-
naisessa kokouksessa. 
 
Keskusteltiin pro gradujen hyväksymismenettelyn yksityiskohdista matemaattis-
luonnontieteellisen tiedekunnan laatiman asiaa koskevan ohjeen pohjalta. Sovit-
tiin, että ennen kuin johtoryhmä voi hyväksyä opiskelijan pro gradun, opiskelijan 
on annettava ilmoitus, että hän on saanut tietoonsa tutkielmasta esitetyn arvosanan 
ja arvosteluperiaatteiden soveltamisen omalla kohdallaan. Päätettiin, että ilmoi-
tuksen voi antaa kirjallisena, sähköpostitse tai suullisesti. 
 
Sovittiin, että seuraavat pöytäkirjan tarkistajat valitaan aakkosjärjestyksessä alka-
en kirjaimesta Q. Tarkistajina jo toimineet ovat mukana vasta toisella kierroksella. 

 
4. Ilmoitusasiat 

 
Tammikuun elektronisessa kokouksessa hyväksyttiin liitteessä 1 luetellut virka-
määräykset. 
 
Todettiin matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta antama ohje nimityspäätös-
ten tekemisestä 1.1.2004 lukien.  
 
Edellisessä kokouksessa hyväksytty Kati Virolaisen opinnäytetyö on sivulauda-
tur-tutkielma eikä pro gradu. 
 
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on myöntänyt laitokselle määrärahaa 
1.917.750 �. Tämän lisäksi laitos saa huippuyksikkörahaa ja hankerahoitusta. 
 
Johtaja esitteli valmisteilla olevia asioita, joista osa tulee johtoryhmän käsittelyyn 
myöhemmin. 
 
Entisen Rolf Nevanlinna –instituutin ja tilastotieteen laitoksen yhteinen työryhmä, 
joka on selvittänyt Kumpulaan muuttavien laitosten tilastotieteen lehtivalikoimaa, 
tuo johtoryhmän seuraavaan kokoukseen esityksen lehtitilausten päällekkäisyyk-
sien karsimisesta ja uusien tilastotieteen lehtien tilaamisesta. 

 
5. Laitoksen nimi ruotsiksi ja englanniksi 

 
Päätettiin toimittaa tiedekuntien vahvistettavaksi johtajan ehdotuksen mukaisesti 
seuraava esitys laitoksen ruotsin- ja englanninkieliseksi nimeksi: 
 
Institutionen för matematik och statistik 
Department of Mathematics and Statistics 

 
6. Muutto Kumpulaan: aikataulu ja muuttovastaavien nimeäminen 
 

Hyväksyttiin johtajan ehdotus muuttovastaaviksi: 
 



ent. matematiikan laitos  Jouni Luukkainen  
ent. Rolf Nevanlinna –instituutti Tarja Hämäläinen 
ent. tilastotieteen laitos  nimetään myöhemmin 

 
7. Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen kesäopetus 2004 
 

Hyväksyttiin johtajan ehdotus, että kesäopetusta annetaan. Järjestettäviksi kurs-
seiksi ehdotettiin seuraavia: 
 
Opettajalinjan peruskurssi 
Symbolinen laskenta 
Graduseminaari 
Diff.int. II tai vastaava 
Kvasikonformikuvaukset (Aimo Hinkkanen); 
 
tämä asia päätetään lopullisesti seuraavassa kokouksessa. 

 
8. Uusia toimikuntia 
 

Johtaja on nimittänyt seuraavat toimikunnat: 
 
www-toimikunta (Luosto pj., Koskenoja, Niemistö, Kankaanpää, Andersson, 
Erästö, Vehkalahti, Nieminen). Tehtävänä uudistaa laitoksen www-sivut vastaa-
maan fuusion aiheuttamia muutoksia ja HY:n yleisiä toivomuksia www-sivuista. 
Toimiaika vuoden 2004 loppuun. 
 
YAA-toimikunta (Honkasalo pj., Martio, Partanen, Luosto). Tehtävänä ydinaines-
analyysi kaikista kursseista. Toimiaika vuoden 2004 loppuun. 
 
Päätettiin selvittää mahdollisuutta laajentaa näitä toimikuntia opiskelijoiden edus-
tajilla. 

 
9. Virkamääräykset 
 

Hyväksyttiin liitteessä 2 luetellut virkamääräykset. 
 
10. Pro gradujen hyväksyminen 

 
Lauri Tarkkonen ja Olli Martio poistuivat asiaa 10 käsiteltäessä klo 15.09. 
 
Hyväksyttiin seuraavat pro gradu –tutkielmat: 
 
Sirviö, Mika 
matematiikka (soveltavan matemaatikon sv, stokastiikan linja): �-martingaalit ja 
niiden sovelluksia 
eximia cum laude approbatur 
(Valkeila – Nummelin) 
 
Lind, Satu 
matematiikka (opettajan sv): Lähtökohtia todennäköisyyslaskennan opetukseen 
peruskoulussa 



magna cum laude approbatur 
(Hurri-Syrjänen – Koskenoja) 
 

 Mäkinen, Hanna N. 
matematiikka (soveltavan matemaatikon sv, vakuutus- ja finanssimatematiikan 
linja): Tasapainoteoria vakuutusmarkkinoilla 
magna cum laude approbatur 
(Nyrhinen – Nummelin) 
 
Lappalainen, Henri 
matematiikka (opettajan sv): Suhde ja verranto 
cum laude approbatur 
(Martio – Oikkonen) 
 
Nokka, Aki 
matematiikka (opettajan sv): Geometriaa lukioon 
cum laude approbatur 
(Hurri-Syrjänen – Harjulehto) 

 
11. Muut asiat 
 

Muita asioita ei ollut. 
 
12. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.11. 
 

 
 
 
 

 
Puheenjohtaja   Jouko Väänänen 
 
 
Sihteeri    Hannu Honkasalo 
 
 
 
Pöytäkirja hyväksytään: 
 
 
 

Pertti Mattila   Lassi Päivärinta 
 
 
 
 
 


