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PÖYTÄKIRJA 1/2004 
 
 
MATEMATIIKAN JA TILASTOTIETEEN LAITOKSEN JOHTORYHMÄN KOKOUS 
 
 
Aika: maanantai 5.1.2004 klo 14.00 
Paikka: Heimola, huone 637 
 
Osanottajat: Jouko Väänänen, puheenjohtaja 
 Olli Martio 
 Pertti Mattila 
 Hannu Niemi 
 Lassi Päivärinta 
 Kari Auranen 

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

Esittelijä: Hannu Honkasalo, sihteeri  
 
 
1. Kokouksen avaus 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.04. 
 
2. Kokouksen järjestäytyminen 
 

Sihteeriksi valittiin Hannu Honkasalo. 
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
Osanottajille toimitettu esityslista hyväksyttiin eräin täydennyksin kokouksen työ-
järjestykseksi. 
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Kari Auranen ja Riitta Ulmanen.  

 
3. Johtoryhmän työskentelytavat 
 

Johtajan laatima ehdotus johtoryhmän työskentelytavoiksi (liite 1) hyväksyttiin, 
paitsi että kokousaikataulua kokouksesta 3 eteenpäin harkitaan vielä myöhemmin. 

 
4. Uuden varajohtajan valitseminen prof. Martion virkavapauden ajaksi  

1.1.2004–30.11.2004 
 
Varajohtajaksi valittu professori Martio on virkavapaana 1.1.2004–30.11.2004, 
minkä vuoksi täksi ajaksi valittiin laitokselle uusi varajohtaja. 
 



Suoritettiin suljettu lippuäänestys. Ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjan tarkista-
jat. Äänestyksessä annettiin 12 ääntä, jotka jakaantuivat seuraavasti: Mattila 9, 
Niemi 1, tyhjiä 2. Äänestysliput ovat liitteenä 2.  
 
Todettiin, että professori Pertti Mattila tuli valittua matematiikan ja tilastotieteen 
laitoksen varajohtajaksi ajaksi 1.1.2004–30.11.2004. 

 
5. Kahden tohtoriassistentin viran täyttäminen 

 
Haettavana on ollut kaksi matematiikan tohtoriassistentin virkaa A24 (numerot 
21421 ja 23284). Liitteenä 3 on johtajan laatima nimitysmuistio, joka sisältää ha-
kijoiden vertailun. Johtaja ehdottaa, että virkoihin nimitettäisiin FT Mika Kos-
kenoja ja FT Tommi Sottinen. 
 
Esitys: Nimitettäneen haettavana olleisiin virkoihin FT Mika Koskenoja ja FT 
Tommi Sottinen 1.8.2004 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. 
 
Päätös: Esityksen mukainen.  

 
6. Heimolan toimiston työjärjestys 
 

Johtaja on tehnyt työjärjestyksen laitoksen Heimolassa sijaitsevalle toimistolle 
(liite 4). Työjärjestys on nykyisten toimenkuvien mukainen, ja se tarkistetaan ke-
vään aikana. Entisen tilastotieteen laitoksen toimiston työjärjestys on suunnitteilla. 
 

7. Laitoksen osastojako 
 

Laitoksen osastojakoa on käsitelty Matematiikan laitoksen, Rolf Nevanlinna -
instituutin ja tilastotieteen laitoksen yt-toimikunnan kokouksessa 12.2.2003.  
 
Johtoryhmä päätti johtajan ehdotuksen mukaisesti esittää matemaattis-
luonnontieteelliselle tiedekunnalle ja valtiotieteelliselle tiedekunnalle matematii-
kan ja tilastotieteen laitoksen osastojaoksi seuraavan: 
 
Laitos jakaantuu neljään osastoon: 
 

1. Matematiikan osasto 
2. Matematiikan aineenopettajakoulutuksen osasto 
3. Sovelletun matematiikan osasto 
4. Tilastotieteen osasto 

 
Laitoksen yhteydessä toimii lisäksi Rolf Nevanlinna -instituutti (yt-toimikunnan 
kokous 12.2.2003).  
 
Perustelu: Osastojaolla saadaan laitoksen opetuspotentiaali mahdollisimman te-
hokkaaseen käyttöön.  
 
Laitoksen resursseja ei jaeta osastoihin, vaan resurssit ovat yhteisiä. Kullakin 
osastolla on osastonjohtaja, jonka johtaja nimittää. Osastonjohtajat toimivat johta-
jan apuna. Heidän vastuualuettaan ovat: 
 



1. osaston antama opetus 
2. osaston linjajako  
3. osaston opetuksen niveltäminen muiden osastojen opetukseen 
4. osaston tuloksellisuus (opetus, tutkielmat, tutkinnot) 
5. osaston toiminnan seuranta ja raportointi 

 
Laitoksen yhteydessä toimivan Rolf Nevanlinna-instituutin tehtäviä ovat: 
 

• Elinkeinoelämälle tehtävä tilaustutkimus ja täydennyskoulutus   
• Kansainvälisen vierailijaohjelman koordinointi   

 
ja johtoryhmän instituutille erikseen nimeämät muut tehtävät. 
   
Rolf Nevanlinna-instituutin käytännön toiminnasta vastaa johtaja ja hänellä on 
apunaan projektihallintoon perehtynyt henkilö.  Laitoksen johtaja nimittää insti-
tuutin johtajan määräajaksi fuusiolaitoksen senioritutkijoiden joukosta. Instituutin 
johtaja hoitaa tehtäväänsä oman toimensa ohessa. 

 
8. Osastonjohtajien valinta 
 

Johtaja ilmoittaa nimittäneensä asianomaisia yksiköitä kuultuaan osastonjohtajiksi 
seuraavat henkilöt 1.1.2004 alkavaksi hallintokaudeksi: 

 
1. Matematiikan osasto: professori Pertti Mattila 
2. Matematiikan aineenopettajakoulutuksen osasto: professori Olli Martio 
3. Sovelletun matematiikan osasto: professori Lassi Päivärinta 
4. Tilastotieteen osasto: professori Lauri Tarkkonen 

 
9. Rolf Nevanlinna –instituutin johtajan valinta 
 

Johtaja ilmoittaa nimittäneensä Rolf Nevanlinna-instituutin johtajaksi, oman toimen 
ohella, professori Lassi Päivärinnan 1.1.2004 alkavaksi hallintokaudeksi. 

 
10. Virkamääräykset 
 

Kari Auranen ei osallistunut kohdan 10 käsittelyyn. 
 
Esitetään annettavaksi liitteessä 5 luetellut virkamääräykset. 
 
Päätös: Esityksen mukainen.  

 
11. Pro gradujen hyväksyminen 
 
 Hyväksyttiin seuraavat 4 pro gradu –tutkielmaa: 
 

Heino, Ville 
matematiikka (matemaatikon sv, analyysin linja): Sileiden funktioiden tiheydestä 
varioivaeksponenttisissa Sobolev-avaruuksissa 
eximia cum laude approbatur 
(Harjulehto – Martio) 
 



 
 
Tarvainen, Piia 
matematiikka (opettajan sv): Derivaatta ja sen syventävä esittäminen matematiik-
kakerholaisille 
cum laude approbatur 
(Partanen – Martio) 
 
Virolainen, Kati 
matematiikka (opettajan sv): Funktion käsitteen määrittely lukion pitkän matema-
tiikan oppikirjoissa 
cum laude approbatur 
(Martio – Oikkonen) 
 
Lönnfors, Raine 
matematiikka (opettajan sv): Lukujonot ja sarjat lukiossa 
non sine laude approbatur 
(Martio – Oikkonen) 
 

12. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.35. 
 

 
 
 
 

Puheenjohtaja   Jouko Väänänen 
 
 
Sihteeri    Hannu Honkasalo 
 
 
 
Pöytäkirja hyväksytään: 
 
 
 

Kari Auranen   Riitta Ulmanen 


