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Jukka Kontto 
Arto Piironen 

 Maria Lemponen 
 
Esittelijä: Hannu Honkasalo, sihteeri 
 
 
1. Kokouksen avaus 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.07. 
 
2. Kokouksen järjestäytyminen 

 
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Kirsi Kontinen ja Jukka Kontto. 
 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 

Kokouskutsun mukana toimitettu esityslista hyväksyttiin. 
 
4. Kutsumismenettely professorin virkaan 
 

Edellisessä kokouksessa päätettiin esittää perustettavaksi tilastotieteen määräai-
kainen (5 v.) osa-aikainen (50 %) professorin virka. Nyt päätettiin esittää tiede-
kunnille, että tähän virkaan kutsutaan Seppo Laaksonen. Laaksosen CV on liittee-
nä 1.   

 
5. Tutkintovaatimukset 
 

Käsiteltiin matematiikan ja tilastotieteen lukuvuoden 2004–2005 tutkintovaati-
muksia, joita tiedekunnat käsittelevät myöhemmin. Matemaattis-luonnon-
tieteellisen tiedekunnan osalta (matematiikka, ja tilastotieteen biometrikon sv) 
tutkintovaatimukset hyväksyttiin liitteessä 2 olevassa muodossa. Valtiotieteellisen 



tiedekunnan osalta (tilastotiede) katsottiin, että esitys kaipaa lisävalmistelua, ja 
asia jätettiin tältä osin pöydälle. 

 
6. Opiskelijoiden valinta tilastotieteen koulutusohjelmaan 
 

Käsiteltiin valtiotieteellisen tiedekunnan tilastotieteen koulutusohjelmaan hake-
neiden ulkomaalaisten hakemukset ja päätettiin esittää valtiotieteelliselle tiede-
kunnalle seuraavaa: 
 
Atem, Enow Willian ei hyväksytä (puutteellinen hakemus ja riittämätön 

englannin  taito) 
Sarpong, Samuel Nana ei hyväksytä (puutteellinen hakemus) 
Yeboah, Stephen Yaw ei hyväksytä (ei aiempia yliopistotasoisia opintoja) 
 
Käsiteltiin myös aiempien opintosuoritusten perusteella hakeneiden suomalaisten 
hakemukset ja päätettiin esittää valtiotieteelliselle tiedekunnalle seuraavaa: 
 
Kokkinen, Arto hyväksytään 
Luoma, Terhi  hyväksytään 
Ruottinen, Tanja ei hyväksytä (riittämättömät tilastotieteen opinnot) 
Sokero, Markus ei hyväksytä (riittämättömät tilastotieteen opinnot) 
Tolvanen, Tuomas ei hyväksytä (riittämättömät tilastotieteen opinnot) 

 
7. Opetusohjelma 
 

Hyväksyttiin laitoksen ensi lukuvuoden opetusohjelman runko (liitteet 3, 4 ja 5). 
 
Hannu Niemi poistui kohdan 7 jälkeen klo 14.51. 
 

8. Jatkokoulutettavien antama opetus 
 

Päätettiin, että laitos voi velvoittaa jatko-opiskelijat antamaan ensi lukuvuodesta 
alkaen korkeintaan yhtä viikoittaista laskuharjoitusryhmää vastaavan määrän ope-
tusta jatkokoulutettavan rahoittajatahon säännösten sallimissa puitteissa.   

 
9. Laitoksen talouden periaatteet 
 

Hyväksyttiin johtajan selostamat laitoksen talouden periaatteet vuodeksi 2004 (lii-
te 6). 

 
10. Virkamääräykset 
 

Olli Martio poistui kohdan 10 käsittelyn aikana. 
 
Hyväksyttiin liitteessä 7 luetellut virkamääräysesitykset. Lassi Päivärinta poistui 
häntä koskevan määräysesityksen käsittelyn ajaksi. 

 
11. Pro gradujen hyväksyminen 

 
Hyväksyttiin seuraavat pro gradu -tutkielmat: 
 



Vähäkangas, Aleksi 
matematiikka (matemaatikon sv, analyysin linja): Asymptoottinen Dirichlet’n on-
gelma Cartan–Hadamard –monistoilla 
laudatur 
(Holopainen – Martio) 
 
Nuutinen, Ville 
matematiikka (opettajan sv): Cantorin joukko ja aaveporrasfunktio. Oppimateriaa-
li lukion matematiikkakerholle. 
eximia cum laude approbatur 
(Partanen – Oikkonen) 
 
Wallin, Olli 
matematiikka (soveltavan matemaatikon sv, stokastiikan linja): Malliavin-laskenta 
ja sen käyttö rahoitusteoriassa 
eximia cum laude approbatur 
(Valkeila – Sottinen – Nummelin) 

 
12. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.19. 
 
 
 
 
 

 
Puheenjohtaja   Jouko Väänänen 
 
 
Sihteeri    Hannu Honkasalo 
 
 
 
Pöytäkirja hyväksytään: 
 
 
 

Kirsi Kontinen  Jukka Kontto 
 

 


