
18.3.2005 
PÖYTÄKIRJA 4/2005 

 
MATEMATIIKAN JA TILASTOTIETEEN LAITOKSEN JOHTORYHMÄN KOKOUS 
 
Aika: perjantai 18.3.2005 klo 8.30 
Paikka: Exactum, huone D340 
 
Osanottajat: Jouko Väänänen, puheenjohtaja  
 Olli Martio 
 Pertti Mattila 
 Hannu Niemi 
 Lassi Päivärinta 
 Kari Auranen 
 Juha Puranen  

Hans-Olav Tylli 
Riitta Ulmanen 
Terhi Hautala 
Jukka Kontto 
Juha Sipilä 
Maria Lemponen 

 
Esittelijä: Hannu Honkasalo, sihteeri 
 
 
1. Kokouksen avaus 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.34. 
 
2. Kokouksen järjestäytyminen 

 
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Hannu Niemi ja Juha Sipilä. 
 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 

Osanottajille kokouskutsun mukana toimitettu esityslista ja sen täydennys, joka 
jaettiin pöydälle kokouksen alussa, hyväksyttiin.  

 
4. Ilmoitusasiat 
 

Johtaja ilmoitti, että UPJ-prosessi on laitoksen osalta saatu päätökseen 17.3. Suuri 
konsistori käsittelee prosessia kokouksessaan huhtikuussa, ja asiasta järjestetään 
laitoksella laitoskokous huhtikuun loppupuolella. Lisäksi henkilökunta voi antaa 
UPJ-prosessista palautetta verkkolomakkeella. 
 

5. Laitoksen toisen varajohtajan valitseminen 
 

Päätettiin valita laitokselle toinen varajohtaja. Perusteena toisen varajohtajan tar-
peelle on se, että johtaja ja varajohtaja saattavat olla samanaikaisesti estyneitä jou-



lun tai kesän aikana, jolloin laitoksen hallinnossa esiin tulevien kiireellisten asioi-
den hoito hankaloituu. 
 
Toisen varajohtajan valitsemiseksi suoritettiin suljettu lippuäänestys, jossa äänten-
laskijoina toimivat Jukka Kontto ja Riitta Ulmanen. 
 
Äänestyksen tulos: Pentti Saikkonen 13 ääntä, ei muita ääniä. Äänestysliput ovat 
liitteenä. 
 
Todettiin, että professori Pentti Saikkonen tuli valittua laitoksen toiseksi varajoh-
tajaksi kuluvan hallintokauden loppuun asti. 
 

6. Opiskelijoiden valinta tilastotieteen koulutusohjelmaan (valtiot.) 
 

Käsiteltiin valtiotieteellisen tiedekunnan tilastotieteen koulutusohjelmaan aiempi-
en opintosuoritusten perusteella hakeneiden suomalaisten hakemukset, jotka Han-
nu Niemi esitteli. Päätettiin esittää valtiotieteelliselle tiedekunnalle, että molem-
mat hakijat hylätään. 
 
Käsiteltiin vastaavasti aiempien opintosuoritusten perusteella hakeneiden ulko-
maalaisten hakemukset (ns. BA-haku). Päätettiin esittää valtiotieteelliselle tiede-
kunnalle, että Katerina Tsakou hyväksytään, mutta kolme muuta hakijaa hylätään. 

 
7. Virkamääräykset 
 

Hyväksyttiin liitteessä luetellut kolme virkamääräysesitystä sekä Hans-Olav Tyl-
lin virkavapausesitys. Tylli poistui virkavapausesityksen käsittelyn ajaksi.  

 
8. Pro gradut 

 
Hyväksyttiin seuraavat pro gradu -tutkielmat: 
 
Lappalainen, Raimo 
matematiikka (soveltavan matemaatikon sv, soveltavan analyysin linja): Numeeri-
sen integroinnin sovelluksia vakuutuslaskentaan 
(Vuorinen – Lahtinen) 
 
 
 
Pitkänen, Tuomo 
matematiikka (soveltavan matemaatikon sv, stokastiikan linja): Kahden pelaajan 
nollasummapelit ja niiden ratkaiseminen simpleksimenetelmällä 
(Nummelin – Nyrhinen) 
 
Hokkanen, Terhi 
matematiikka (opettajan sv): Lukujonot opetuksessa 
(Koskenoja – Harjulehto) 
 

8. Muut asiat 
 

Muita asioita ei ollut. 



 
9. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.26. 
 
 
 
 

Puheenjohtaja   Jouko Väänänen 
 
 
Sihteeri    Hannu Honkasalo 
 
 
 
Pöytäkirja hyväksytään: 
 
 

 
Hannu Niemi   Jukka Sipilä 

 
 


