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Esittelijä Hannu Honkasalo, sihteeri

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Jouko Mickelsson ja Sirkka Liisa Varvio.

3. Esityslistan hyväksyminen

Pöydälle jaettu täydennetty esityslista (liite 1) hyväksyttiin. Lisäksi kohdassa muut
asiat päätettiin puheenjohtajan ehdotuksesta käsitellä laitosneuvoston seuraavien ko-
kousten alkamisajan muuttamista.

4. Ilmoitusasiat

Liitteenä 2 on lista laitoksen johtajan päätöksistä.
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Kohtaan 8 (pro gradujen hyväksyminen) liittyvät asiakirjat olivat nähtävillä ko-
kouksessa.

5. Tilastotieteen professorin tehtävän täyttö, tilannekatsaus

Laitoksen johtoryhmä esitti 10.8.2009 tilastotieteen professorin tehtävän täytön
käynnistämistä. Yliopistouudistuksen siirtymävaiheen johdosta matemaattis-
luonnontieteellinen tiedekunta siirsi asian käsittelyn uuden yliopiston tehtäväksi.

Yliopiston johtosäännön 63 §:n nojalla dekaani Keijo Hämäläinen on 26.1.2010 päät-
tänyt, että professori Elja Arjaksen eläkkeelle siirtymisen johdosta täytettäväksi va-
pautuneen professorin tehtävän täyttäminen voidaan käynnistää johtoryhmän esittä-
mällä tavalla:

professorin tehtävän alana on ”tilastotiede”
täytettävä tehtävä on kokoaikainen.

Dekaani on myös pyytänyt laitoksen johtajaa tekemään esityksen asetettavasta val-
misteluryhmästä (johtosääntö § 66). Valmisteluryhmän tehtävänä on valmistella teh-
tävää koskevan hakuilmoituksen sisältö. Tässä yhteydessä käsitellään laitoksen joh-
toryhmän kokouksessa 10.8.2009 esillä ollut viran alan tarkennusta koskeva ehdotus.

Laitoksen johtaja kertoi aikovansa ehdottaa dekaanille valmisteluryhmän jäseniksi
professoreja Mats Gyllenberg (puheenjohtaja), Aapo Hyvärinen, Jaakko Kaprio
(kansanterveystieteen laitos), Esa Nummelin ja Pentti Saikkonen. Laitosneuvosto to-
tesi pitkän keskustelun jälkeen, että Suomesta on käytännössä mahdotonta löytää
valmisteluryhmän jäseneksi naispuolista professoria, jolla olisi tarpeellinen asiantun-
temus tilastotieteestä, mutta joka ei olisi jäävi po. tehtävän haun suhteen.

6. Kahden yliopistonlehtorin tehtävän haettavaksi julistaminen

Laitoksella julistetaan haettavaksi kaksi yliopistonlehtorin tehtävää, joiden alat ovat
”biomatematiikka” ja ”sovellettu matematiikka”. Jälkimmäisen tehtävän on tarkoitus
olla opetuspainotteinen. Tehtävät tulevat todennäköisesti 15.3.2010 julkaistavaan
yliopiston yhteiseen hakuilmoitukseen.

7. Laitoksen kansainväliset maisteriohjelmat

Sirkka-Liisa Varvio esitti katsauksen Bayesian Statistics and Decision Analysis -
maisteriohjelmasta ja bioinformatiikan maisteriohjelmasta.

8. Pro gradu -tutkielmat

Päätettiin hyväksyä seuraava pro gradu -tutkielma:
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Salo, Anne
matematiikka (matematiikan aineenopettajan pääaine): Matematiikan opetus meksi-
kolaisessa yläkoulussa
(Oikkonen – Koskenoja)

9. Muut asiat

Koska Jouko Väänäsellä ja Antti Kupiaisella on kuluvana lukukautena opetusta tiis-
taisin klo 14–16, päätettiin, että laitosneuvoston kevätkauden jäljellä olevat kokouk-
set pidetään aiemmin sovittuina päivinä (2.3., 6.4., 4.5. ja 8.6.) klo 13.00 alkaen.

Päätettiin, että seuraavassa kokouksessa esitellään laitoksen kuluvan vuoden budjet-
tia.

Seuraavassa kokouksessa päätetään myös laitoksen tämän vuoden kesäopetuksesta.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.14.

Puheenjohtaja Mats Gyllenberg

Sihteeri Hannu Honkasalo

LIITTEET

1. Esityslista
2. Lista laitoksen johtajan päätöksistä

Pöytäkirja hyväksytään:

Jouko Mickelsson Sirkka-Liisa Varvio


