
Sivu 1 (1) 

 

 

 

  

Luuppi ry 

Y 0512347-2 

Rek. nro. 119.339 

Kanslerinrinne 1, huone B0030 

33014 Tampereen yliopisto 

hallitus@luuppi.fi 

Luuppi ry:n kannanotto uuteen tiedekuntarakenne-ehdotukseen 
 

Organisaatiorakennetta valmistelevan Tampereen korkeakoulusäätiön hallituksen strategia- ja 

johtosääntövaliokunta (SJVK) julkaisi 11.12.2017 uuden ehdotuksensa uuden yliopiston 

tiedekuntarakenteesta. Ehdotuksessa matematiikka on sijoitettu erilleen tietojenkäsittelytieteistä. Lisäksi 

ehdotuksesta ei lainkaan käy ilmi, mihin tilastotiede uudessa ehdotuksessa sijoittuu. 
 

Pidämme uutta ehdotusta täysin toimimattomana tietojenkäsittelytieteiden sekä filosofian maisterin 

tutkintoon tähtäävän matematiikan ja tilastotieteen osalta. Kommentoimme 6.12.2017 edellistä 

tiedekuntarakenne-ehdotusta, jossa pidimme hyvänä nimenomaan näiden tutkinto-ohjelmien pitämistä 

samassa tiedekunnassa. Perustelimme tätä yhteisten kurssien ja maisteriohjelmien lisäksi erityisesti sillä, että 

näiden alojen poikkitieteellinen osaaminen on avainasemassa nykypäivän työmarkkinoilla. 
 

Ehdoton kantamme on, että tietojenkäsittelytiede, matematiikka ja tilastotiede tulee säilyttää samassa 

tiedekunnassa myös tulevaisuudessa. 
 

Aiemmin mainittujen yhtenevien opetussisältöjen ja yhteisten maisteriohjelmien lisäksi monet opiskelijamme 

suorittavat valinnaisen opintokokonaisuutensa ristiin oman tiedekunnan sisällä. Uusin ehdotus ei kannusta 

tällaisen kokonaisuuden suorittamiseen, vaikka se antaisi opiskelijoillemme mahdollisuuden alansa 

syvällisempään ymmärtämiseen. Tietojenkäsittelyn, matematiikan ja tilastotieteen poikkitieteellinen 

osaaminen on tärkeässä roolissa nyky-yhteiskunnassa ja antaa tulevalle yliopistolle mahdollisuuden kuulua 

osaamisen kärkeen Suomessa.  
 

Tietojenkäsittelytieteen juuret ovat matematiikassa, ja siksi tietojenkäsittelyn opiskeleminen ja omaksuminen 

vaatii vahvaa matemaattista ymmärrystä. Näiden tutkinto-ohjelmien säilyttäminen samassa tiedekunnassa 

tarjoaisi parhaat lähtökohdat monipuolisten ja alansa tarpeisiin vastaavien tulevaisuuden 

tietojenkäsittelytieteen ammattilaisten kouluttamiseen. 
 

Matematiikan aineenopettajaksi opiskeleville tietojenkäsittely on erittäin haluttu vapaavalintainen aine 

perusopetuksen opetussuunnitelmaan tulleen ohjelmoinnin myötä. Matemaatikoille on tarjolla 

tietotekniikkaan suuntautuva maisteriohjelma, josta valmistuvat profiloituvat esimerkiksi 

ohjelmistoasiantuntijoiksi ja -kehityksen pariin. 
 

Tilastotieteellisten menetelmien soveltamisessa tietojenkäsittelytieteellinen osaaminen on tärkeässä roolissa 

niin olemassa olevien ohjelmien hyödyntämisessä kuin menetelmiin perustuvien ohjelmallisten ratkaisujen 

toteuttamisessakin. Alojen yhteistyöstä on syntynyt esimerkiksi suuria tietomääriä käsittelevä Computational 

Big Data Analytics -maisteriohjelma. Tämä yhteistyö ei tule hyötymään tilanteesta, jossa tilastotiede ja 

tietojenkäsittelytieteet on erotettu toisistaan. 
 

Ehdotamme filosofian maisterin tutkintoon tähtäävän matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman 

siirtämistä ehdotuksessa nimellä Viestintä- ja datatieteet esitettyyn tiedekuntaan. Tällöin tietotekninen 

osaaminen saadaan keskitettyä ja matematiikan ja tilastotieteen opiskelijat saavat parhaan mahdollisen 

tiedekunnan opintojensa ja työllistymisensä tueksi. 
 

Tampereella 13.12.2017 

Luuppi ry:n hallitus 
 

Ida-Maija Yli-Kesäniemi 

puheenjohtaja 

040 733 0740 

pj@luuppi.fi   


