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1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 §:n mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin ole toisin päättänyt.
Hallintoelimen jäsen on velvollinen ilmoittamaan asiasta varajäsenelleen
ja hallintoelimen sihteerille, jos hän on estynyt osallistumasta kokoukseen. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.
Yliopiston hallituksen 10.4.2018 täydentämän hallintojohtosäännön 60
§:n mukaan hallintoelimen kokoukseen osallistuvat jäsenet, esittelijät ja
sihteeri.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 61 §:n mukaan yliopiston monijäseniset hallintoelimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan
luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä.
Kokouskutsut asialistoineen on lähetetty jäsenille ja varajäsenille keskiviikkona 12.5.2021.
Esitys

Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Esityksen mukaisesti.

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 5/2021 (19.5.2021), asiakohta 1
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2. Ilmoitusasiat
-

Dekaanin katsaus.

-

Tiedekunnan tutkinnot, toteuma 12.5.2021.
Tutkintotavoitteet/vuosi
kaudella 2021-2024

-

2017

Toteutuneet tutkinnot
2018
2019 2020

2021

taiteen kandidaatti 99

91

70

70

78

15

taiteen maisteri 94

81

79

86

92

11

taiteen tohtori 5

4

4

1

7

3

Tiedekunta on dekaanin päätöksellä myöntänyt seuraavat
todistukset:
taiteen tohtori
15.04.2021 Niina Turtola
15.04.2021 Yue Zhao
taiteen maisteri, kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma

15.04.2021 Tirsa Toivonen
taiteen maisteri, graafisen suunnittelun koulutusohjelma
15.04.2021 Leo Xiong
taiteen kandidaatti, audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelma
16.04.2021 Heli Palviainen
taiteen kandidaatti, graafisen suunnittelun koulutusohjelma
27.04.2021 Riikka Marttila
taiteen kandidaatti, teollisen muotoilun koulutusohjelma
29.04.2021 Siru Pelttari
taiteen kandidaatti, tekstiili- ja vaatetusalan koulutusohjelma
27.04.2021 Heljä Annunen
06.05.2021 Tuija Erholm
-

Henkilökunnan ja opiskelijoiden saamat tunnustukset:
Arctic Design Weekin vuoden arktisen muotoilun opiskelija -palkinto
myönnettiin vuonna 2021 audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelman opiskelija Samuli Valkamalle.

-

Taiteellinen toiminta:
Professorien Mirja Hiltunen ja Timo Jokela, yliopistonlehtorien Maria
Huhmarniemi, Anniina Koivurova, Annamari Manninen ja Elina Härkönen, yliopisto-opettajien Marjo Pernu ja Antti Stöckell sekä jatkoopiskelija Tanya Kravtsovin Luontotunteita Galleria Kellokkaassa
Äkäslompolossa 11.4.-26.5.2021.
Lehtori Tom Engblomin näyttely esillä Galleria Napassa 17.4.11.5.2021.
Lapin taiteilijaseuran kuukauden taiteilija yliopisto-opettaja Leila Lipiäisen Vihreä huone Korundi Kitchen Café-ravintolassa 1.31.5.2021.
Taiteiden tiedekunnan Galleria Lovisan kuukauden taiteilija kuvataidekasvatuksen alumni Elisa Tuohimaan SIELLÄ - TÄSSÄ maalauksia läsnäolosta ja rajoista 4.-28.5.2021.
Taiteiden tiedekunnassa avoinna olevat näyttelyt 6.5.-2.6.2021:
Galleriat Valo, Katve 1 ja Katve 2: kuvataidekasvatuksen syventävän taideproduktion Revitalisaatio.
Taiteiden tiedekunnassa avoinna olevat näyttelyt 30.4.-12.5.2021:

Galleria Kajo: graafisen suunnittelun opiskelijoiden Aino Harmanen
ja Maria Tuunanen Strange Adventures in DreamSpookLand,
Galleria Seinä: audiovisuaalisen mediakulttuurin opiskelijoiden
Juuso Sievänen ja Jussi Pohjavirta Lapin ylioppilasteatteri 40 vuotta
– Juhlavuosinäyttely,
Galleria Hämärä: valokuvauksen sivuaineen opiskelija Päivi Kallion
VEIKKO-PAPPA JA MINÄ,
Galleria Kilo: jatko-opiskelija Leena Möllerin Leikkauspisteitä,
Galleria Lyhty: jatko-opiskelija Kristiina Koskisen Maatumisen estetiikka,
Galleria Kopio: vaatetussuunnittelun opiskelija Päivi Pop Aholan
mekko MONELLE.
Taiteiden tiedekunnassa avoinna olevat näyttelyt 18.5.-12.6.2021:
Galleriat Seinä, Hämärä, Kilo, Lyhty, Kajo ja Kopio: kuvataiteen aineopintoihin sisältyvän Taiteellinen ajattelu ja ilmaisu -kurssin opiskelijoiden (kuvataidekasvatuksen opiskelijat Sanda Bencomo,
Hanna Postma, Juho Jusslin, Ruu Kumpulainen, Emilia Laukkarinen, Venla Sillanpää, Riina Tervo, Mirjami Perämäki ja Anni Keskipoikela, teollisen muotoilun opiskelijat Juulia Lempinen ja Tommi
Yläjoki ja sisustus- ja tekstiilimuotoilun opiskelija Essi Ranttila) SYVÄÄN PÄÄTYYN,
Galleria Kellari: Kokeellisen grafiikan pajan opiskelijoiden (kasvatustieteiden opiskelijat Ella Hurme ja Veera Väisänen, kuvataidekasvatuksen opiskelijat Anna Kainulainen, Bea-Sofia Limnell, Maria
Patrikainen, Reetta Sutinen ja Ida Takalo ja audiovisuaalisen mediakulttuurin opiskelija Niko Seppälä) Kokeellista grafiikkaa Kellarissa.
Esitys

Todettaneen ilmoitusasiat.

Päätös

Todettiin.
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3. Soveltavan kuvataiteen yliopistonlehtorin määräaikaisen tehtävän täyttö
Taiteiden tiedekunnassa on ollut haettavana soveltavan kuvataiteen yliopistonlehtorin tehtävä ajalle 1.8.2021-31.7.2026.
Määräaikaan 5.3.2021 mennessä tehtävää ovat hakeneet Doctor of Arts,
Gian Luigi Biagini, TaM, kulttuurintuottaja Päivi Kallio, TaK, (tait yo. kuvataidekasvatus) Juha Mytkäniemi, TaM Miia Mäkinen, TaM Anu MäättäTalala, TaT, TaM Jouni Sarpola, TaM Antti Stöckell ja TaT, KM Jonna
Tolonen, joka perui myöhemmin hakemuksensa. Hakija TaM, kuvataitelija
Pasi Järvisen hakemus saapui myöhästyneenä hakuajan jälkeen. Hakuasiakirjat ovat nähtävissä osoitteessa halla works TTK TIEDEKUNTANEUVOSTO Soveltavan kuvataiteen yliopistonlehtori.
Soveltavan kuvataiteen yliopistonlehtorin tehtävä liittyy tiedekunnassa
käynnistettävään uuteen Soveltavan taiteen koulutuslaajennukseen.
Tiedekuntaneuvosto asetti 17.12.2021 yliopistonlehtorin tehtävän tarkempaa määrittelyä ja täyttöä varten tehtäväntäyttötoimikunnan, jonka muodostivat (pj.) professori Timo Jokela, yliopistonlehtori Maria Huhmarniemi,
hallintopäällikkö Kaisa Kangas ja ainejärjestön esityksestä opiskelijajäsen
Jonna Luopajärvi. Samassa kokouksessa päätettiin, että toimikunta toimii
hakijoiden opetustaidon arviointiryhmänä.

Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 36 §:n mukaan yliopiston tehtävään
valittavalta edellytetään sellainen koulutus ja kokemus sekä kielitaito kuin
kyseisen tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Nämä edellytykset määritellään kunkin tehtävän osalta ennen tehtävän täyttöön ryhtymistä.
Taiteiden tiedekunnan yliopistonlehtoraatti voi olla tieteellisin tai taiteellisin
perustein täytettävä. Yliopistonlehtoraattiin voi liittyä opetuspainotteisuus
tai tutkimus- ja opetuspainotteisuus. Mikäli tehtävään vaaditaan käytännöllinen perehtyneisyys, on hyvä määritellä, mitä käytännöllinen perehtyneisyys kyseissä tehtävässä voi sisältää.
Toimikunta määritteli soveltavan kuvataiteen yliopistonlehtorin tehtävään
vaadittavat kelpoisuusehdot, päätti opetusnäytteistä, arvioi ansioituneimpien hakijoiden kokonaiskelpoisuuden, laati kirjallisen lausunnon sisältäen
esityksen tiedekuntaneuvostolle tehtävään valittavasta henkilöstä kaikki
kelpoisuuskriteerit ja hakumateriaali huomioon ottaen.
Soveltavan kuvataiteen yliopistonlehtorin tehtävä täytetään taiteellisin perustein opetuspainotteisena. Tehtävään vaaditaan käytännöllinen perehtyneisyys tehtävänalaan.
Liitteenä soveltavan kuvataiteen yliopistonlehtorin tehtävän hakuilmoitus
sekä tehtäväntäyttötoimikunnan perusteltu lausunto, josta käy ilmi yliopistonlehtorin tehtävään vahvistetut kelpoisuusehdot ja tehtävät, tehtäväntäyttöprosessi, hakijoiden ansioituneisuuden arviointi sekä toimikunnan
esitys tehtävään valittavasta.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön mukaan yliopiston rehtori päättää
henkilöstön ottamisesta tehtävään (hallintojohtosääntö 11 §).
Esitys

Päätettäneen esittää yliopiston rehtorille tehtäväntäyttötoimikunnan lausuntoon perustuen, että TaM Antti Stöckell otetaan soveltavan kuvataiteen yliopistonlehtorin tehtävään ajalle 1.8.2021-31.7.2026.

Päätös

Esityksen mukaisesti.
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4. Kokemuksen muotoilun yliopistonlehtorin tehtävän täyttö
Taiteiden tiedekunnassa on ollut haettavana kokemuksen muotoilun yliopistonlehtorin tehtävä ajalle 1.8.2021-31.7.2026. Kokemuksen muotoilun yliopistonlehtorin tehtävä liittyy tiedekunnassa käynnistettävään uuteen Kokemuksen muotoilun koulutuslaajennukseen.
Määräaikaan 5.3.2021 mennessä tehtävää ovat hakeneet TaM Mira Alhonsuo, TaM Jenni Hautamäki, TaM Anu Määttä-Talala, TaT, TaM Mari
Suoheimo, TaM Riku Tulkki, TaM Sandra Vina ja TaM Nina Walter. Hakuasiakirjat ovat nähtävissä osoitteessa halla works TTK TIEDEKUNTANEUVOSTO Kokemuksen muotoilun yliopistonlehtori.
Tiedekuntaneuvosto asetti 17.12.2021 yliopistonlehtorin tehtävän tarkempaa määrittelyä ja täyttöä varten tehtäväntäyttötoimikunnan, jonka muodostivat (pj.) professori Silja Nikula, professori, dekaani Satu Miettinen,
yliopistonlehtori Mirja Lönegren, hallintopäällikkö Kaisa Kangas ja ainejärjestön esityksestä opiskelijajäsen Hanna Korpua. Samassa kokouksessa päätettiin, että toimikunta toimii hakijoiden opetustaidon arviointiryhmänä.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 36 §:n mukaan yliopiston tehtävään
valittavalta edellytetään sellainen koulutus ja kokemus sekä kielitaito kuin

kyseisen tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Nämä edellytykset määritellään kunkin tehtävän osalta ennen tehtävän täyttöön ryhtymistä.
Taiteiden tiedekunnan yliopistonlehtoraatti voi olla tieteellisin tai taiteellisin
perustein täytettävä. Yliopistonlehtoraattiin voi liittyä opetuspainotteisuus
tai tutkimus- ja opetuspainotteisuus. Mikäli tehtävään vaaditaan käytännöllinen perehtyneisyys, on hyvä määritellä, mitä käytännöllinen perehtyneisyys kyseissä tehtävässä voi sisältää.
Toimikunta määritteli kokemuksen muotoilun yliopistonlehtorin tehtävään
vaadittavat kelpoisuusehdot, päätti opetusnäytteistä, arvioi ansioituneimpien hakijoiden kokonaiskelpoisuuden, laati kirjallisen lausunnon sisältäen
esityksen tiedekuntaneuvostolle tehtävään valittavasta henkilöstä kaikki
kelpoisuuskriteerit ja hakumateriaali huomioon ottaen.
Kokemuksen muotoilun yliopistonlehtorin tehtävä täytetään taiteellisin perustein opetuspainotteisena. Tehtävään vaaditaan käytännöllinen perehtyneisyys tehtävänalaan.
Liitteenä yliopistonlehtorin tehtävän hakuilmoitus sekä tehtäväntäyttötoimikunnan perusteltu lausunto, josta käy ilmi yliopistonlehtorin tehtävään
vahvistetut kelpoisuusehdot ja tehtävät, tehtäväntäyttöprosessi, hakijoiden ansioituneisuuden arviointi sekä toimikunnan esitys tehtävään valittavasta.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön mukaan yliopiston rehtori päättää
henkilöstön ottamisesta tehtävään (hallintojohtosääntö 11 §).
Esitys

Päätettäneen esittää yliopiston rehtorille tehtäväntäyttötoimikunnan lausuntoon perustuen, että TaM Niina Walter otetaan kokemuksen muotoilun
yliopistonlehtorin tehtävään ajalle 1.8.2021-31.7.2026.

Päätös

Esityksen mukaisesti.
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5. PhD Melanie Sarantoun dosentin arvoon liittyvät toimenpiteet
PhD (Visual Art) Melanie Sarantou on hakenut 7.1.2021 Arts-based research in Social Design -dosentin arvoa taiteiden tiedekunnasta (hakemus, ansioluettelo, julkaisuluettelo ja opetusportfolio ovat tiedekuntaneuvoston kokouksen 1/2021 esityslistojen liitteenä, varsinaiset arvioitavat
julkaisut (13 kpl) ovat nähtävissä kansliassa).
Tiedekuntaneuvosto totesi 21.1.2021 dosentuuri alan opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeelliseksi ja valitsi 18.2.2021 dosentuurin asiantuntijatehtävään professori Ramia Mazén ja professori Carla Cipollan antamaan lausuntonsa Sarantoun tieteellisestä pätevyydestä hänen hakemaansa dosentuuriin. Mazén lausunto saapui 6.4.2021 ja Cipollan
7.4.2021.
Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan,
julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai
taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.
Lapin yliopiston johtosäännön 11 §:n rehtori päättää dosentin arvon myöntämisestä tiedekunnan esityksestä. Ennen esityksen tekoa tiedekunnan
on hankittava hakijan tieteellisestä pätevyydestä lausunnot vähintään

kahdelta yliopiston ulkopuoliselta asiantuntijalta sekä päätettävä hakijan
kutsumisesta opetusnäytteeseen.
Tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.4.2021 varattiin hakija Melanie Sarantoulle tilaisuus antaa opetusnäyte etänä (Adobe Connect) hänen itse
valitsemastaan dosentuurin alaan liittyvästä aiheesta. Samalla päätettiin,
että opetusnäyte järjestetään tuntia ennen tiedekuntaneuvoston kokouksen 5/2021 alkamista, 19.5.2021 klo 12.30.
Melanie Sarantou ilmoitti antavansa opetusnäytteen aiheesta Arts-based
research in social design: potential impacts on policy”. Liitteenä Lapin yliopiston opetusnäytteen antamista koskevat ohjeet.
Opetusnäytteen arvostelemisessa ei esittelymenettelyä.
Esitys 1

Arvosteltaneen opetusnäyte.

Esitys 2

Opetusnäytteen arvostelun jälkeen todettaneen PhD Melanie Sarantoun
kelpoisuus (perusteelliset tiedot omalta alaltaan, osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito) hänen hakemaansa Arts-based research in Social Design dosentuuriin.

Esitys 3

Päätettäneen yliopiston rehtorille tehtävästä esityksestä liittyen dosentin
arvon myöntämiseen.

Päätös 1

Arvosteltiin PhD Melanie Sarantoun antama opetusnäyte äänin 5-2 mainesanalla erinomainen (erillinen pöytäkirja liitteenä).

Päätös 2

Esittelijän kokouksessa tekemän esityksen mukaisesti todettiin PhD Melanie Sarantoun kelpoisuus (perusteelliset tiedot omalta alaltaan, osoitettu
kyky itsenäiseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito) hänen hakemaansa Arts-based research in Social Design dosentuuriin.

Päätös 3

Esittelijän kokouksessa tekemän esityksen mukaan päätettiin esittää yliopiston rehtorille, että hän myöntäisi PhD Melanielle Arts-based research
in Social Design -dosentin arvon.
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5. PhD Melanie Sarantoun dosentin arvoon liittyvät toimenpiteet
Käsiteltävänä oli Arts-based research in Social Design -dosentuuriin liittyvän opetusnäytteen arvosteleminen. PhD Melanie Sarantou antoi opetusnäytteen aiheesta ”Arts-based research in social design: potential impacts on policy”. Ratkaistaessa asiaa tiedekuntaneuvoston jäsenet ilmaisivat kantansa seuraavasti:
Tuppi Esa-Pekka
Huhmarniemi Maria
Keskipoikela Maria
Johansson Milla
Pietarinen Heidi
Hiltunen Mirja
Miettinen Satu
Päätös

hyvä
erinomainen
erinomainen
hyvä
erinomainen
erinomainen
erinomainen

Arvosteltiin PhD Melanie Sarantoun antama opetusnäyte äänin 5-2 mainesanalla erinomainen.

Rovaniemellä 19.5.2021

Puheenjohtaja
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Sihteeri

Marjo Majava
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Jäsenet:
+Satu Miettinen
+Mirja Hiltunen
=Jonna Häkkilä
+Heidi Pietarinen
+Milla Johansson
+Maria Keskipoikela
+Maria Huhmarniemi
+Matilda Kalving
+Veera Saarikivi
+Esa-Pekka Tuppi

Varajäsenet:
=Timo Jokela (1.)
=Kalle Lampela (2.)
=Mauri Ylä-Kotola (3.)
=Pertti Aula (1.)
=Susanna Vuorjoki (2.)
=Willehardt Gröhn (1.)
=Santeri Valkama (2.)
=Juulia Lempinen (3.)

6. Esitarkastajien asettaminen jatko-opiskelija Ukjese van Kampenin väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle
Jatko-opiskelija Ukjese van Kampen on anonut 12.4.2021 esitarkastajien asettamista väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselleen Origins of Yukon First Nations Beading Style: Seaching Floral Patterns from 1500s
France to 1800s Yukon.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä väitöskirjojen esitarkastajat.
Professori Tuija Hautala-Hirvioja on hyväksynyt väitöskirjan käsikirjoituksen esitarkastukseen. Tiedekunnan vahvistamien ohjeiden mukaan valvojaprofessorin / ohjaajan tulee toimittaa ehdotetuista esitarkastajista
esittelytekstit ja yhteystiedot tiedekunnan kansliaan.
Ennen esitarkastajien määräämistä tohtorin tutkinnon suorittajalle varataan tilaisuus antaa asiasta lausunto. Jatko-opiskelija Ukjese van Kampenin väitöskirjatyön esitarkastajiksi on kysytty ja suostumuksensa ovat
antaneet professori (emeritus) Markku Henriksson ja apulaisprofessori
Lívia Šavelková Pardubicen yliopistosta Tsekistä.
Ukjese van Kampenilla ei ole huomautettavaa esitarkastajista.

Esitys

Päätettäneen määrätä jatko-opiskelija Ukjese van Kampenin väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle Origins of Yukon First Nations Beading
Style: Seaching Floral Patterns from 1500s France to 1800s Yukon esitarkastajiksi professori (emeritus) Markku Henriksson ja apulaisprofessori Lívia Šavelková.

Päätös

Esityksen mukaisesti.
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19.5.2021

klo 13.15

Läsnä

Jäsenet:
+Satu Miettinen
+Mirja Hiltunen
=Jonna Häkkilä
+Heidi Pietarinen
+Milla Johansson
+Maria Keskipoikela
+Maria Huhmarniemi
+Matilda Kalving
+Veera Saarikivi
+Esa-Pekka Tuppi

Varajäsenet:
=Timo Jokela (1.)
=Kalle Lampela (2.)
=Mauri Ylä-Kotola (3.)
=Pertti Aula (1.)
=Susanna Vuorjoki (2.)
=Willehardt Gröhn (1.)
=Santeri Valkama (2.)
=Juulia Lempinen (3.)

7. Jatko-opiskelija Leena Raappana-Luiron väitöskirjaksi tarkoittaman tutkimuksen
taiteellisen osuuden hyväksyminen osaksi väitöskirjaa ja esitarkastajien asettaminen
väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle
Jatko-opiskelija Leena Raappana-Luiro on 27.4.2021 anonut, että hänen
väitöskirjatyöhön liittyvä taiteellinen produktio hyväksyttäisiin osaksi taiteen tohtorin tutkintoa. Hän on myös anonut, että hänen väitöskirjaksi
tarkoitetulle tutkimukselleen Kuvan henki. Fiktiivisen kuvan visuaalinen
tyyli multimodaalisuuden tutkimuksen kehyksessä asetettaisiin esitarkastajat.
Leena Raappana-Luiron väitöskirjatyöhön sisältyy taiteellisena produktiona näyttely Satumetsä / Fantacy Forest, jonka on esitarkastanut TaT
Juha Saitajoki. Saitajoki suosittaa näyttelyn hyväksymistä osaksi väitöskirjaa (lausunto liitteenä 1). Raappana-Luirolla ei ole huomautettavaa
lausuntoon.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä väitöskirjojen esitarkastajat.
Ennen esitarkastuksen käynnistämistä ohjaaja arvioi, onko käsikirjoitus
valmis tarjottavaksi esitarkastukseen. Ohjaaja, professori (emerita) Riitta
Brusila on hyväksynyt Leena Raappana-Luiron väitöskirjatyön esitarkastukseen. Liitteenä 2 ohjaajan lausunto väitöskirjatyön kokonaisuudesta.

Tiedekunnan jatko-opinto-oppaan todetaan näin: Taiteiden tiedekunnan
tieteellisessä jatkokoulutuksessa laadittava väitöskirja voidaan rakentaa artikkeliväitöskirjaksi. Tällöin väitöskirjana hyväksytään tiedekunnan riittäväksi katsoma määrä samaa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai
julkaistavaksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia sekä niistä laadittu yhteenveto.
Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus on
niissä osoitettavissa. Yhteisjulkaisujen osalta tekijöiltä tulee olla selvitys kunkin
kirjoittajan osuudesta työhön. Selvitys voidaan liittää artikkelin loppuun.
Artikkeliväitöskirjaan tulee liittyä riittävän laaja johdanto-osa, jossa kyseiset artikkelit liitetään laaja-alaiseen, problematiikaltaan yhtenäiseen ja tieteenalan
kannalta relevanttiin tutkimukselliseen kokonaisuuteen ja josta ilmenevät opinnäytetyön menetelmät ja tulokset.
Artikkelien määrä ei itsessään ole ratkaiseva vaan niiden tieteellinen kontribuutio, joka ilmenee artikkeleista sekä johdanto- ja yhteenveto-osasta. Suositeltava
kokonaismäärä on 3-5 korkeatasoista kansainvälistä tai kotimaista referee-artikkelia, joista vähintään yhden on oltava Julkaisufoorumin 1 tai sitä ylempää
tasoa. Ainakin kolmessa tekijän on oltava ainoa tai ensimmäinen kirjoittaja. Artikkeleiden tulee olla julkaistuja jatko-opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen sekä
niiden tulee olla julkaistu tieteenalansa arvostetuissa julkaisuissa.
Kokonaisuuden arvioinnissa otetaan huomioon artikkelien julkaisufoorumi sekä
se, kuinka hyvin artikkelit ja johdanto muodostavat tutkimuksellinen, syventävän kokonaisuuden. Lapin yliopiston opetus- ja tutkimusneuvosto on antanut
suositukset väitöskirjatyön etenemisestä Lapin yliopistossa. Ne sisältävät myös
artikkeliväitöskirjan osalta suositukset tarkemmista kriteereistä.

Tiedekunnan vahvistamien ohjeiden mukaan valvojaprofessorin / ohjaajan tulee toimittaa ehdotetuista esitarkastajista esittelytekstit ja yhteystiedot tiedekunnan kansliaan.
Jatko-opiskelija Leena Raappana-Luiron väitöskirjatyön esitarkastajiksi
on kysytty ja suostumuksensa ovat antaneet TaT Juha Saitajoki ja professori Harri Laakso Aalto-yliopistosta. Ennen esitarkastajien määräämistä tohtorin tutkinnon suorittajalle varataan tilaisuus antaa asiasta lausunto. Leena Raappana-Luirolla ei ole huomautettavaa esitarkastajista.
Esitys 1

Päätettäneen hyväksyä jatko-opiskelija Leena Raappana-Luiron taiteellinen produktio osaksi hänen tohtorin tutkintoaan.

Esitys 2

Keskusteltaneen jatko-opiskelija Leena Raappana-Luiron väitöskirjatyön
kokonaisuudesta.

Esitys 3

Tehtäneen päätös jatko-opiskelija Leena Raappana-Luiron väitöskirjaksi
tarkoitetun tutkimuksen Kuvan henki. Fiktiivisen kuvan visuaalinen tyyli
multimodaalisuuden tutkimuksen kehyksessä esitarkastuksesta.
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Päätös 1

Esityksen mukaisesti.

Päätös 2

Esityksen mukaisesti.

Päätös 3

Esittelijän kokouksessa tekemän esityksen mukaisesti päätettiin määrätä
jatko-opiskelija Leena Raappana-Luiron väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle Kuvan henki. Fiktiivisen kuvan visuaalinen tyyli multimodaalisuuden tutkimuksen kehyksessä esitarkastajiksi TaT Juha Saitajoki ja professori, TaT Harri Laakso.
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+Satu Miettinen
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=Jonna Häkkilä
+Heidi Pietarinen
+Milla Johansson
+Maria Keskipoikela
+Maria Huhmarniemi
+Matilda Kalving
+Veera Saarikivi
+Esa-Pekka Tuppi

Varajäsenet:
=Timo Jokela (1.)
=Kalle Lampela (2.)
=Mauri Ylä-Kotola (3.)
=Pertti Aula (1.)
=Susanna Vuorjoki (2.)
=Willehardt Gröhn (1.)
=Santeri Valkama (2.)
=Juulia Lempinen (3.)

8. Tutkielmien arvosteleminen
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella opintosuoritukset tarkastajien lausuntojen perusteella. Yliopistolain (558/2009) 29 §:n mukaan opintosuoritusten arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet ja varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus taikka jotka on otettu professorin tehtävään.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 61 §:n mukaan monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä.
Yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/04) 16 §:n mukaan ”Tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava vähintään pääaineen tai siihen
rinnastettavan kokonaisuuden syventävät opinnot sekä tutkintoon mahdollisesti kuuluva yliopiston valvoma harjoittelu. Opiskelijan on suoritettava myös riittävät sivuaineopinnot, jollei niitä ole suoritettu aiempaan korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa. Opiskelijan on osoitettava
saavuttaneen tutkinnolle, opinnoille ja opinnäytteelle asetetut tavoitteet
sekä 6 §:ssä tarkoitetun kielitaidon. Opiskelijan on kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä suomen tai
ruotsin kielen taitoa.”

Tutkielma:
Harju Piia: ”Ohjelmointipolun kulkija: Ammatillinen kehittyminen taiteellisessa prosessissa”. Tutkielma sisältää taiteellisena osiona näyttelyn
”Syntartax”.
Tarkastajat:
Yliopistonlehtori, TaT Maria Huhmarniemi ja professori Timo Jokela.
Kypsyysnäyte:
Piia Harju suorittanut hyväksytysti 14.5.2021.
Tutkielma:
Ilmanen Salli: ”Visual Arts – kuvista enkuksi: Kehittämistutkimus englanninkielisen opetusmateriaalin luomiseksi suomalaisen kaksikielisen kuvataideopetuksen käyttöön”.
Tarkastajat:
Professori Mirja Hiltunen ja yliopistonlehtori, TaM Elina Härkönen.
Kypsyysnäyte:
Salli Ilmanen suorittanut hyväksytysti 6.5.2021.
Tutkielma:
Laiti Pia: ”Saamelaisuus ja identiteetti – Miten saamelaisuus ilmenee
Suomen saamelaisten taiteessa”.
Tarkastajat:
Professori Tuija Hautala-Hirvioja ja yliopisto-opettaja, TaM, KM Jonna
Katajamäki.
Kypsyysnäyte:
Pia Laiti suorittanut hyväksytysti 13.4.2021.
Tutkielma:
Mytkäniemi Juha: ”KarHuh – Dialogi muraalimaalauksen toteutusprosessissa”. Tutkielma sisältää taiteellisena osiona muraalimaalauksen, joka
on nähtävissä Rovaniemellä osoitteessa Väylätie 39.
Tarkastajat:
Professori Timo Jokela ja yliopisto-opettaja, TaM Antti Stöckell.
Kypsyysnäyte:
Juha Mytkäniemi suorittanut hyväksytysti 12.5.2021.
Tutkielma:
Pitkänen Lauri: ”Akmeelin legenda – tarinasta näyttelyksi”. Tutkielma sisältää taiteellisena osiona näyttelyn ”Akmeelin legenda”, joka oli esillä
galleria Katveessa 14.10.-5.11.2020.
Tarkastajat:
Professori Tuija Hautala-Hirvioja ja yliopisto-opettaja, KM, TaM Jonna
Katajamäki.
Kypsyysnäyte:
Lauri Pitkänen suorittanut hyväksytysti 7.4.2021.

Tutkielma:
Harju-Nikula Sanni: ”Kohennettua kapulakieltä: Oikeudellisen sopimustekstin saavutettavuuden parantaminen graafisen suunnittelun keinoin”.
Tarkastajat:
Professori Silja Nikula ja yliopistonlehtori, TaM Leena Raappana-Luiro.
Kypsyysnäyte:
Sanni Harju-Nikula suorittanut hyväksytysti 8.4.2021.
Tutkielma:
Aunu Tapio: ”Rockyhtyeen toiminnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin”.
Tarkastajat:
Professori Satu Miettinen ja tutkija Katri Konttinen.
Kypsyysnäyte:
Tapio Aunu suorittanut hyväksytysti 5.5.2021.
Tutkielma:
Pohjanvesi Mari: ”3D-tulostamisen hyödyntäminen tuotekehityksessä”.
Tarkastajat:
Professori Jonna Häkkilä ja yliopisto-opettaja, TaM Pertti Aula.
Kypsyysnäyte:
Mari Pohjanvesi suorittanut hyväksytysti 24.3.2021.
Tutkielma:
Ailoranta Pirjo: ”Mitä on olla pitkä? (Vaate)kokemuksia pitkän ihmisen
näkökulmasta”. Tutkielma sisältää taiteellisena osiona näyttelyn ”Mitä on
olla pitkä”, joka on ollut esillä Galleria Seinässä 16.3.-2.4.2020.
Tarkastajat:
Professori Ana Nuutinen ja yliopistonlehtori, TaM Karoliina Laxström.
Kypsyysnäyte:
Pirjo Ailoranta suorittanut hyväksytysti 12.5.2021.
Päätös 1

Hyväksyttiin tutkielma: ”Ohjelmointipolun kulkija: Ammatillinen kehittyminen taiteellisessa prosessissa” sisältäen taiteellisena osiona näyttelyn
”Syntartax”, tekijänä Piia Harju asiantuntijoiden lausuntoon yhtyen arvosanalla xx.

Päätös 2

Hyväksyttiin tutkielma: ”Visual Arts – kuvista enkuksi: Kehittämistutkimus
englanninkielisen opetusmateriaalin luomiseksi suomalaisen kaksikielisen kuvataideopetuksen käyttöön”, tekijänä Salli Ilmanen asiantuntijoiden lausuntoon yhtyen arvosanalla xx.

Päätös 3

Hyväksyttiin tutkielma: ”Saamelaisuus ja identiteetti – Miten saamelaisuus ilmenee Suomen saamelaisten taiteessa”, tekijänä Pia Laiti asiantuntijoiden lausuntoon yhtyen arvosanalla xx.

Päätös 4

Hyväksyttiin tutkielma: ”KarHuh – Dialogi muraalimaalauksen toteutusprosessissa” sisältäen taiteellisena osiona muraalimaalauksen, joka on
nähtävissä Rovaniemellä osoitteessa Väylätie 39, tekijänä Juha Mytkäniemi asiantuntijoiden lausuntoon yhtyen arvosanalla xx.

Päätös 5

Hyväksyttiin tutkielma: ”Akmeelin legenda – tarinasta näyttelyksi” sisältäen taiteellisena osiona näyttelyn ”Akmeelin legenda”, joka oli esillä galleria Katveessa 14.10.-5.11.2020, tekijänä Lauri Pitkänen asiantuntijoiden lausuntoon yhtyen arvosanalla xx.

Päätös 6

Hyväksyttiin tutkielma: ”Kohennettua kapulakieltä: Oikeudellisen sopimustekstin saavutettavuuden parantaminen graafisen suunnittelun keinoin”, tekijänä Sanni Harju-Nikula asiantuntijoiden lausuntoon yhtyen arvosanalla xx.

Päätös 7

Hyväksyttiin tutkielma: ”Rockyhtyeen toiminnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin”, tekijänä Tapio Aunu asiantuntijoiden lausuntoon yhtyen arvosanalla xx.

Päätös 8

Hyväksyttiin tutkielma: ”3D-tulostamisen hyödyntäminen tuotekehityksessä”, tekijänä Mari Pohjanvesi asiantuntijoiden lausuntoon yhtyen arvosanalla xx.

Päätös 9

Hyväksyttiin tutkielma: ”Mitä on olla pitkä? (Vaate)kokemuksia pitkän ihmisen näkökulmasta” sisältäen taiteellisena osiona näyttelyn ”Mitä on
olla pitkä”, joka on ollut esillä Galleria Seinässä 16.3.-2.4.2020, tekijänä
Pirjo Ailoranta asiantuntijoiden lausuntoon yhtyen arvosanalla xx.
Tutkielmien arvosteluun osallistuivat Satu Miettinen, Mirja Hiltunen, Heidi
Pietarinen, Maria Keskipoikela, Maria Huhmarniemi ja Milla Johansson.
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=Jonna Häkkilä
+Heidi Pietarinen
+Milla Johansson
+Maria Keskipoikela
+Maria Huhmarniemi
+Matilda Kalving
+Veera Saarikivi
+Esa-Pekka Tuppi

Varajäsenet:
=Timo Jokela (1.)
=Kalle Lampela (2.)
=Mauri Ylä-Kotola (3.)
=Pertti Aula (1.)
=Susanna Vuorjoki (2.)
=Willehardt Gröhn (1.)
=Santeri Valkama (2.)
=Juulia Lempinen (3.)

9. Taiteiden tiedekunnan koulutusohjelmien uusien opiskelijoiden sisäänottomäärät
vuonna 2022
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista
sekä opiskelijoiden valintaperusteista. Hallintojohtosäännön 9 §:n mukaan yliopiston hallituksen tehtävänä on päättää yliopistoon valittavien
opiskelijoiden määrästä.
Esitys

Päätettäneen esittää yliopiston hallitukselle, että taiteiden tiedekunnan
koulutusohjelmiin otettaisiin vuonna 2022 uudet opiskelijat liitteen mukaisesti.

Päätös

Esittelijän kokouksessa muuttaman esityksen mukaisesti päätettiin esittää yliopiston hallitukselle, että taiteiden tiedekunnan koulutusohjelmiin
otettaisiin vuonna 2022 uudet opiskelijat tarkennetun esityksen mukaisesti.
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Jäsenet:
+Satu Miettinen
+Mirja Hiltunen
=Jonna Häkkilä
+Heidi Pietarinen
+Milla Johansson
+Maria Keskipoikela
+Maria Huhmarniemi
+Matilda Kalving
+Veera Saarikivi
+Esa-Pekka Tuppi

Varajäsenet:
=Timo Jokela (1.)
=Kalle Lampela (2.)
=Mauri Ylä-Kotola (3.)
=Pertti Aula (1.)
=Susanna Vuorjoki (2.)
=Willehardt Gröhn (1.)
=Santeri Valkama (2.)
=Juulia Lempinen (3.)

10. Arctic Art and Design -maisteriohjelman opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2022
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista
sekä opiskelijoiden valintaperusteista.
Esitys taiteiden tiedekunnan vieraskielisen maisteriohjelman Arctic Art
and Design opiskelijavalintaperusteiksi vuodelle 2022 liitteenä.
Esitys

Hyväksyttäneen taiteiden tiedekunnan vieraskielisen maisteriohjelman
Arctic Art and Design opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2022 liitteen
mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaisesti.
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puheenjohtaja
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esittelijä
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Jäsenet:
+Satu Miettinen
+Mirja Hiltunen
=Jonna Häkkilä
+Heidi Pietarinen
+Milla Johansson
+Maria Keskipoikela
+Maria Huhmarniemi
+Matilda Kalving
+Veera Saarikivi
+Esa-Pekka Tuppi

Varajäsenet:
=Timo Jokela (1.)
=Kalle Lampela (2.)
=Mauri Ylä-Kotola (3.)
=Pertti Aula (1.)
=Susanna Vuorjoki (2.)
=Willehardt Gröhn (1.)
=Santeri Valkama (2.)
=Juulia Lempinen (3.)

11. Muut asiat
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 §:n mukaan kokouskutsussa on
mainittava käsiteltävät asiat. Hallintoelin voi kuitenkin läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole
mainittu kokouskutsussa.
Esitys

Todettaneen, ettei muita asioita ole.

Päätös

Todettiin.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Satu Miettinen
puheenjohtaja

Kaisa Kangas
esittelijä

