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16.4.2020
ESITYSLISTA
8.4.2020
Kaisa Kangas
puh. 040-484 4060, privatel 4060

Kokous

4/2020 skype-yhteyden kautta

Aika

16.4.2020

klo 13.15

Läsnä

Jäsenet:
+Satu Miettinen
+Timo Jokela
=Jaana Erkkilä-Hill
+Heidi Pietarinen
+Pertti Aula
+Milla Johansson
+Jukka Kiviniemi
+Matilda Kalving
+Thomas Suni
+Miikka Keränen

Varajäsenet:
+Eija Timonen (1.)
=Ana Nuutinen (2.)
=Mirja Hiltunen (3.)
=Maria Keskipoikela (1.)
=Maria Huhmarniemi (2.)
=Susanna Vuorjoki (3.)
=Veera Saarikivi (1.)
=Esa-Pekka Tuppi (2.)
=Samuli Valkama (3.)

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 8.4.2020.

Esitys

Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Satu Miettinen
puheenjohtaja

Kaisa Kangas
esittelijä
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2. Ilmoitusasiat
-

Dekaanin katsaus.

-

Taiteiden tiedekunnan tutkintotavoitteet 2017-2020 ja toteutuneet
tutkinnot vuosina 2015-2018, vuoden 2020 toteuma 8.4.2020

-

Tutkintotavoitteet/vuosi
kaudella 2017-2020

2016

Toteutuneet tutkinnot
2017
2018 2019 2020

taiteen kandidaatti 90

101

91

70

70

10

taiteen maisteri 85

85

81

79

86

8

taiteen tohtori 4

3

4

4

1

-

Tiedekunta on dekaanin päätöksellä myöntänyt seuraavat
todistukset:
taiteen maisteri, kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma
10.03.2020 Helmiina Tyni

23.03.2020 Ruusu-Maria Lappalainen
taiteen maisteri, audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelma
10.03.2020 Mari Kustula
10.03.2020 Emma Sarsila
taiteen maisteri, tekstiili- ja vaatetusalan koulutusohjelma
10.03.2020 Piritta Mettovaara
taiteen kandidaatti, kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma
27.02.2020 Jenna Lustila
01.04.2020 Jenni Turunen
taiteen kandidaatti, audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelma
24.03.2020 Emil Partanen
-

Taiteiden tiedekunnan ohje väitöstilaisuuden järjestämisestä
poikkeusoloissa (liite 1).

-

Seuraavat hakuajat Lapin yliopiston jatko-opintoihin ovat:
1.-22.10.2020, 9.2.-2.3.2021, 5.-26.10.2021, 8.2.-1.3.2022,
4.-25.10.2022, 7.-28.2.2023 ja 3.-24.10.2023..

-

Taiteiden tiedekunnan hakemusten määrä kasvoi viime vuodesta.
Hakemuksia jätettiin yhteensä 707 kappaletta, mikä on 44 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Aiempien vuosien tapaan eniten
hakemuksia tuli kuvataidekasvatuksen ja graafisen suunnittelun
koulutusohjelmiin. Audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutus kasvatti hakijamääräänsä eniten verrattuna edellisvuoteen. Liite 2.

-

Henkilökunnan ja opiskelijoiden saamat tunnustukset:
Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt:
o jatko-opiskelija Päivi Hanni-Vaaralle empatiaa matkailualan
digitaalisella palvelupolulla käsittelevään väitöskirjatyöhön
13.000 € Hotelli- ja ravintolaneuvosto rahastosta,
o jatko-opiskelija Sonja Salomäelle Ilmastoaktivismitaiteen toimivuutta käsittelevään väitöskirjatyöhön kolmannen vuoden
apurahana 26.000 € Yleisrahastosta.
Arctic Design Week on valinnut vaatetussuunnittelun opiskelija
Päivi Aholan vuoden 2020 arktisen muotoilun opiskelijaksi.
Lapin yliopiston opiskelijoiden (audiovisuaalisen mediakulttuurin
opiskelijat Thomas Suni ja Jasmin Tuovila, johtamisen psykologian
opiskelija Ilona Lindström ja johtamisen opiskelija Jaana Pesonen)
tekemä tulevaisuusraportti on valittu ja julkaistu vuoden 2020 alussa

ilmestyneessä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen valittuja opiskelijatöitä 2018-2019 -julkaisuun. Julkaisusarjaan valitaan vuosittain
muutamia opiskelijatöitä ympäri Suomen.
-

Taiteellinen toiminta:
Teollisen muotoilun opiskelijoiden Toiminnalliset mallit kurssin näyttely F-talon 1. kerroksen pajakäytävällä 16.-29.3.2020.
Sisustus- ja tekstiilimuotoilun opiskelijoiden Pohjoista sisustus- ja
tekstiilimuotoilua ja teollisen muotoilun opiskelijoiden Matkalla tuotteeksi Sampokeskuksessa Rovaniemellä 16.-31.3.2020.

Esitys

Todettaneen ilmoitusasiat.

Päätös

Todettiin.
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3. TaM Erika Reposen vastaväittäjän, kustoksen ja väitöspäivän määrääminen
Reposen väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle
Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 10.3.2020
myönnettiin TaM Erika Reposelle väittelylupa hänen väitöskirjaksi tarkoittamalleen tutkimukselle Mobiilivideokommunikaatio 2005-2010.
Käsiteltyään väittelyluvan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on tehdä päätös väitöstilaisuuden kustoksesta, vastaväittäjästä sekä väitöstilaisuuden
ajankohdasta ja paikasta. Ennen vastaväittäjän ja kustoksen määräämistä
tohtorin tutkinnon suorittajalle varataan tilaisuus antaa asiasta kirjallinen
lausunto.
Taiteiden tiedekunnan ohje väitöstilaisuuden järjestämisestä poikkeusoloissa on liitteenä edellisessä asiakohdassa ilmoitusasiat.
Esitys

Päätettäneen määrätä TaM Erika Reposen väitöstilaisuuden kustokseksi
professori Mauri Ylä-Kotola ja vastaväittäjäksi professori Aki-Mauri Huhtinen, väitöstilaisuuden ajankohdaksi lauantai 6.6.2020 kello 12.00 sekä
järjestää väitöstilaisuus etäyhteysvälinein.
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Päätös

Esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan vakuudeksi:
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esittelijä
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4. Taiteiden tiedekunnan jatko-opinto-opas (osittain päivitetty)
Taiteiden tiedekunnan jatko-opinto-opasta on päivitetty. Päivittäminen
koskee yliopiston tutkijakoulussa tehtyjä uudistuksia sekä tiedekunnassa
uudistettua jatko-opiskelijoiden valintaprosessia.
Keskeisimmät muutokset liittyvät väitöskirjan julkaisemiseen ja tiedekunnan jatko-opiskelijoiden valintaprosessin kehittämiseen. Yliopiston tutkijakoulun ohjeen mukaan väitöskirjan julkaisuprosessiin on syytä varata noin
kaksi kuukautta. Väitöskäsikirjoituksen taittajalle tulee varata aikaa vähintään seitsemän viikkoa.
Tiedekunnan uudistettu jatko-opiskelijoiden valintaprosessi on aiempaa
käytäntöä avoimempi. Jokainen professori saa tiedot jatkokoulutukseen
hakeneista, valintaa käsitellään johtoryhmässä tohtorikoulutuksen kehittämisryhmän sijaan. Päivitetty opas kuvaa nykykäytännön.
Taiteiden tiedekunnan päivitetystä jatko-opinto-oppaasta keskustellaan
tiedekunnan johtoryhmässä 16.4.2020.
Päivitetty jatko-opinto-opas liitteenä.

Esitys

Tehdään kokouksessa.

Päätös

Esittelijän kokouksessa tekemän esityksen mukaisesti keskusteltiin taiteiden tiedekunnan jatko-opinto-oppaan päivittämisestä.

Pöytäkirjan vakuudeksi:
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esittelijä
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Varajäsenet:
+Eija Timonen (1.)
=Ana Nuutinen (2.)
=Mirja Hiltunen (3.)
=Maria Keskipoikela (1.)
=Maria Huhmarniemi (2.)
=Susanna Vuorjoki (3.)
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5. 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:
Sainio Linda: ”Suo on muutos: vuorovaikutuksellinen näyttelysuunnittelu
suon ymmärtämisen välineenä”. Tutkielma sisältää taiteellisena osiona
näyttelyn ”Suo parantaa”, joka on ollut esillä Kuusamo-talossa Kuusamossa kesäkuussa 2018.
Tarkastajat:
Professori Timo Jokela, yliopistonlehtori, TaT Maria Huhmarniemi ja yliopisto-opettaja Paavo Hamunen.
Kypsyysnäyte:
Linda Sainio suorittanut hyväksytysti 14.4.2020.
Tutkielma:
Paldanius Maria: ”Z-sukupolven mediankäyttötavat kotimaisten nuorten
medioiden näkökulmasta”.
Tarkastajat:
Professori Eija Timonen ja lehtori, TaL Seppo Kuivakari.
Kypsyysnäyte:
Maria Paldanius suorittanut hyväksytysti 31.3.2020.
Tutkielma:
Rajanen Arto: ”Sohvaperunat genrehybridinä”.
Tarkastajat:
Professori Eija Timonen ja lehtori, TaL Seppo Kuivakari.
Kypsyysnäyte:
Arto Rajanen suorittanut hyväksytysti 27.3.2020.
Tutkielma:
Hautamäki Jenni: ”Tiedeseikkailun visualisointi: Kuvatietokirjan visuaaliset keinot lapsen tiedekasvatuksessa”.
Tarkastajat:
Yliopistonlehtori, TaT Mari Mäkiranta ja TaM Niina Walter.
Kypsyysnäyte:
Jenni Hautamäki suorittanut hyväksytysti 17.3.2020.
Tutkielma:
Rusi Marjaana: ”Valloittavat mielikuvat. Marimekon representaatiot Instagramissa”.
Tarkastajat:
Yliopistonlehtori, TaM Mirja Lönegren ja yliopisto-opettaja, TaM Pinja
Metsäkoivu.
Kypsyysnäyte:
Marjaana Rusi suorittanut hyväksytysti 17.3.2020.

Tutkielma:
Lammela Jessica: ”Young endurance athletes as users of sports information system: Case Polar Electro Oy”. Tutkielma on todettu osittain salaiseksi 18.3.2023 saakka.
Tarkastajat:
Professori Jonna Häkkilä ja tutkijatohtori Ashley Colley.
Kypsyysnäyte:
Jessica Lammela suorittanut hyväksytysti 25.3.2020.
Tutkielma:
Mäkelä Annukka: ”Kivestä tuotteeksi – Kairauskivien hyödyntäminen tuotemuotoilun keinoin”.
Tarkastajat:
Professori Jonna Häkkilä ja yliopisto-opettaja, TaM Pertti Aula.
Kypsyysnäyte:
Annukka Mäkelä suorittanut hyväksytysti 12.2.2020.
Tutkielma:
Tuokko Maileena: ”Design sprinteistä palveluekosysteemeihin – Fasilitointitaito”.
Tarkastajat:
Professori Satu Miettinen ja tutkija, TaM Mira Alhonsuo.
Kypsyysnäyte:
Maileena Tuokko suorittanut hyväksytysti 3.4.2020.
Tutkielma:
Pesonen Suvi: ”Värien merkitys ravintoloiden sisustuksessa”.
Tarkastajat:
Professori Heidi Pietarinen ja yliopistonlehtori, TaM Piia Pyrstöjärvi.
Kypsyysnäyte:
Suvi Pesonen suorittanut hyväksytysti 21.4.2020.

Liitteenä 1 tutkielmien tiivistelmät.
Liitteenä 2 tutkielmien arvostelulausunnot.
Tutkielmat ovat nähtävillä tiedekunnan kansliassa.
Tutkielmien arvostelussa ei esittelymenettelyä.
Päätös 1

Hyväksyttiin tutkielma: ”Suo on muutos: vuorovaikutuksellinen näyttelysuunnittelu suon ymmärtämisen välineenä” sisältäen taiteellisena osiona
näyttelyn ”Suo parantaa”, joka on ollut esillä Kuusamo-talossa Kuusamossa kesäkuussa 2018, tekijänä Linda Sainio asiantuntijoiden lausuntoon yhtyen arvosanalla xx.

Päätös 2

Hyväksyttiin tutkielma: ”Z-sukupolven mediankäyttötavat kotimaisten
nuorten medioiden näkökulmasta”, tekijänä Maria Paldanius asiantuntijoiden lausuntoon yhtyen arvosanalla xx.

Päätös 3

Hyväksyttiin tutkielma: ”Sohvaperunat genrehybridinä”, tekijänä Arto Rajanen asiantuntijoiden lausuntoon yhtyen arvosanalla xx.

Päätös 4

Hyväksyttiin tutkielma: ”Tiedeseikkailun visualisointi: Kuvatietokirjan visuaaliset keinot lapsen tiedekasvatuksessa”, tekijänä Jenni Hautamäki
asiantuntijoiden lausuntoon yhtyen arvosanalla xx.

Päätös 5

Hyväksyttiin tutkielma: ”Valloittavat mielikuvat. Marimekon representaatiot Instagramissa”, tekijänä Marjaana Rusi asiantuntijoiden lausuntoon
yhtyen arvosanalla xx.

Päätös 6

Hyväksyttiin tutkielma: ”Young endurance athletes as users of sports information system: Case Polar Electro Oy”, tekijänä Jessica Lammela asiantuntijoiden lausuun yhtyen arvosanalla xx. Tutkielma on todettu osittain salaiseksi 18.3.2023 saakka.

Päätös 7

Hyväksyttiin tutkielma: ”Kivestä tuotteeksi – Kairauskivien hyödyntäminen tuotemuotoilun keinoin”, tekijänä Annukka Mäkelä asiantuntijoiden
lausuntoon yhtyen arvosanalla xx.

Päätös 8

Hyväksyttiin tutkielma: ”Design sprinteistä palveluekosysteemeihin – Fasilitointitaito”, tekijänä Maileena Tuokko asiantuntijoiden lausuntoon yhtyen arvosanalla xx.

Päätös 9

Hyväksyttiin tutkielma: ”Värien merkitys ravintoloiden sisustuksessa”, tekijänä Suvi Pesonen asiantuntijoiden lausuntoon yhtyen arvosanalla xx.
Tutkielmien arvosteluun osallistuivat Satu Miettinen, Timo Jokela, Heidi
Pietarinen, Eija Timonen, Pertti Aula, Milla Johansson ja Jukka Kiviniemi.
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esittelijä
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6. 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.
Taiteiden tiedekunnan koulutusohjelmien opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2020 (muutos)
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista
sekä opiskelijoiden valintaperusteista.
Taiteiden tiedekunnan opiskelijavalintaperusteet vuodelle 2020 on hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 12.9.2019. liitteenä.
Suomalaisyliopistot ovat linjanneet, että perinteisiä valintakokeita ei ole
koronatilanteen vuoksi mahdollista järjestää turvallisesti. Syynä tähän
ovat pandemiatilanteen vakavuus, riskiryhmien luotettavan tunnistamisen
vaikeus sekä liikkumiseen ja itse koetilanteeseen liittyvät riskit.
Valinnat järjestetään kevään ja kesän 2020 aikana vaihtoehtoisilla, fyysistä kontaktia välttävillä tavoilla. Yliopistot toteuttavat opiskelijavalinnat

poikkeustilanteessa ottaen huomioon kunkin alan erityispiirteet ja pitäen
kiinni alakohtaisista yhteisvalinnoista. Perinteisten valintakokeiden sijasta
voidaan käyttää muita valinnan menettelyjä, kuten digitaalisia valintatapoja, verkkokursseja, todistusvalintaa tai avoimen yliopiston väylän valintaa. Pieniä valintakokeita voidaan tarkoin varotoimenpitein toteuttaa.
Liitetiedostona esitys muutetuiksi taiteiden tiedekunnan opiskelijavalintaperusteiksi vuodelle 2020.
Esitys 1

Otettaneen asia käsiteltäväksi.

Esitys 2

Hyväksyttäneen muutetut taiteiden tiedekunnan opiskelijavalintaperusteet
vuodelle 2020 liitteen mukaisesti.

Päätös 1

Esityksen mukaisesti.

Päätös 2

Esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Satu Miettinen
puheenjohtaja

Janette Tolppi
esittelijä

