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Läsnä

Jäsenet:
+Satu Miettinen (pj.)
=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.)
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=Santeri Valkama (2.)
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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 perjantaina 5.11.2021.
Esitys

Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 9/2021 (11.11.2021), asiakohta 1.
Päätös

Todettiin.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Satu Miettinen
puheenjohtaja

Kaisa Kangas
esittelijä
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Läsnä

Jäsenet:
+Satu Miettinen (pj.)
=Mirja Hiltunen
=Jonna Häkkilä
+Heidi Pietarinen
=Milla Johansson
+Maria Keskipoikela
+Maria Huhmarniemi
+Matilda Kalving
+Veera Saarikivi
+Esa-Pekka Tuppi
lisäjäsenet:
+Tuija Hautala-Hirvioja
=Mari Mäkiranta
+Silja Nikula

Varajäsenet:
=Timo Jokela (1.)
=Kalle Lampela (2.)
=Mauri Ylä-Kotola (3.)
=Pertti Aula (1.)
+Susanna Vuorjoki (2.)
=Willehardt Gröhn (1.)
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2. Jatko-opiskelija Tarja Pääkkösen väitöskirjan arvosteleminen
Jatko-opiskelija Tarja Pääkkösen väitöskirjaksi tarkoitettu tutkimus Making Sense of Design Space: Design Perspectives on the Idea of Organization and Strategizing tarkastettiin taiteiden tiedekunnassa
1.10.2021.
Väitöstilaisuudessa kustoksena toimi professori (emerita) Kaarina Määttä
ja vastaväittäjänä KT Kristiina Soini-Salomaa. Vastaväittäjän lausunto liitteenä.
Yliopistolain (558/98) 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opin- tai taidonnäytteen arvostelua tekijälle on
varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai
vastaväittäjän lausunnosta.
Tarja Pääkkösellä ei ole huomautettavaa vastaväittäjän lausuntoon.

Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella opintosuoritukset tarkastajien lausuntojen perusteella. Tiedekuntaneuvosto päättää väitöskirjan arvosanasta saatuaan
vastaväittäjän lausunnon sekä arvosanalautakunnan arvosanaehdotuksen. Suosituksissa väitöskirjatyön tarkastusprosessin etenemisestä Lapin
yliopistossa todetaan, että väitöskirjan arvostelussa otetaan huomioon
myös väittelijän puolustautuminen väitöstilaisuudessa.
Tiedekuntaneuvosto on 17.3.2016 vahvistanut väitöskirjan arvosteluasteikon seuraavasti: kiittäen hyväksytty, hyväksytty ja hylätty.
Yliopistolain (558/2009) 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun
saavat osallistua vain ne jäsenet ja varajäsenet, joilla on saman tasoinen
opintosuoritus taikka jotka on otettu professorin tehtävään. Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 61 §:n mukaan yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään
puolet jäsenistä on läsnä.
Väitöskirja on nähtävissä tiedekunnan kansliassa.
Väitöskirjan arvostelussa ei esittelymenettelyä.
Päätös

Arvosteltiin KTM Tarja Pääkkösen väitöskirjatutkimus Making Sense of
Design Space: Design Perspectives on the Idea of Organization and Strategizing yksimielisesti arvosanalla xx (erillinen pöytäkirja liitteenä).
Päätöksentekoon osallistuivat Satu Miettinen, Tuija Hautala-Hirvioja,
Heidi Pietarinen, Silja Nikula ja Maria Huhmarniemi.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Satu Miettinen
puheenjohtaja

Kaisa Kangas
esittelijä

ERILLINEN PÖYTÄKIRJA
Tiedekuntaneuvoston kokous
11.11.2021, 9/2021
Asiakohta 2
Aika

11.11.2021

Paikka

taiteiden tiedekunta, Teams-kokous

Läsnä

Satu Miettinen
Heidi Pietarinen
Maria Keskipoikela
Maria Huhmarniemi
Susanna Vuorjoki
Veera Saarikivi
Matilda Kalving
Esa-Pekka Tuppi
Tuija Hautala-Hirvioja
Silja Nikula

2. KTM Tarja Pääkkösen väitöskirjan arvosteleminen
Arvosteltavana oli KTM Tarja Pääkkösen väitöskirjatutkimus Making
Sense of Design Space: Design Perspectives on the Idea of Organization
and Strategizing. Ratkaistaessa asiaa tiedekuntaneuvoston jäsenet ilmaisivat kantansa seuraavasti:
Huhmarniemi Maria
Nikula Silja
Hautala-Hirvioja Tuija
Pietarinen Heidi
Miettinen Satu
Päätös

xx
xx
xx
xx
xx

Arvosteltiin KTM Tarja Pääkkösen väitöskirjatutkimus Making Sense of
Design Space: Design Perspectives on the Idea of Organization and Strategizing yksimielisesti arvosanalla xx.

Rovaniemellä 11.11.2021

Puheenjohtaja

Satu Miettinen

Sihteeri

Marjo Majava
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+Satu Miettinen (pj.)
=Mirja Hiltunen
=Jonna Häkkilä
+Heidi Pietarinen
=Milla Johansson
+Maria Keskipoikela
+Maria Huhmarniemi
+Matilda Kalving
+Veera Saarikivi
+Esa-Pekka Tuppi
lisäjäsenet:
+Tuija Hautala-Hirvioja
=Mari Mäkiranta
+Silja Nikula

Varajäsenet:
=Timo Jokela (1.)
=Kalle Lampela (2.)
=Mauri Ylä-Kotola (3.)
=Pertti Aula (1.)
+Susanna Vuorjoki (2.)
=Willehardt Gröhn (1.)
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3. Jatko-opiskelija Leena Raappana-Luiron väitöskirjan arvosteleminen
Jatko-opiskelija Leena Raappana-Luiron väitöskirjaksi tarkoitettu tutkimus
Kuvan henki – Fiktiivisen kuvan tyyli multimodaalisuuden kehyksessä tarkastettiin taiteiden tiedekunnassa 29.10.2021.
Väitöstilaisuudessa kustoksena toimi professori (emerita) Riitta Brusila ja
vastaväittäjänä professori Harri Laakso. Vastaväittäjän lausunto liitteenä.
Yliopistolain (558/98) 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opin- tai taidonnäytteen arvostelua tekijälle on
varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai
vastaväittäjän lausunnosta.
Leena Raappana-Luirolla ei ole huomautettavaa vastaväittäjän lausuntoon.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella opintosuoritukset tarkastajien lausuntojen perusteella. Tiedekuntaneuvosto päättää väitöskirjan arvosanasta saatuaan

vastaväittäjän lausunnon sekä arvosanalautakunnan arvosanaehdotuksen. Suosituksissa väitöskirjatyön tarkastusprosessin etenemisestä Lapin
yliopistossa todetaan, että väitöskirjan arvostelussa otetaan huomioon
myös väittelijän puolustautuminen väitöstilaisuudessa.
Tiedekuntaneuvosto on 17.3.2016 vahvistanut väitöskirjan arvosteluasteikon seuraavasti: kiittäen hyväksytty, hyväksytty ja hylätty.
Yliopistolain (558/2009) 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun
saavat osallistua vain ne jäsenet ja varajäsenet, joilla on saman tasoinen
opintosuoritus taikka jotka on otettu professorin tehtävään. Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 61 §:n mukaan yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään
puolet jäsenistä on läsnä.
Väitöskirja on nähtävissä tiedekunnan kansliassa.
Väitöskirjan arvostelussa ei esittelymenettelyä.
Päätös

Arvosteltiin TaM Leena Raappana-Luiron väitöskirjatutkimus Kuvan henki
– Fiktiivisen kuvan tyyli multimodaalisuuden kehyksessä yksimielisesti arvosanalla xx (erillinen pöytäkirja liitteenä).
Päätöksentekoon osallistuivat Satu Miettinen, Tuija Hautala-Hirvioja,
Heidi Pietarinen, Silja Nikula ja Maria Huhmarniemi.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Satu Miettinen
puheenjohtaja

Kaisa Kangas
esittelijä

ERILLINEN PÖYTÄKIRJA
Tiedekuntaneuvoston kokous
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Satu Miettinen
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3. TaM Leena Raappana-Luiron väitöskirjan arvosteleminen
Arvosteltavana oli TaM Leena Raappana-Luiron väitöskirjatutkimus Kuvan henki – Fiktiivisen kuvan tyyli multimodaalisuuden kehyksessä . Ratkaistaessa asiaa tiedekuntaneuvoston jäsenet ilmaisivat kantansa seuraavasti:
Huhmarniemi Maria
Nikula Silja
Hautala-Hirvioja Tuija
Pietarinen Heidi
Miettinen Satu
Päätös

xx
xx
xx
xx
xx

Arvosteltiin TaM Leena Raappana-Luiron väitöskirjatutkimus Kuvan henki
– Fiktiivisen kuvan tyyli multimodaalisuuden kehyksessä yksimielisesti arvosanalla xx.

Rovaniemellä 11.11.2021

Puheenjohtaja

Satu Miettinen

Sihteeri

Marjo Majava

LAPIN YLIOPISTO
Taiteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA
11.11.2021
ESITYSLISTA
5.11.2021
Kaisa Kangas
puh. 040-484 4060, privatel 4060

Kokous

9/2021 Teams-yhteyden kautta

Aika

11.11.2021

klo 13.15

Läsnä

Jäsenet:
+Satu Miettinen (pj.)
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=Jonna Häkkilä
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=Timo Jokela (1.)
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4. Ilmoitusasiat
-

Dekaanin katsaus.

-

Tiedekunnan tutkinnot, toteuma 5.11.2021.
Tutkintotavoitteet/vuosi
kaudella 2021-2024

-

2017

Toteutuneet tutkinnot
2018
2019 2020 2021

taiteen kandidaatti 99

91

70

70

78

68

taiteen maisteri 94

81

79

86

92

47

taiteen tohtori 5

4

4

1

7

7

Tiedekunta on dekaanin päätöksellä myöntänyt seuraavat
todistukset:
filosofian tohtori
09.09.2021

Niina Hartikainen

taiteen tohtori
09.09.2021

Linus Schaaf

07.10.2021
Elina Härkönen
taiteen maisteri, kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma
07.10.2021
Jonna Luopajärvi
taiteen maisteri, graafisen suunnittelun koulutusohjelma
07.10.2021
Anna-Riitta Sivonen
taiteen kandidaatti, kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma
30.09.2021
Anniina Jokitalo
taiteen kandidaatti, tekstiili- ja vaatetusalan koulutusohjelma
30.09.2021
Eeva Vikki
-

Taiteiden tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilökunnan strategiaperusteinen henkilöstösuunnitelma vuosille 2021-2026 ja sen toimeenpanosuunnitelma vuosi 2021 (liitteet 1 ja 2).

-

Tiedekuntaneuvosto asetti 9.9.2021 tehtäväntäyttötyöryhmän,
jonka tehtävänä oli valmistella dekaanin esitys teollisen muotoilun
professorin sijaisuuden täyttämisestä toimessa olevan professorin
työvapaan 5.11.2021-17.9.2022 ajalle. Työryhmän muodostivat dekaani Satu Miettinen, professori Mauri Ylä-Kotola, amanuenssi Maria Keskipoikela ja hallintopäällikkö Kaisa Kangas. Ohessa työryhmän lausunto hakijoista sekä lausuntoon perustuva dekaanin esitys
rehtorille PhD, dosentti Ashley Colleyn ottamisesta tehtävään sijaiseksi (liitteet 3 ja 4).

-

26.10.2021 päättyneessä jatkotutkintohaussa taiteiden tiedekuntaan tuli 15 jatko-opintohakemusta, joista 14 taiteen jatko-opintohakemusta taiteen tohtorin tutkintoon ja 1 filosofian tohtorin tutkintoon.
Hakijoista kaksi oli kansainvälisiä hakijoita. Jatko-opintopäätökset
tehdään 30.11.2021 mennessä

-

Henkilökunnan ja opiskelijoiden saamat tunnustukset:
Dekaani, professori Satu Miettinen on valittu tekemään kansainvälistä laatuarviointia Irlannin kansallisesta taide- ja muotoiluyliopistosta, the National College of Art and Design, mikä on osa University
College Dublinia.
Suomen Ulkomaankaupan Edistämisrahasto (SUE) on myöntänyt
palvelumuotoilun maisteriohjelman opiskelija Kirsti Ikoselle 2.500 €
apurahan pro gradu -tutkielman tekemiseen.
Arktikumissa 6.-30.9.2021 pidetyn UArctic Photo Competition Arctic
Polarities 2021 -näyttelyn henkilökuntasarjan 2. palkinnon sai yliopistonlehtori Antti Stöckell ja opiskelijasarjan 2. palkinnon jatkoopiskelija Esa Pekka Isomursu.

Pekka Jurvelinin, Tuija Hautala-Hirviojan ja Pirkko-Liisa Luhdan yksityishenkilöinä järjestämän pienkeräyksen ja taidehuutokaupan
Vaelluskaloja ja ympäristötaidetta pohjoisille jokialueille -kampanjan
tuotot on lahjoitettu taiteiden tiedekunnalle ympäristötaideprojektien
toteuttamiseen.
-

Taiteellinen toiminta:
Taiteiden tiedekunnassa avoinna olevat näyttelyt 19.10.-4.11.2021:
Galleria Seinä: TaPaMa-hankkeen Luova matkailu avartaa,
Galleria Hämärä: mediatieteen opiskelija Timo Metsäjoen ja Jyri
Huhtalan Jouluntuoja – Bringer of Christmas,
Galleria Lyhty: teollisen muotoilun opiskelija Otso Kokon Metallin
uudet muodot,
Galleria Kilo: sisustus- ja tekstiilimuotoilun opiskelijoiden Tiina Lammisen ja Emma Mikkosen Kankaanpainantaa luonnonväreillä,
Galleria Kajo: kuvataidekasvatuksen opiskelija Reetta Sutisen Valmis jo nyt, keskeneräinen aina,
Galleria Kopio: kuvataidekasvatuksen opiskelija Rosa Kansalan
Varpain jaloin,
Galleria Kellari: kuvataidekasvatuksen opiskelija Matti-Pekka Karikon VÄRITYSKIRJA.
Teollisen muotoilun opiskelijoiden Valoa Kohti -valaisinnäyttely
Vepsäläisellä Rovaniemellä 15.10.-15.11.2021.
Taiteiden tiedekunnan galleria Lovisan marraskuun taiteilijan tiedekunnan alumni Ida Rusavan Havaintoja kotimatkalta 1.130.11.2021.
Teollisen muotoilun opiskelijoiden Furniture design models -opintojakson Inspiring Furniture Design teollisen muotoilun käytävällä (Ftalo, 2. krs).
Taiteiden tiedekunnassa avoinna olevat näyttelyt 9.11.-25.11.2021:
Galleria Seinä: TAO ry:n juhlavuosinäyttely Fuksianpunaisia muisto
– 15 vuotta ainejärjestötoimintaa,
Galleria Hämärä: professori Satu Miettisen, professori Heidi Pietarisen, yliopistotutkija Melanie Sarantoun, yliopistonlehtori Tomi Knuutilan, jatko-opiskelija Outi Valannon ja jatko-opiskelija Terhi Marttilan Growth, Death and Decay – Kasvu, kuolema ja hajoaminen,
Galleria Lyhty: yliopistonlehtori Heikki Tuiskun Gamechanger,
Galleria Kilo: kuvataidekasvatuksen opiskelijoiden Johanna Keräsen ja Hanna Lankisen Kylässä ja kalassa – Välähdyksiä menneisyydestä,
Galleria Kajo: kuvataidekasvatuksen opiskelija Reetta Sutisen Valmis jo nyt, keskeneräinen aina,

Galleria Kopio: kuvataidekasvatuksen opiskelija Minna Mukarin Kotopesä – päivä, kun olimme lintuja.

Esitys

Todettaneen ilmoitusasiat.

Päätös

Todettiin.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Satu Miettinen
puheenjohtaja

Kaisa Kangas
esittelijä
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5. Muodin ja vaatetuksen yliopistonlehtorin (vaatetussuunnittelu) tehtävän täyttö
Taiteiden tiedekunnassa on ollut haettavana muodin ja vaatetuksen yliopistonlehtorin (vaatetussuunnittelu) tehtävä 1.1.2022 alkaen.
Määräaikaan 1.10.2021 mennessä tehtävää ovat hakeneet TaM Natalie
Ahonen, BA, suorittaa Msc-opintoja Marianne Kakko, TaM Mervi Kukkohovi, TaM Elina Laitinen, TaM Kirsi Nordberg, FT Johanna Oksanen, TaK,
hallintotiet.yo Katja Ronkainen ja TaM Sirkku Voltti. Hakuasiakirjat ovat
nähtävissä osoitteessa halla works TTK TIEDEKUNTANEUVOSTO Yliopistonlehtori, vaatesuunnittelu.

Tiedekuntaneuvosto asetti 9.9.2021 yliopistonlehtorin tehtävän tarkempaa määrittelyä ja täyttöä varten tehtäväntäyttötoimikunnan, jonka muodostivat dekaani Satu Miettinen, professori Ana Nuutinen, amanuenssi
Maria Keskipoikela, hallintopäällikkö Kaisa Kangas ja ainejärjestön esityksestä opiskelijajäsen Susanna Suojanen. 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 muodin ja vaatetuksen (vaatetussuunnittelu) 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.
Muodin ja vaatetuksen (vaatetussuunnittelu) 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 FT Johanna Oksanen otetaan muodin ja vaatetuksen, erityisesti vaatetussuunnittelun yliopistonlehtorin tehtävään
1.1.2022 alkaen.

Päätös

Esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Satu Miettinen
puheenjohtaja

Kaisa Kangas
esittelijä

LAPIN YLIOPISTO
Taiteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA
11.11.2021
ESITYSLISTA
5.11.2021
Kaisa Kangas
puh. 040-484 4060, privatel 4060

Kokous

9/2021 Teams-yhteyden kautta

Aika

11.11.2021

klo 13.15

Läsnä

Jäsenet:
+Satu Miettinen (pj.)
=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. Muodin ja vaatetuksen yliopistonlehtorin (muotosuunnittelu) tehtävän täyttö
Taiteiden tiedekunnassa on ollut haettavana muodin ja vaatetuksen yliopistonlehtorin (muotosuunnittelu) tehtävä 1.1.2022 alkaen.
Määräaikaan 1.10.2021 mennessä tehtävää ovat hakeneet TaM Mervi
Kukkohovi, TaM Karoliina Laxström, TaM Kirsi Nordberg, TaK, hallintotiet.
yo Katja Ronkainen ja TaM Sirkku Voltti. Hakuasiakirjat ovat nähtävissä
osoitteessa halla works TTK TIEDEKUNTANEUVOSTO Yliopistonlehtori, muotosuunnittelu.

Tiedekuntaneuvosto asetti 9.9.2021 yliopistonlehtorin tehtävän tarkempaa määrittelyä ja täyttöä varten tehtäväntäyttötoimikunnan, jonka muodostivat dekaani Satu Miettinen, professori Ana Nuutinen, amanuenssi
Maria Keskipoikela, hallintopäällikkö Kaisa Kangas ja ainejärjestön esityksestä opiskelijajäsen Susanna Suojanen. 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 muodin ja vaatetuksen (muotosuunnittelu) 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.
Muodin ja vaatetuksen (muotosuunnittelu) 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 Karoliina Laxström otetaan muodin ja vaatetuksen, erityisesti muotosuunnittelun yliopistonlehtorin tehtävään
1.1.2022 alkaen.

Päätös

Esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Satu Miettinen
puheenjohtaja

Kaisa Kangas
esittelijä

LAPIN YLIOPISTO
Taiteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA
11.11.2021
ESITYSLISTA
5.11.2021
Kaisa Kangas
puh. 040-484 4060, privatel 4060

Kokous

9/2021 Teams-yhteyden kautta

Aika

11.11.2021

klo 13.15

Läsnä

Jäsenet:
+Satu Miettinen (pj.)
=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. Teollisen muotoilun yliopistonlehtorin tehtävän täyttö
Taiteiden tiedekunnassa on ollut haettavana teollisen muotoilun yliopistonlehtorin tehtävä 1.1.2022 alkaen.
Määräaikaan 1.10.2021 mennessä tehtävää ovat hakeneet TaM Seppo
Koponen ja TaM Anssi Korpela. Hakuasiakirjat ovat nähtävissä osoitteessa halla works TTK TIEDEKUNTANEUVOSTO Yliopistonlehtori, teollinen
muotoilu.
Tiedekuntaneuvosto asetti 9.9.2021 yliopistonlehtorin tehtävän tarkempaa määrittelyä ja täyttöä varten tehtäväntäyttötoimikunnan, jonka muodostivat muodostavat dekaani Satu Miettinen, yliopisto-opettaja Pertti
Aula, hallintopäällikkö Kaisa Kangas ja ainejärjestön esityksestä opiskelijajäsen Noora Heiskanen. 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 teollisen 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.
Teollisen 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 Anssi Korpela otetaan teollisen muotoilun
yliopistonlehtorin tehtävään 1.1.2022 alkaen.

Päätös

Esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Satu Miettinen
puheenjohtaja

Kaisa Kangas
esittelijä

LAPIN YLIOPISTO
Taiteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA
11.11.2021
ESITYSLISTA
5.11.2021
Janette Tolppi
puh. 040-484 4135, privatel 4135

Kokous

9/2021 Teams-yhteyden kautta

Aika

11.11.2021

klo 13.15

Läsnä

Jäsenet
+Satu Miettinen (pj.)
=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.)

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:
Honkakoski Jasmin: ”Aarniometsää ja asfalttiviidakkoa. Vertaileva tutkimus kuvataidekasvatuksen erilaisista lähtökohdista”.
Tarkastajat:
TaT Tuula Vanhatapio ja yliopisto-opettaja, TaM Marjo Pernu.
Kypsyysnäyte:
Jasmin Honkakoski suorittanut hyväksytysti 2.11.2021.
Tutkielma:
Jermakka Kristiina: ”Pelin henki – Digitaalisen pelin esteettinen – ja taidekokemus”.
Tarkastajat:
Yliopistonlehtori, TaT Mari Mäkiranta ja yliopisto-opettaja, TaM Jukka Kiviniemi.
Kypsyysnäyte:
Kristiina Jermakka suorittanut hyväksytysti 14.9.2021.
Tutkielma:
Lehtinen Saara: ”DecoChrom-teknologian hyödyntäminen vuorovaikutteisena tapettipintana”.
Tarkastajat:
Professori Jonna Häkkilä ja yliopisto-opettaja, TaM Milla Johansson.
Kypsyysnäyte:
Saara Lehtinen suorittanut hyväksytysti 7.9.2021.
Tutkielma:
Kilpijärvi Kaisu: ”Anni Albersin algoritmissa”. Tutkielma sisältää taiteellisen osan.
Tarkastajat:
Professori Heidi Pietarinen ja yliopistonlehtori, TaM Piia Pyrstöjärvi.
Kypsyysnäyte:
Kaisu Kilpijärvi suorittanut hyväksytysti 29.10.2021.
Tutkielma:
Kylämäki Inkeri: ”Monet minät – The Elder Scrolls Online -pelaajan virtuaalinen ja fyysinen pukeutumisidentiteetti”.
Tarkastajat:
Professori Ana Nuutinen ja yliopisto-opettaja, TaM Anu Kylmänen.
Kypsyysnäyte:
Inkeri Kylämäki suorittanut hyväksytysti 11.10.2021.
Tutkielma:
Ranttila Essi: ”Nugo skierrit. Saamelainen muotoilukulttuuri ja kaupallisuus”.
Tarkastajat:

Professori Heidi Pietarinen ja professori Tuija Hautala-Hirvioja.
Kypsyysnäyte:
Essi Ranttila suorittanut hyväksytysti 25.10.2021.
Päätös 1

Hyväksyttiin tutkielma: ”Aarniometsää ja asfalttiviidakkoa. Vertaileva tutkimus kuvataidekasvatuksen erilaisista lähtökohdista”, tekijänä Jasmin
Honkakoski asiantuntijoiden lausuntoon yhtyen arvosanalla xx.

Päätös 2

Hyväksyttiin tutkielma: ”Pelin henki – Digitaalisen pelin esteettinen – ja
taidekokemus”, tekijänä Kristiina Jermakka asiantuntijoiden lausuntoon
yhtyen arvosanalla xx.

Päätös 3

Hyväksyttiin tutkielma: ”DecoChrom-teknologian hyödyntäminen vuorovaikutteisena tapettipintana”, tekijänä Saara Lehtinen asiantuntijoiden
lausuntoon yhtyen arvosanalla xx.

Päätös 4

Hyväksyttiin tutkielma: ”Anni Albersin algoritmissa” sisältäen taiteellisen
osan, tekijänä Kaisu Kilpijärvi asiantuntijoiden lausuntoon yhtyen arvosanalla xx.

Päätös 5

Hyväksyttiin tutkielma: ”Monet minät – The Elder Scrolls Online -pelaajan
virtuaalinen ja fyysinen pukeutumisidentiteetti”, tekijänä Inkeri Kylämäki
asiantuntijoiden lausuntoon yhtyen arvosanalla xx.

Päätös 6

Hyväksyttiin tutkielma: ”Nugo skierrit. Saamelainen muotoilukulttuuri ja
kaupallisuus”, tekijänä Essi Ranttila asiantuntijoiden lausuntoon yhtyen
arvosanalla xx.
Tutkielmien arvosteluun osallistuivat Satu Miettinen, Heidi Pietarinen,
Maria Huhmarniemi, Maria Keskipoikela ja Susanna Vuorjoki.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Satu Miettinen
puheenjohtaja

Janette Tolppi
esittelijä

LAPIN YLIOPISTO
Taiteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA
11.11.2021
ESITYSLISTA
8.11.2021
Kaisa Kangas
puh. 040-484 4060, privatel 4060

Kokous

9/2021 Teams-yhteyden kautta

Aika

11.11.2021

klo 13.15

Läsnä

Jäsenet:
+Satu Miettinen (pj.)
=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.)

9. 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.
Graafisen suunnittelun professorin tehtävän täyttö
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 35 §:n mukaan pysyvän tehtävän
täytöstä ja uuden tehtävän perustamisesta sovitaan rehtorin kanssa käytävissä tulos- ja kurkistusneuvotteluissa. Tiedekunnan tulosneuvotteluissa
5.11.2021 sovittiin, että 1.8.2022 avautuva graafisen suunnittelun professorin tehtävä laitetaan avoimeen hakuun. Tehtävä tulee täytettäväksi
1.8.2022 alkaen nykyisen toimenhaltija Silja Nikulan jäädessä eläkkeelle.
Yliopistolain (558/2009) 33 §:ssä säädetään professorin tehtävistä, valinnasta ja arvonimestä. Lapin 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 (hallintojohtosääntö 36 §).
Taiteiden tiedekunnan professorin tehtävät voivat olla joko tieteellisin tai
taiteellisin perustein täytettäviä. Mikäli tehtävään vaaditaan käytännöllinen

perehtyneisyys, on hyvä määritellä, mitä käytännöllinen perehtyneisyys
kyseissä tehtävässä voi sisältää.
Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä tehtävän täytön yhteydessä
jäsenet tarvittaessa erilliseen tehtäväntäyttötoimikuntaan kolmikantaperiaatetta noudattaen (hallintojohtosääntö 22 §). Opiskelijoiden ainejärjestöltä on pyydetty esitys opiskelijajäsenestä.
Esitys 1

Otettaneen asia käsiteltäväksi.

Esitys 2

Päätettäneen asettaa graafisen suunnittelun professorin tehtäväntäyttöä
varten toimikunta, jonka muodostavat dekaani Satu Miettinen, professori
Silja Nikula, taide- ja viestintäaineiden lehtori Seppo Kuivakari, hallintopäällikkö Kaisa Kangas ja ainejärjestön esityksestä opiskelija Esa-Pekka
Tuppi.

Esitys 3

Päätettäneen, että toimikunta toimii tehtävien hakijoiden opetustaidon arviointiryhmänä.

Päätös 1

Esityksen mukaisesti.

Päätös 2

Esityksen mukaisesti.

Päätös 3

Esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Satu Miettinen
puheenjohtaja

Kaisa Kangas
esittelijä

LAPIN YLIOPISTO
Taiteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA
11.11.2021
ESITYSLISTA
9.11.2021
Kaisa Kangas
puh. 040-484 4060, privatel 4060

Kokous

9/2021 Teams-yhteyden kautta

Aika

11.11.2021

klo 13.15

Läsnä

Jäsenet:
+Satu Miettinen (pj.)
=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. 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.
Jatko-opiskelija Virve Hyysalon väitöstilaisuuden järjestäminen
Lapin yliopiston johtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten esitarkastajat,
tarkastajat ja vastaväittäjät, arvostella nämä opintosuoritukset ja pro
gradu -tutkielmat tai vastaavat tarkastajien lausuntojen perusteella.
Tiedekuntaneuvoston kokouksessa 9.9.2021 määrättiin Virve Hyysalon
väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle Yhteissuunnittelu ja palvelumuotoilu julkisen sektorin kehityssuuntina: kaupunkilaiset kokijoina, tekijöinä,
käyttäjinä ja kumppaneina Oodin suunnittelussa esitarkastajiksi apulaisprofessori Sanna-Maria Marttila ja erikoistutkija, FT Maija Faehnle.
Työnohjaajana ovat toimineet professori Satu Miettinen ja professori
(emerita) Kaarina Määttä.

Esitarkastajat ovat antaneet lausuntonsa Marttila 3.11.2021 ja Faehnle
4.11.2021 (lausunnot liitteenä). Hyysalolla ei ole huomautettavaa esitarkastajien lausuntoihin.
Esitys 1

Otettaneen asia käsiteltäväksi.

Esitys 2

Päätettäneen myöntää väittelylupa jatko-opiskelija Virve Hyysalon väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle Yhteissuunnittelu ja palvelumuotoilu julkisen sektorin kehityssuuntina: kaupunkilaiset kokijoina, tekijöinä, käyttäjinä ja kumppaneina Oodin suunnittelussa.

Esitys 3

Päätettäneen järjestää Virve Hyysalon
25.2.2022 klo 12.00 Esko ja Asko -salissa.

Esitys 4

Päätettäneen määrätä Virve Hyysalon väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle Yhteissuunnittelu ja palvelumuotoilu julkisen sektorin kehityssuuntina: kaupunkilaiset kokijoina, tekijöinä, käyttäjinä ja kumppaneina Oodin
suunnittelussa tarkastamista varten vastaväittäjäksi apulaisprofessori
Sanna-Maria Marttila ja kustokseksi professori (emerita) Kaarina Määttä.

Esitys 5

Päätettäneen ottaa Virve Hyysalon väitöskirjaksi tarkoitettu tutkimus Yhteissuunnittelu ja palvelumuotoilu julkisen sektorin kehityssuuntina: kaupunkilaiset kokijoina, tekijöinä, käyttäjinä ja kumppaneina Oodin suunnittelussa Lapin yliopiston Acta electronica Universitatis Lapponiensis -julkaisusarjaan.

Päätös 1

Esityksen mukaisesti.

Päätös 2

Esityksen mukaisesti.

Päätös 3

Esityksen mukaisesti.

Päätös 4

Esityksen mukaisesti.

Päätös 5

Esityksen mukaisesti.

väitöstilaisuus perjantaina

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Satu Miettinen
puheenjohtaja

Kaisa Kangas
esittelijä
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Taiteiden tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto
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11.11.2021
ESITYSLISTA
9.11.2021
Kaisa Kangas
puh. 040-484 4060, privatel 4060

Kokous

9/2021 Teams-yhteyden kautta

Aika

11.11.2021

klo 13.15

Läsnä

Jäsenet:
+Satu Miettinen (pj.)
=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.
Jatko-opiskelija Danielle Zsifkovitsin väitöstilaisuuden järjestäminen)
Lapin yliopiston johtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten esitarkastajat,
tarkastajat ja vastaväittäjät, arvostella nämä opintosuoritukset ja pro
gradu -tutkielmat tai vastaavat tarkastajien lausuntojen perusteella.
Tiedekuntaneuvoston kokouksessa 9.9.2021 määrättiin Danielle Zsifkovitsin väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle The Communication of Service
Design – How do Service Designers Communicate Service Design to
(Project) Stakeholders esitarkastajiksi professori, Design Researcher
Amalia De Götzen, Aalborg University ja yliopettaja, FT Satu Luojus, Laurea-ammattikorkeakoulusta.
Työnohjaajana ovat toimineet professori Satu Miettinen ja professori
(emerita) Kaarina Määttä.

Esitarkastajat ovat antaneet lausuntonsa de Götzen 8.11.2021 ja Luojus
29.10.2021 (lausunnot liitteenä). Zsifkovitsilla ei ole huomautettavaa esitarkastajien lausuntoihin.
Esitys 1

Otettaneen asia käsiteltäväksi.

Esitys 2

Päätettäneen myöntää väittelylupa jatko-opiskelija Danielle Zsifkovitsin
väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle The Communication of Service
Design – How do Service Designers Communicate Service Design to
(Project) Stakeholders.

Esitys 3

Päätettäneen järjestää Danielle Zsifkovitsin väitöstilaisuus perjantaina
25.3.2022 klo 12.00 Kaarina-salissa (LS 10).

Esitys 4

Päätettäneen määrätä Danielle Zsifkovitsin väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle The Communication of Service Design – How do Service Designers Communicate Service Design to (Project) Stakeholders tarkastamista varten vastaväittäjäksi FT, yliopettaja Satu Luojus ja kustokseksi
professori (emerita) Kaarina Määttä.

Esitys 5

Päätettäneen ottaa Danielle Zsifkovitsin väitöskirjaksi tarkoitettu tutkimus
The Communication of Service Design – How do Service Designers Communicate Service Design to (Project) Stakeholders Lapin yliopiston Acta
electronica Universitatis Lapponiensis -julkaisusarjaan.

Päätös 1

Esityksen mukaisesti.

Päätös 2

Esityksen mukaisesti.

Päätös 3

Esityksen mukaisesti.

Päätös 4

Esityksen mukaisesti.

Päätös 5

Esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Satu Miettinen
puheenjohtaja

Kaisa Kangas
esittelijä

