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Toimintaympäristön kuvaus
Lapin yliopisto on Euroopan unionin pohjoisin yliopisto ja johtava asiantuntija useilla arktisen
ja pohjoisen tutkimuksen ja taiteen aloilla. Lapin yliopiston visiona on olla vuonna 2025
kansainvälisesti selkeästi profiloitunut ja tunnustettu arktinen ja pohjoinen tiede‐ ja
taideyliopisto. Yliopiston strateginen profiili on arktisen ja pohjoisen muutoksen tutkimus.
Tekstiilialan professorin tehtävä sijoittuu taiteiden tiedekuntaan, joka antaa ainoana
yliopistotason tutkintoon johtavaa tekstiilialan koulutusta Suomessa. Taiteiden tiedekunta
toimii kiinteästi osana monialaista tiedeyliopistoa, jonka muut tiedekunnat ovat
kasvatustieteiden, oikeustieteiden ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnat. Lapin yliopistossa on
myös Matkailun koulutus‐ ja tutkimusinstituutti ja Arktinen keskus, jonka kanssa
tiedekunnalla on yhteistyötä eri muodoissa.
Taide‐ ja muotoilualojen opetusta edustavan taiteiden tiedekunnan toiminnan lähtökohtana
on tieteen ja taiteen vuorovaikutusta hyödyntävä monialainen luova osaaminen.
Tiedekunnan tutkimus‐ ja taiteellinen toiminta tukevat Lapin yliopiston strategian
toteuttamista. Tiedekunnan hanketoiminnassa on keskeistä pohjoinen orientaatio ja
alueellinen vaikuttavuus.
Taiteiden tiedekunnassa on kuvataidekasvatuksen, audiovisuaalisen mediakulttuurin,
graafisen suunnittelun, teollisen muotoilun ja tekstiili‐ ja vaatetusalan koulutusohjelmat sekä
taide‐ ja kulttuuriopintojen yksikkö. Koulutusohjelmien lisäksi tiedekunta on toteuttanut
useita ajankohtaisiin koulutustarpeisiin suunnattuja maisteriohjelmia.
Tekstiili‐ ja vaatetusalan koulutusohjelmassa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa; sisustus‐ ja
tekstiilimuotoilu sekä vaatetussuunnittelu. Tekstiilialan professori toimii sisustus‐ ja
tekstiilimuotoilun koulutuksen vastuuprofessorina. Sisustus‐ ja tekstiilimuotoilun
opetuksessa sisustusta tarkastellaan tekstiilin, tilan ja ihmisen välisenä vuorovaikutuksena.
Opetuksen lähtökohtana on suunnittelun taiteellisuus, innovatiivisuus, laadukkuus ja
tutkimuksellisuus. Opetus sisältää tekstiilien suunnittelun, toteuttamisen sekä tekstiilitaiteen
ja tilasuunnittelun käytänteisiin ja tutkimukseen liittyviä opintoja.

Professorin tehtävät
Yliopistolain (558/2009) 33 §:n mukaan professorin tulee harjoittaa ja ohjata taiteellista työtä,
antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata taiteen kehitystä sekä osallistua alallaan
yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Tekstiilialan professorin opetustehtävät suuntautuvat perustutkintokoulutukseen ja
jatkokoulutuksen edistämiseen tiedekunnassa sekä tarvittaessa yliopiston yhteisissä
tohtoriopinnoissa. Keskeinen osa professorin opetustehtäviä on pro gradu ‐töiden
ohjaaminen.
Professorin tehtäviin kuuluu myös ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien tutkimus‐ ja
kehittämishankkeiden valmistelu ja toteuttaminen sekä osallistuminen kansalliseen ja
kansainväliseen yhteistyöhön. Lisäksi professorin tulee osallistua tiedekunnan muuhun
toimintaan, kehittämiseen ja hallinnollisiin tehtäviin.
Professorin tehtävien menestyksellinen hoitaminen ja tiedekunnan tuloksellisen toiminnan
edistäminen edellyttävät vahvaa sitoutumista tiedekunnan tiede‐ ja taideyhteisön
kokonaisvaltaiseen toimintaan.

Kelpoisuusvaatimukset
Tekstiilialan professorin tehtävä täytetään taiteellisin perustein. Lapin yliopiston
hallintojohtosäännön 38 §:n mukaan taiteellisin perustein täytettävään professorin tehtävään
valittavalta edellytetään korkeatasoinen tehtävän alan taiteellinen pätevyys, kokemusta
taiteellisen tai taideteollisen toiminnan johtamisesta, kyky antaa taiteelliseen toimintaan
perustuvaa korkeatasoista opetusta ja ohjausta. Lisäksi valittavalta edellytetään näyttöjä
edustamansa alan kotimaisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä, ja kun se on tehtävän
hoitamisen kannalta tärkeää, käytännöllinen perehtyneisyys tehtävän alaan.
Tekstiilialan professorilta edellytetään käytännöllinen perehtyneisyys tehtävän alaan.
Käytännöllinen perehtyneisyys on osoitettavissa mm. ammatillisilla ansioilla, taiteellisella
toiminnalla, tutkimus‐ ja tuotekehitysprojektien johtamisella tai julkaisutoiminnalla.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 50 §:n mukaan taiteellisin perustein täytettävän
professorin tehtävään hakeneen ansioita arvioitaessa otetaan huomioon taiteelliset ansiot,
julkaisut, tehtäväalan edellyttämä koulutus, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito
tuottaa oppimateriaalia ja tarvittaessa opetusnäyte sekä muulla tavoin osoitettu alan
teoreettinen ja käytännöllinen tuntemus. Lisäksi otetaan huomioon hakijan muut ansiot.
Tekstiilialan professorin tehtävää hakeneen taiteelliset ansiot on osoitettavissa mm.
näyttelytoiminnalla, suunnittelu‐ ja muotoilutoiminnalla sekä kuratointitehtävillä.
Tekstiilialan professorin tehtävien hoitamisessa hakijan eduksi katsotaan suoritettu tohtorin
tutkinto.
Kielitaito
Lapin yliopiston opetus‐ ja tutkintokieli on suomi. Yliopisto voi päättää lisäksi muun kielen
käytöstä opetus‐ ja tutkintokielenä ja opintosuorituksissa (Yliopistolaki 2009/558, 11 §).
Yliopiston opetus‐ ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, jolla
hänen on annettava opetusta (Yliopistoasetus 770/2009).

Jos opetus‐ ja tutkimustehtävää hakee ulkomaalainen tai Suomen kansalainen, joka ei ole
syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan
hänelle myöntää erivapaus yliopistoasetuksessa säädetyn suomen tai ruotsin kielen taidon
hallitsemisesta.
Opetus‐ ja tutkimustehtävään valittavalta ulkomaalaiselta tai Suomen kansalaiselta, joka ei
ole syntyperäinen, voidaan tarvittaessa edellyttää suomen kielen kohtuullista oppimista
tietyn ajan kuluessa.
Haettavassa tekstiilialan professorin tehtävässä opetuskielenä pääasiassa on suomi. Tehtävän
menestyksellinen hoitaminen edellyttää kuitenkin myös sujuvaa englannin kielen taitoa.
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 36 §:n mukaan pysyvään opetustehtävään valittavalta
edellytetään riittävä opetustaito.

Asiantuntijoiden tehtävää koskevat määräykset
Hakijoiden ja tehtävään kutsuttavien kelpoisuudesta ja ansioista on ennen valintaa
pyydettävä lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, kun henkilö valitaan toistaiseksi
voimassa olevaan tai vähintään kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Asiantuntijan
esteellisyyteen sovelletaan hallintolain (434/2003) 27‐29 §:iä. (Yliopistolaki 33 §)

Hakemista ja hakemukseen liitettävää aineistoa koskevat ohjeet
Saadakseen tehtävän täytön yhteydessä tarvittavat tiedot ja ilmoitukset hakijan on
ilmoitettava hakemuksessaan, miten hänet tavoittaa täyttömenettelyn aikana, ja annettava
osoite, johon kirjalliset ilmoitukset lähetetään, puhelinnumerot työhön ja kotiin sekä
sähköpostiosoite.
Hakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:
1. Tehtävään pätevöittävät oikeaksi todistetut tutkinto‐ ja työtodistukset
sekä ansioluettelo.
2. Selvitys täytettävän tehtävän kannalta hakijan merkittävistä ansioista ja
toiminnasta (max 3 s.)
3. Hakijan taiteellista toimintaa kuvaava portfolio, jolla hakija osoittaa taiteellisen
pätevyyden ja ansioituneisuuden tehtävään. Portfolion tulee olla paperiversiona.
4. Opetusportfolio tai muu kirjallinen selvitys hakijan opetusansioista.
Opetusansioihin sisältyy pedagoginen koulutus, opetustyössä hankittu käytännön
kokemus opetus‐ ja ohjaustehtävistä, oppimateriaalin tuottaminen ja muut
opetustehtävässä saavutetut ansiot. Taiteiden tiedekunnan opetusportfolio‐ohjeet on
yliopiston verkkosivulla http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Ajankohtaista/Avoimet‐
tyopaikat/Haku‐‐ja‐opetusportfolio‐ohjeet Portfolion tulee olla paperiversiona.
5. Tehtävän täytön kannalta hakijan keskeiset julkaisut tai kuvaus hakijan omista
keskeisimmistä tutkimusintresseistä.

Portfoliot ja julkaisut tulee toimittaa asiantuntija‐arviointia varten kolmena kappaleena.
Hakemukseen liitettävien portfolioiden tulee olla paperiversioina, ei sähköisessä muodossa.
Hakijoita pyydetään ilmoittamaan ovatko he käytettävissä professorin tehtävien
määräaikaisena hoitajana 1.1.2017 alkaen tehtäväntäyttöprosessin ollessa kesken.
Tehtävä julistetaan haettavaksi ja hakuaika on 30 päivää. Hakemus tulee osoittaa Lapin
yliopistolle ja toimittaa määräaikaan 4.5.2016 kello 13.00 mennessä yliopiston kirjaamoon
osoitteeseen: Lapin yliopiston kirjaamo, PL 122, 96101 ROVANIEMI, katuos. Yliopistonkatu 8.

Opetusnäyte ja haastattelu
Tiedekuntaneuvoston asettama tehtäväntäyttötoimikunta päättää asiantuntijalausunnot
saatuaan, kutsutaanko osa hakijoista antamaan opetusnäyte. Samassa yhteydessä on
mahdollista, että tehtäväntäyttötoimikunta haastattelee opetusnäytteeseen kutsuttavat
hakijat. Mahdollisesta haastattelusta ilmoitetaan opetusnäytekutsun yhteydessä.

Tehtäväntäyttöön liittyvät muut tiedot
Yliopiston palkkausjärjestelmä perustuu tehtävän vaativuuteen ja henkilökohtaiseen
suoriutumiseen. Professorin tehtävä sijoittuu opetus‐ ja tutkimushenkilökunnan
vaativuustasoihin 8‐10, joiden mukainen tehtäväkohtainen palkanosa on 4656,16 – 5934,94
euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa
palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.
Tehtävän täyttöprosessin ollessa kesken, tiedekuntaneuvosto voi tehdä vararehtorille
esityksen hakijan ottamisesta enintään vuoden määräaikaiseen tehtävään, kuitenkin
korkeintaan siksi kunnes tehtävä saadaan täytettyä, muulla kuin professorin nimikkeellä.
Mikäli hakijalla ei ole todettu muodollista kelpoisuutta professuuriin, tehtävä voidaan täyttää
apulaisprofessorin tehtävänä. Apulaisprofessorin tehtävä sijoittuu vaativuustasoluokittelussa
tasolle 7, jonka tehtäväkohtainen palkanosa on 3851,33 euroa kuukaudessa. Yliopisto maksaa
apulaisprofessorille työehtosopimuksen mukaista vaativuuslisää. Lisän suuruus on 50 %
tehtävän vaativuustason ja sitä seuraavan vaativuustason palkkaerosta. Lisäksi maksetaan
henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 %
tehtäväkohtaisesta palkanosasta.
Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto tekee esityksen rehtorille professorin tehtävän
täyttämisestä 2017 alkaen viisivuotiskaudeksi.
Lapin yliopiston rehtori ottaa professorin työsuhteeseen.
Tehtävän täyttömenettelyä koskevat tiedustelut:
professori Marjatta Heikkilä‐Rastas, marjatta.heikkila‐rastas@ulapland.fi
hallintopäällikkö Kaisa Kangas, kaisa.kangas@ulapland.fi

