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Paikka: taiteiden tiedekunta, F2018
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16.1.2020
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Jäsenet:
+Satu Miettinen
+Timo Jokela
=Jaana Erkkilä-Hill
=Heidi Pietarinen
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+Jukka Kiviniemi
=Matilda Kalving
+Thomas Suni
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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.
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 10.1.2020.
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 10.1.2020

-

Tutkintotavoitteet/vuosi
kaudella 2017-2020

2016

Toteutuneet tutkinnot
2017
2018 2019 2020

taiteen kandidaatti 90

101

91

70

69

-

taiteen maisteri 85

85

81

79

83

-

taiteen tohtori 4

3

4

4

1

-

Tiedekunta on dekaanin päätöksellä myöntänyt seuraavat
todistukset:
taiteen tohtori
17.12.2019

Eira Ainalinpää

taiteen maisteri, kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma
11.12.2019 Tommi Seppänen
17.12.2019 Sanni Vanttaja
18.12.2019 Samuli Leppänen
taiteen maisteri, audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelma
06.12.2019 Kalle Liikala
17.12.2019 Juraj Kyppö
17.12.2019 Katri Rantala
17.12.2019 Virpi Vaattovaara
taiteen maisteri, graafisen suunnittelun koulutusohjelma
17.12.2019 Maria Silvennoinen
taiteen maisteri, soveltavan kuvataiteen maisteriohjelma
17.12.2019 Reetta Kupari
taiteen maisteri, soveltavan kuvataiteen ja luontokuvauksen maisteriohjelma
17.12.2019 Jyrki Tammi
taiteen maisteri, soveltavan ääni-ilmaisun maisteriohjelma
17.12.2019 Teemu Hulkko
taiteen kandidaatti, kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma
18.12.2019 Emilia Karvanen
taiteen kandidaatti, audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelma
09.12.2019 Viljami Tommola
taiteen kandidaatti, graafisen suunnittelun koulutusohjelma
12.12.2019 Riikka Alakoski
12.12.2019 Pauliina Heikkinen
17.12.2019 Josefina Yrjölä
taiteen kandidaatti, tekstiili- ja vaatetusalan koulutusohjelma
05.12.2019 Anna Eloranta
09.12.2019 Sanna Pentinsaari
-

Taiteellinen toiminta:
Galleria Valossa taiteiden tiedekunnan, TAIKE Taiteen edistämiskeskuksen ja Lapin taiteilijaseuran Pohjoistuuli 2 – North Wind 2
18.12.2019-23.2.2020.
Taiteiden tiedekunnassa avoinna olevat näyttelyt 9.-23.1.2020:
Galleria Seinä: kuvataidekasvatuksen opiskelija Laura Tahvanaisen
SYVIMMÄT JOET VIRTAAVAT HITAASTI,

Galleria Kajo: sisustus- ja tekstiilimuotoilun opiskelijoiden Pirjo
Vuohtoniemen ja Jenni Martikaisen sekä vaatetussuunnittelun opiskelijaa Anniliina Parkkisen Asioita joista ei puhuta,
Galleria Hämärä: soveltavan kuvataiteen ja luontokuvauksen maisteriohjelman opiskelija Janette Backmanin Moonlight with Me,
Galleria Kilo: graafisen suunnittelun opiskelija Elli Alasaaren Olisinko täällä - valokuvanäyttely,
Galleria Kopio: yliopistonlehtori (ma) Elisa Alaluusuan Si(i)vu luonnoskirjoista / Slice OF Sketchbooks,
Galleria Lyhty: yliopistonlehtori Johanna Oksasen A Hole in my
TETRIS naamio tunteiden tulkkina,
Galleria Kellari: vaihto-opiskelija Loréna Jurjanzin Experimental
printed series.
Galleria Lovisassa tammikuun taiteilija yliopistonlehtori (ma) Elisa
Alaluusuan Alaluusua on Alaluusua.
Esitys

Todettaneen ilmoitusasiat.

Päätös

Todettiin.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Satu Miettinen
puheenjohtaja

Kaisa Kangas
esittelijä
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3. Taiteiden tiedekunnan varadekaanien valinta
Yliopiston hallintojohtosäännön mukaan tiedekuntaneuvosto tehtävänä on
nimetä yksi tai useampi varadekaani dekaanin esityksestä. Varadekaanin
toimikausi on sama kuin dekaanin (nelivuotiskausi).
Yliopiston rehtori on päätöksellään 19.12.2019 nimennyt professori Satu
Miettisen taiteiden tiedekunnan dekaaniksi ajalle 1.1.2020-31.12.2023.
Yliopiston ja tiedekuntien käytännön mukaan tiedekunnissa on viime vuosina ollut kaksi varadekaania, joista toisen vastuualueella on ollut opetukseen painottuvat tehtävät ja toisen vastuualueella tutkimukseen painottuvat tehtävät.
Varadekaani valitaan tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilökunnan jäsenistä.
Mikäli tiedekuntaan nimetään useampi varadekaani, tulee dekaanin määrätä varadekaanien välisestä työnjaosta ja siitä kuka toimii dekaanin ensisijaisena sijaisena dekaanin ollessa estynyt.
Mikäli varadekaaniksi nimetään henkilö, jota ei ole vaaleissa valittu tiedekuntaneuvoston jäseneksi, on tällä läsnäolo- ja puheoikeus tiedekuntaneuvoston kokouksissa. Silloin, kun varadekaani toimii dekaanin ollessa

estyneenä tiedekuntaneuvoston kokouksen puheenjohtajana, on tällä samat oikeudet kuin dekaanilla.
Yliopiston hallintojohtosäännön 24 §:n mukaan dekaani johtaa ja valvoo
tiedekunnan toimintaa sekä on tiedekuntaneuvoston puheenjohtaja. Dekaani päättää niistä asioista, joita ei ole määrätty tiedekuntaneuvoston
päätettäväksi. Dekaani vastaa tiedekunnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta rehtorille.
Hallintojohtosäännön 24 §:ssä on lueteltu tarkemmin dekaanin tehtävät
(https://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=9f4e18c0-29b1-48be-874d2e649c4f856b ). Samassa pykälässä todetaan, että dekaani voi siirtää toimivaltaansa kuuluvan asian varadekaanin, harjoittelukoulun rehtorin, tiedekunnan kanslian tai tiedekunnan muun yksikön tai esimiehen ratkaistavaksi.
Asiassa ei esittelymenettelyä.

Päätös

Päätettiin valita taiteiden tiedekunnan 1. varadekaaniksi professori Jonna
Häkkilä vastuualueenaan tutkimukseen painottuvat tehtävät ja 2. varadekaaniksi professori Tuija Hautala-Hirvioja vastuualueenaan opetukseen
painottuvat tehtävät vuosille 2020-2023.
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esittelijä
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4. Taiteiden tiedekunnan Palvelumuotoilun monialaisen maisteriohjelman opetussuunnitelma lukuvuosille 2020-2022
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 22 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista
sekä opiskelijoiden valintaperusteista.
Liitteenä esitys taiteiden tiedekunnan Palvelumuotoilun monialaisen
maisteriohjelman opetussuunnitelmaksi lukuvuosille 2020-2022.
Esitys

Hyväksyttäneen taiteiden tiedekunnan Palvelumuotoilun monialaisen
maisteriohjelman opetussuunnitelma lukuvuosille 2020-2022 liitteen mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Satu Miettinen
puheenjohtaja

Janette Tolppi
esittelijä
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5. 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.
Esitarkastajien asettaminen jatko-opiskelija Marija Griniukin väitöskirjaksi
tarkoitetun työn taiteelliselle produktiolle
Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 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.
Tiedekunnan ohjeiden mukaan jatko-opiskelijan on haettava taiteellisen
produktion ohjaajalta julkistamislupa, jonka perusteella taiteellinen osuus
hyväksytään esitarkastettavaksi. Julkistamisluvasta on käytävä ilmi, onko
kyseessä taiteellisen produktion lopullinen ja ainutkertainen esitarkastus
vai taiteellisen produktion yhden osion, välivaiheen esitarkastus.
Ennen esitarkastajien määräämistä tohtorin tutkinnon suorittajalle varataan tilaisuus antaa asiasta lausunto.

Jatko-opiskelija Marija Griniuk on anonut esitarkastajien määräämistä väitöskirjatyönsä taiteellisen produktion ensimmäiselle osiolle Uncovering
my beginning: Techno-voyeurism into a (Performing) body. Produktio-osa
on nähtävissä Lapin yliopiston galleria Kilossa 288.1.-13.2.2020. Produktio-osaan liittyvä performanssi esitetään näyttelyn avajaisissa 27.1.2020
klo 18.00-19.30 ja viikolla 7 (10.-13.2.2020, tarkka aika ilmoitetaan myöhemmin).
Griniukin väitöskirjatyön ohjaajat, professori Timo Jokela ja TaT, yliopistonlehtori Maria Huhmarniemi ovat myöntäneet produktio-osiolle julkistamisluvan.
Esitarkastajaksi on tiedusteltu sekä suostumuksensa on antanut TaT Pilvi
Porkola. Griniukilla ei ole huomautettavaa esitarkastajasta.
Esitys 1

Otettaneen asia käsiteltäväksi.

Esitys 2

Päätettäneen määrätä Marija Griniukin väitöskirjatyön taiteellisen produktion ensimmäiselle osiolle Uncovering my beginning: Techno-voyeurism
into a (Performing) body. esitarkastajaksi suostumuksensa mukaisesti
TaT Pilvi Porkola.

Päätös 1

Esityksen mukaisesti.

Päätös 2

Esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan vakuudeksi:
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