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PÖYTÄKIRJA

Aika

20.12.2013 klo 10.12–12.18

Paikka

Lapin yliopisto, päärakennus, D-siipi, huone 113, Rovaniemi

Osallistujat

VARSINAINEN JÄSEN

Timo Jokela, puheenjohtaja
Leena Alalääkkölä
etänä klo 12.09 asti
Ari Alm
Maria Huhmarniemi
Jussi Leponiemi
Markku Niva
Eija Timonen (etänä)
Jaana Erkkilä
Veli-Pekka Räty, sihteeri

VARAJÄSEN

ORGANISAATIO

Eija Rajalin

LY/TTK
KTamk

Anitra Arkko-Saukkonen
Mirja Hiltunen
Virpi Lilja
Mika Leinonen
Timo Haanpää
Tuija Hautala-Hirvioja

KTamk
LY/TTK
AO Lappia
AO Lappia
LY/TTK
LY/TTK
AO Lappia

ASIANTUNTIJAJÄSEN

Martti Lampela
Jukka Mäkelä
klo 10.12–10.25, 11.04–12.18
Markku Tarvainen
Mauri Ylä-Kotola

Lapin AMK
LY
LUC
LY

1 Kokouksen avaus
Timo Jokela avasi kokouksen.
2 Järjestäytyminen
Puheenjohtajaksi valittiin Mauri Ylä-Kotola ja sihteeriksi Veli-Pekka Räty.
Puheenjohtaja Ylä-Kotola kertoi, että kokouksessa on myös vapaamuotoinen
tulosneuvottelu.
Lapin yliopistolla ei ole korvamerkittyjä määrärahoja PKI:n toimintaan. LY käyttää
PKI:n toimintaan 60000 €/vuosi, joka sisältää matkakulut.
Lampela kertoi että Lapin AMK:n näkökulma on samantapainen kuin LY:llä. PKI:n
toiminta tapahtuu kaupan ja kulttuurin perusrahoituksen kautta. PKI:n toiminta
integroituu osaksi AMK:n toimintaa.
Lilja kertoi että Koulutuskuntayhtymä Lappian rahoitus on samantapainen kuin
muillakin. Lappialle PKI on tärkeä, on pidetty tärkeänä yhteistyötä sekä AMK:n että
LY:n kanssa. Haasteena vähenevä rahoitus.
Kokouksen osallistujat esittäytyivät.

2 PKI:n toiminnan yhteenveto ja arviointi vuosilta 2012–2013
Timo Jokela esitteli PKI:n toimintakertomuksen luonnoksen vuosilta 2012–2013.
(Liite 1)
Keskustelussa todettiin toimintakertomuksen kohtiin:
– luettelo toiminnasta on vaikuttava; on hyvä esitellä toimintaa myös Meri-Lapin
kaupunginjohtajille
– PKI:n alkuperäinen ajatus oli vahvistaa liikkuvuutta: AO:sta AMK:uun ja
yliopistoon
– ammattiopiston kuvataiteen tutkinnon suoritus otettu huomioon opiskelijan hakiessa
yliopistoon
– jatkossa pitäisi päästä hakemaan pelkän ammattitutkinnon perusteella yliopistoon
Todettiin että toimintakertomus täydennetään tammikuussa 2014.
3 Toimintasuunnitelma vuodelle 2014: tavoitteet, resurssit ja kärkitoiminnat
Timo Jokela esitteli PKI:n toimintasuunnitelman luonnoksen vuodelle 2014. (Liite 2)
Keskustelussa todettiin toimintasuunnitelman kohtiin:
Muutokset organisaatiossa
– instituutin nimestä ei ole syytä tehdä ongelmaa; PKI:n rinnalla voidaan käyttää
myös termiä PKI-verkosto
– yhteistyön rakentaminen muiden toimijoiden kanssa tärkeää
– MTI:n toivotaan toimivan myös Kemi-Tornion alueella
– voidaanko jo todeta että PKI on toiminnassa? Miten PKI asemoituu alueellisesti,
kansallisesti ja kansainvälisesti?
– Lappia ei ole esteenä LY:n ja Lapin AMK:n kansainvälistymishaluille, Lappialle
kansainvälistyminen ei kuitenkaan ole ensisijaista PKI:n toiminnassa
– onko UArctic-toiminta osana PKI:tä vai erikseen?
– Lapin AMK painottaa UArcticissa arktista yhteistyötä ja rajaosaamista
Koulutus
– Lapin AMK:n kuvataidealan profiloimisessa tarvitaan vielä keskusteluaikaa,
työskentely alkaa tammikuussa 2014
– soveltavan kuvataiteen maisterinohjelman vakinaistaminen: myös ulkomaisia
kyselyitä tullut koulutuksen jatkumisesta; ei ole kilpaileva AMK:n
kuvataideopintojen kanssa
– ilmeisesti musiikin opettajaopetus päättyy Oulusta mikä avaisi mahdollisuuksia
Torniolle
– media-alan kandidaattikoulutuksen järjestämiseen Torniossa suhtaudutaan
kriittisesti, hakijamäärä ei riitä kanditutkinnon antamiseen Torniossa,
koulutusyhteistyö muilla tasoilla lämpimästi kannatettavaa
– toivotaan kuitenkin että selvitettäisiin kandidaattitasoisen koulutuskokonaisuuksien
antamista Torniossa
– avoimen yliopiston opintoina mediataiteen approbatur voisivat olla järkevää
toteuttaa Torniossa
Taidepedagogiikan kehittäminen
– sovittu jo yhteistyöstä LY:n ja AO:n kesken

–
–
–

taidepedagogiikka alkaa jo päiväkodista ja peruskoulusta, kyse on myös opettaja–
taiteilija-näkökulmasta
Torniossa tarjolla samalla kampuksella esikoulusta lukioon, AO, AMK ja vapaa
sivistystyö
hieno avaus, juuri sitä mitä PKI:n tulee tehdä

Hanketoiminta
– Ikäehyn tyyppinen hanke voisi olla hyvä pilotti innovaatio-ohjelmassa
Resurssit
– korjaus: AMK:ssa yhteensä 13 vakituista henkilöä, 5 kuvataiteessa
– rahoituspäätökset
o LY sitoutunut 2016 loppuun 3 professoria, noin 36 k€ + matkakulut = noin 60
k€/vuosi
o AMK:n ja AO:n rahoitus: jätetään asia käsiteltäväksi myöhemmin
– opiskelijamäärät PKI:n toiminnassa
o LY: 400-450 opiskelijaa
o Lapin AMK: n. 250 opiskelijaa ja laskee 100:aan
o Lappia: 250
– Tornion kaupungista on kuulunut että PKI ei ole riittävästi resursoitu, voisiko
ajatella että tehdään noin 100 k€:n hakemus Tornion kaupungille?
o Hakemuksella ei liene menestymisen mahdollisuuksia.
o Mahdollinen lähestymistapa: jokin hanke jossa kaupungin omarahoitusosuus
olisi merkittävä.
Puheenjohtaja tiedusteli tulospalautteesta ja linjausten oikeudesta?
Lapin AMK: AMK:ssa tarvitaan perusteellisempaa perehtymistä PKI:n asioihin
Lappia:
valittu linja on oikea
Lapin yliopisto: alkuvaiheessa oli epärealistiset tavoitteet
kun suunniteltiin MTIn tapaista instituuttia; nyt toimiva ratkaisu
koordinaattori: PKIn rakennetta ja johtamistapaa ei nyt tarvitse muuttaa,
todettu toimintakertomuksessa toimivaksi,
media-ala kulkee PKI:ssa edelleen mukana
Todettiin että toimintasuunnitelma täydennetään tammikuussa 2014.
4 PKI:n rooli osana Lapin korkeakoulukonsernia
Käsitelty edellisissä kohdissa.
5 Muut asiat
Ei ollut muita asioita.
6 Seuraavat kokoukset
Seuraava PKI:n johtoryhmän kokous on Torniossa 21.1.2014 klo 10–12.

7 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.18.

LIITTEET
Liite 1 PKI:n toimintakertomuksen luonnos vuosilta 2012–2013
Liite 2 PKI:n toimintasuunnitelman luonnos vuodelle 2014

JAKELU
Pohjoisen kulttuuri-instituutin johtoryhmän varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
Virpi Lilja, johtaja, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Jani Suokanerva, hallintopäällikkö, Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta

