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1. Tehtävä

PKI on luova tutkimus-, taide-, koulutus- ja osaamisverkosto, joka perustuu Lapin yliopiston, KemiTornio ammattikorkeakoulun ja Lappia ammattiopiston työnjakoon, yhteistyöhön ja
vuorovaikutukseen edustamillaan kulttuuri-, kuvataide- ja media-aloilla.
PKI tarjoaa myös kulttuuri-, taide- ja media-alan kehittämisorganisaatioille, museoille ja
kokoelmien yllä pitäjille, kuntien kulttuuritoimille, kulttuurialan työntekijöille ja harrastajille sekä
kulttuuripalveluita hyödyntäville tahoille mahdollisuuden yhteistyöhön koulutuksen, taiteen ja
tutkimuksen tuottajien kanssa.
Lapin korkeakoulukonsernissa PKI tarjoaa yhdessä Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin
kanssa innovatiivisen kehittämisympäristön. Verkoston keskeisenä toiminta-alueena on PohjoisSuomi, Pohjois-Kalotti, Barentsin alue ja Arktinen alue.

PKI:n tehtävänä on
-

vahvistaa kulttuuri-, kuvataide- ja media- alan tutkimusta, opetusta, taiteellista toimintaa ja
kehittämistyötä pohjoisessa
selkiinnyttää kulttuuri-, kuvataide- ja media- alan koulutusasteiden välillä työnjakoa ja
edistää niiden välistä yhteistyötä Lapissa ja toiminta-alueella

-

edistää kulttuuri-, kuvataide- ja media-alan yhteistyötä koulutusorganisaatioiden
edustamien muotoilualojen kanssa
edistää alan koulutuksen, taiteellisen toiminnan ja tutkimuksen kansainvälistymistä
tukea pohjoisten kulttuurien säilymistä ja uudistumista kulttuuri-, kuvataide- ja mediaaloilla
kehittää pohjoisten ja arktisten kulttuurien tutkimuksen tuottaman tiedon ja aineistojen
audiovisuaalista esittämistä
kehittää pohjoisten elämänmuotojen dokumentoinnin tapoja ja menetelmiä
edistää kulttuuri-, kuvataide- ja media- alan, elinkeinoelämän ja muiden yhteiskunnan
sektoreiden kanssa tapahtuvan yhteistyötä
edistää pohjoisen kulttuuri-, kuvataide- ja media- alan näkyvyyttä ja tunnettavuutta
toiminta-alueella ja sen ulkopuolella

2. Hallinto

PKI:n toiminnasta ja johtamisesta vastaa sen johtaja ja johtoryhmä.
PKI:njohtajana toimii Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan dekaani.
PKI:IIa on johtoryhmä, joka koostuu Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan dekaanista, kuvataide-,
media- ja taidekasvatusalan edustajista (yksi kustakin) sekä kahdesta Kemi-Tornion
ammattikorkeakoulun /Lapin ammattikorkeakoulun ja kahdesta Ammattiopisto Lappian
edustajasta. Lisäksi johtoryhmän kokouksiin voidaan kutsua esittelijäitä ja asiantuntijoita.
4. PKI:n johtoryhmä
Johtoryhmän tehtävät:

johtaa PKI:n toimintaa, kehittää toiminnan sisältöjä ja määrittää yhteistyön strategiset
kärjet
laatii vuosittain PKI:n toimintasuunnitelman, joka kattaa myös opetus-, tutkimus- ja
kehitysresurssin käytön yhteisissä toiminnoissa
vastaa toimintasuunnitelman toteutuksesta
raportoi taustayhteisöille vuosittain yhteistyön tuloksista osana
toiminta kertomusraportoi ntia
-

huolehtii yhteistyörakenteen sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta

YHTEISTYÖALUEITA
Yhteistyöalueita ovat mm.
-

yhteisen opiskelijarekrytoinnin kehittäminen

-

joustavien ja houkuttelevien opintopolkujen rakentaminen kansallisesti ja kansainvälisesti

avoimen korkeakouluopetukse n hyödyntäminen yhteisessä toiminnassa
opetus-, soveltava tutkimus- ja kehitysresurssin käytön suunnittelu yhteistyötoimintoihin
yhdessä sovittavien toiminnallisten kärkien kehittäminen
tutkimus- ja kehittämishankeyhteistyön va hvistaminen
kansainvä listyminen
TULOSSOPIMUSMENETTELV

PKI:n yhteistyörakennetta koskeva tulossopimus t avoitteineen ja mahdollisine yhteiskäyttöisine
resursseineen sovitaan vuosittain tulossopimusneuvotteluissa Lapin yliopiston, Kemi-Tornio n
ammattikorkeakoulun/Lapin ammattikorkeakoulun, Ammattiopisto Lappian ja PKI:n välillä.
SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA TARKISTAMINEN

Sopimus yhteistyö rakenteesta on voimassa toistaise ksi ja se tarki stetaan syksyllä 2013 ennen
siirtymi stä sopimuskaudelle 2013-2016. Sopimus on osapuolten irtisanottavissa kunkin vuoden
kesäkuun loppuun mennessä. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun osalta so pimu s siirtyy vuoden

2014 Lapin ammattikorkeakoulu Oy: lle.
Rovaniemi

Mauri Ylä-Kotola
rehtori
Kemi

1rT
7cw
rehtori

liil
Marku s Aarto

hallinto- ja lakiasiainjohtaja
Tornio

rehtori

