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Kiitosta ja haasteita /Arvo Jäppinen, konsernijohtaja

Tässä uutiskirjeessä
 Neuvottelut opetus– ja
kulttuuriministeriössä sujuivat hyvin
 Uusi konsernijohtaja esittäytyy
 Neuvottelukunnan tulevaisuusseminaari 26.5.
 Pohjoisen kulttuuriinstituutin toiminta käynnistyy
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Lapin korkeakoulukonserni otti taas yhden
askeleen eteenpäin. Kahden ammattikorkeakoulumme neuvottelut opetus– ja kulttuuriministeriössä 23.4. käytiin myönteisessä hengessä. Ministeriö antoi tunnustusta konsernin kehittämistyöstä ja rahoitustakin
tulevaan rakenteelliseen
kehittämiseen vuosille
2011-12 luvattiin. Molempien ammattikorkeakoulujen konserninäkökulmaan perustuva strategiatyö sai myös myönteistä palautetta.
Meille tuli myös vaativia
haasteita. Ne koskevat
sekä laatua ja sisältöjä
että päätöksentekorakenteita. Ministeriö katsoi, että myös konsernitasolla tulisi vahvemmin
tukea konsernin korkea-

koulujen opetuksen ja
TKI:n kehittämistä. Vetovoima, läpäisy, laatu ja
perusprosessit ovat erityisiä kohteita. Tähän
kehittämiseen sitouduttiin.
Konsernin päätöksentekoa sovittiin kehitettäväksi siten, että ”Lapin
korkeakoulukonsernin
yhteinen, pitkäaikaiseen
sopimukseen perustuva
päätöksentekorakenne
on käytössä 2011”. Tämä edellyttää, että valmistelu ja tarvittavat
päätökset tehdään kuluvan vuoden aikana.
Lähikuukausina kaikilta
konsernin osapuolilta
edellytetään kapeaalaisen reviirinvartioinnin
sijasta kokonaisuuden
edun näkemistä ja toimimista sen mukaisesti.

Muuten emme onnistu.
Päätöksentekorakenteen
uudistaminen on välttämätöntä sekä konsernin
tulevaisuuden että uskottavuutemme kannalta.
Kun samanaikaisesti edetään asteittain kohti Lapin koulutuskonsernia,
tulee haasteita ja työtä
riittämään.

Commendation and challenges /
Arvo Jäppinen, director of the consortium
The Lapland University
Consortium took yet another step forward. Negotiations between the
Ministry of Education
and our two UASs on 23
April were carried out in
a positive atmosphere.
The ministry commended

the consortium’s development work and promised financing for the
upcoming structural development in 2011 –
2012. The consortiumbased strategy work of
both UASs was also acknowledged.

We were also given
great challenges regarding our quality, contents,
and structures of decision making. According
to the ministry, the development of teaching
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as well as research, development and innovation
should be supported more
strongly also at the consortium level. Attraction,
throughput, quality, and
basic processes are special
targets. We committed
ourselves to this development work.
An agreement was made
to develop the decision
making of the consortium
so that “the joint decisionmaking structure of the

Lapland University Consortium, based on a
long-term agreement,
will be in operation in
2011.”
This requires that the
preparations and necessary decisions be
made this year.
In the coming months
the parties of the consortium must work for
the interest of the
whole instead of engaging in territorial
competition. This is the

only way to survive.
It is necessary to renew the decisionmaking structure
from the viewpoints
of the future and the
consortium’s credibility.
More challenges and
work will be generated by a simultaneous, step-by-step
progress toward the
Lapland Region Educational Consortium.

Markku Tarvainen konsernin johtoon

Konsernin nykyinen johtaja Arvo Jäppinen siirtyy
viettämään ansaittuja
eläkepäiviä, mutta hän
jatkaa edelleen konsernin strategiaryhmän puheenjohtajana.
Markku Tarvaisella on
pitkä kokemus korkeakoulujen johto– ja kehittämistehtävistä. Hän on
aiemmin toiminut mm.
Rovaniemen ammattikorkeakoulun yliopettajana
ja opintoasiainjohtajana

sekä Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun koulutusjohtajana.
Tarvainen on peruskoulutukseltaan tekniikan
lisensiaatti Teknillisestä
korkeakoulusta, jossa
hän on opiskellut maanmittausta ja kiinteistöjohtamista. Lisäksi hän
on suorittanut laajoja
täydentäviä, johtamistehtäviä tukevia opintoja.
Konsernin tulevien haasteiden Tarvainen näkee
liittyvän erityisesti kahden instituutin, korkeakoulujen välisen työnjaon sekä yhteisten palveluiden kehittämiseen.

Uudet työtilat Tarvaiselle ovat järjestyneet Lapin yliopistolta Rovaniemeltä.
”Jatkossa olen 3-4 päivää
viikossa Rovaniemellä ja
1-2 päivää Kemi-Tornion
alueella.”, Tarvainen kertoo syksyn käytännön
järjestelyistä.
Tarvainen korostaa jatkuvaa yhteydenpitoa niin
alueen kuin kansallistenkin toimijoiden kanssa.
”Haluan käydä avoimia
keskusteluja laajasti”,
Tarvainen korostaa.

Markku Tarvainen is LUC’s new director
Present vice-rector of
Kemi-Tornio UAS, Markku
Tarvainen has been no-

“Jatkuva yhteydenpito
niin alueen kuin
kansallistenkin
toimijoiden kanssa on
olennaisen tärkeää”,
korostaa konsernin uusi
johtaja Markku
Tarvainen

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun vararehtori
Markku Tarvainen on
nimitetty Lapin korkeakoulukonsernin johtajaksi 1.8.2010 alkaen.

minated for the next
director of the Lapland
University Consortium.

He will start in the new
position on 1st of August.
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Lyhyesti
Neuvottelukunnan
seminaari 26.5.
Lapin korkeakoulujen
yhteinen neuvottelukunta järjestää tulevaisuusseminaarin 26.5.2010
Rovaniemen ammattikorkeakoulun Borealissalissa kello 13.0016.30.
Tilaisuudessa on mahdollisuus kuulla mielenkiintoisia alustuksia mm.
Lapin brändiin ja tulevaisuuden näkymiin liittyen.
Puhujina kuullaan mm.
tohtori Sam Inkistä sekä
M-Brain Oy:n hallituksen
puheenjohtaja Kim Nybergiä, Pentikin varatoimitusjohtaja Harri Bergmania ja korkeakoulujen
ja kuntien johtoa.
Tilaisuus on avoin korkeakoulujen koko henkilökunnalle. Ilmoittautumiset tilaisuuteen 18.5.
mennessä Sirpa Hastille
(@ulapland.fi)

Visuaalinen ilme
käyttöön
Lapin korkeakoulukonsernin visuaalinen ilme
otetaan käyttöön laajasti
26.5. järjestettävän ilmeen julkistustilaisuuden jälkeen.
Ilmettä on työstetty kevään aikana aiemmin
viime syksynä konsernin
johtoryhmässä hyväksytyn graafisen ohjeiston
pohjalta.
Peruselementit uudessa
visuaalisessa ilmeessä
ovat jäkälän muotoinen
tunnus ja logo sekä rakkakivikuvioitu graafinen
elementti.

Yhteisten
tukipalveluiden
kehittäminen
etenee
Tulevien yhteisten tukipalveluiden suunnittelusta vastaavat koordinointiryhmät kokoontuivat
seminaariin Matkailuinstituutin tiloihin huhtikuun
puolivälissä.
Tilaisuudessa käytiin läpi
valmistelun tämänhetkistä tilannetta, ja sovittiin
seuraava määräaika
31.5.2010. Tuolloin ryhmät luovuttavat uudet
palvelusopimusluonnokset Markus Aarrolle viimeistelyä varten.
Palvelusopimukset ovat
valmiit allekirjoitettaviksi
elo-syyskuulla 2010. Yhteinen tukipalvelukeskus
käynnistyy 1.1.2011.

Jäkälä symboloi yhteistyön voimaa ja selviytymistä ankarissa olosuhteissa.
Korkeakoulukonsernin
uusi tunnuslause on Pohjoista valoa, joka kertoo
korkeakoulujen pohjoisessa tekemästä sivistystyöstä.
Konsernin uutiskirjeen
nimeksi päätettiin lopulta
valita yksinkertainen LUC
uutiset/LUC News. Nimiehdotuksia saatiin mukavasti, mukana loppumetreille saakka olivat
mm. Lakka sekä Korkkari.
Nimikilpailun voittajalle
on ilmoitettu voitosta
henkilökohtaisesti.

Pohjoisen kulttuuriinstituutin toiminta
käynnistyy
Pohjoisen kulttuuriinstituutin toiminta on
lähtenyt kevään aikana
kunnolla käyntiin.
Yksi konkreettinen osoitus
tästä on koulutusprojektiksi merkittävä dokumenttielokuvahanke
Laestadius Versaillessa.
Elokuva pohjautuu professori Juha Pentikäisen tutkimukseen Laestadiuksen
elämästä. Tavoitteena on
työstää teknisesti ja
sisällöltään hyvin
korkeatasoinen, kansainväliseen levitykseen
kelpaava dokumenttielokuva pääosin opiskelijavoimin. Ensi-iltaa on suunniteltu loppusyksyyn
2011 Suomessa ja Ranskassa.
Lisätietoja dokumenttielokuvasta saa valmistelusta
vastaavalta professori
Hannu Kahakorvelta Pohjoisen kulttuuriinstituutista.

Henkilökunta on
tervetullut
neuvottelukunnan
seminaariin 26.5.

Lapin korkeakoulukonserni
Lapin yliopisto, Rovaniemen
ammattikorkeakoulu, KemiTornion
ammattikorkeakoulu

Jokiväylä 11 C
96300 Rovaniemi

Lapin korkeakoulukonsernin
viestintä, uutiskirjeen
aineistot ja palaute:
viestinnän koordinaattori
Tiina Kaksonen
P. 020 798 5784
tiina.kaksonen(at)ramk.fi
Uutiskirje ilmestyy jatkossa
kuukausittain. Aineistot
kuukauden 10. päivään

Lapin korkeakoulukonsernin muodostavat kolme korkeakoulua:
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto ja Rovaniemen ammattikorkeakoulu. Yhteistyötään tehostamalla korkeakoulut ovat muodostaneet kokonaisuuden, jossa ne täydentävät toinen
toistaan.
Uudistamalla luovasti ja rohkeasti toimintatapojaan korkeakoulut
luovat uutta osaamista ja ovat ennakkoluulottomia edelläkävijöitä.
Yhteiset instituutit, Lapin matkailuinstituutti ja Pohjoisen kulttuuri
-instituutti, yhteiset tukipalvelut ja yhteinen kirjasto ovat konkreettisia osoituksia korkeakoulujen yhteistyön muodoista.

