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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Lapin yliopiston johtosäännön 15 §:n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen
kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta.
Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.
Saman johtosäännön 16 §:n 1 momentin mukaan hallintoelin on päätösvaltainen,
kun läsnä on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä.
Esitys

Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Puheenjohtaja

Kari Laine

Esittelijä

Paula Kankaanpää
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Ilmoitusasiat
-

Paula Kankaanpää kertoo 24.10.2003 pidettävistä Lapin yliopiston ja Arktisen
keskuksen välisistä tulossopimusneuvotteluista.

Esitys
Todettaneen.
Päätös
Todettiin. Lopullinen tulossopimus toimitetaan johtokunnalle tiedoksi myöhemmin.
Pöytäkirjan vakuudeksi

Puheenjohtaja

Kari Laine

Esittelijä

Paula Kankaanpää
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Lausunto Valtiontalouden tarkastusviraston muistiosta: Arktisen keskuksen näyttelytoiminta
(Liite 1)

Arktisen keskuksen ja Arktikum Palvelu Oy:n välistä suhdetta käsiteltiin johtokunnan
kutsumassa selvitysmiehen raportissa 4.10.2002. Siinä todettiin, että järjestely ei ole
lainmukainen. Tämän jälkeen johtokunta pyysi valtiontalouden tarkastusvirastolta
asiasta lausuntoa. Tarkastusvirasto pyytää Arktisen keskuksen johtokuntaa antamaan
lausunnon 11.8.2003 päivätystä tarkastusmuistiosta (dnro 400/34/02) 30.10.2003
mennessä. Lausunto otetaan huomioon lopullista tarkastuskertomusta laadittaessa.
Lausunto on pyydetty myös Lapin yliopistolta, Arktikum Palvelu Oy:ltä, Rovaniemen
kaupungilta sekä Opetusministeriöltä.
Tarkastusmuistio on liitteenä 1 ja luonnos Arktisen keskuksen johtokunnan
lausunnoksi on oheisena.
Esitys
Hyväksyttäneen Arktisen keskuksen johtokunnan lausunto.

Päätös
Hyväksyttiin lausunto muutoksin. Oheisena lopullinen lausunto.
Pöytäkirjan vakuudeksi

Puheenjohtaja

Kari Laine

Esittelijä

Paula Kankaanpää

Johtokunta, Arktinen keskus
Lapin yliopisto
PL 122
96101 Rovaniemi

27.10.2003

Valtiotalouden tarkastusvirasto
PL 1119
00101 Helsinki

Asia:
Viite:

Arktisen keskuksen johtokunnan lausunto
Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastusmuistio 400/34/02: “Arktisen keskuksen
näyttelytoiminta”.

Arktisen keskuksen johtokunnan näkemys on tarkastusmuistion tuloksen mukainen. Nykyinen
toimintamuoto, jossa yksityinen yritys hyödyntää julkisin varoin tuotettuja näyttelyitä oman
toimintansa hyväksi, on välttämätöntä organisoida uudelleen. Lisäksi huomioitavia ovat ne
muistion kohdat, joissa nousevat esiin nykyisen järjestelyn toiminnallinen nurinkurisuus ja siitä
seuraava toimintojen tehottomuus ja kalleus.
Valtiontalouden tarkastusviraston suorittamaa tarkastusta edelsi Arktisen keskuksen johtokunnan
puheenjohtajan pyyntö. Sitä ennen johtokunnan kutsuma selvitysmies oli 4.10.2002 päivätyssä
muistiossaan todennut Arktisen keskuksen ja Arktikum Palvelu Oy:n välisen suhteen valtion
maksuperustelain vastaiseksi ja muutoinkin epäterveeksi ja jopa laittomaksi. Keskustelut Lapin
yliopiston rehtorin kanssa selvitysmiehen muistion jälkeen eivät johtaneet muutosta enteilevään
tulokseen, joten johtokunnan ainoaksi mahdollisuudeksi jäi tarkastuspyynnön jättäminen.
Tarkastusvirasto otti lähtökohdakseen selvittää, ovatko Lapin yliopiston Arktisen keskuksen ja sen
ylläpitämää näyttelyä kaupallisesti hyödyntävän yhtiön väliset taloudelliset ja toiminnalliset suhteet
järjestetty hyväksyttävällä tavalla. Tarkastusta suorittaessaan viraston edustaja joutui sivuamaan
myös Lapin maakuntamuseon näyttelytoiminnan järjestämistä, joka on identtinen Arktisen
keskuksen kanssa suhteessa Arktikum Palvelu Oy:n.
Tarkastaja kiinnittää heti muistion alussa huomiota siihen, että viime vuosien käytäntö on kääntynyt
päälaelleen siitä, minkä vuoksi Arktikum Palvelu Oy 1992 perustettiin.
s. 4: ”Arktikum –palvelu Oy on rekisteröity 29.4.1992. Silloin yhtiöjärjestyksen toimialapykälän
mukaan yhtiön toimialana oli palveluiden tuottaminen ja myyminen erityisesti Lapin yliopiston
Arktiselle keskukselle ja Lapin maakuntamuseolle sekä muille yhtiön palveluita tarvitseville. Sen
tarkoituksena oli siis toimia palveluiden alihankkijana. Toimialapykälän muutos rekisteröitiin
18.6.2001. Voimassa olevassa yhtiöjärjestyksessä yhtiön toimiala on Arktikum -talon palveluiden
tuottaminen ja ostaminen Lapin yliopiston Arktiselta keskukselta, Lapin maakuntamuseolta ja muilta
toimittajilta ja niiden myyminen pohjoisen matkailijoille ja asukkaille. ...Näyttelyiden tuottajista,
Arktisesta keskuksesta ja maakuntamuseosta tuli yhtiön alihankkijoita”.

Yhtiön perustamisen tarkoituksena oli siis, että se toimisi palveluiden alihankkijana. Yhtiön
toimialapykälän muutoksen jälkeen näyttelyn tuottajista, Arktisesta keskuksesta ja

maakuntamuseosta, tulikin yhtiön alihankkijoita. Tässä yhteydessä on syytä todeta, että näin
merkittävästä muutoksesta ei pyydetty lausuntoa Arktisen keskuksen johtokunnalta. Johtokunta
yhtyy tarkastajan näkemykseen Arktikum Palvelu Oy:n toiminnan muuttumisesta isännän rooliksi
vastoin alkuperäistä tarkoitusta. Tämä on johtanut siihen, että näyttelyiden tuottajat, tiedekeskus ja
maakuntamuseo, jotka luovat Arktikum-talon kansallisen ja kansainvälisen imagon, ovat
palveluyrityksen armoilla lipputulojen ja talon käytön osalta. Johtokunta on lukuisissa yhteyksissä
esittänyt muutosta asioiden tilaan, mutta ilman tulosta.
Muistiossa todetaan, että julkisia varoja eli Arktisen keskuksen suoraan valtiolta ja Lapin
yliopistolta saamia varoja samoin kuin maakuntamuseon Rovaniemen kaupungilta saamia varoja,
siirtyy yksityisen yhtiön kassaan käytettäväksi yhtiön omilla päätöksillä yhtiön tarpeisiin.
Palveluyhtiö kerää näyttelyiden lipputulot omalle tililleen eikä tilitä niitä suoraan näyttelyiden
tuottajille. Sen sijaan palveluyhtiö ostaa näyttelypalvelua itse määräämällään summalla Arktiselta
keskukselta ja Lapin maakuntamuseolta. Johtokunta korostaa tarkastuslausunnon kantaa siitä, että
asetelma on väärinpäin. Arktisen keskuksen johtokunta kiinnittää huomiota myös siihen, että
keskuksen toiminta on avointa, mutta sitä kaupallisesti hyödyntävän yhtiön toiminta ei. Arktisen
keskuksen johtokunnan mielestä tarkastusmuistion ydin löytyy sivulta 25.
”Arktikum Palvelu Oy on pystynyt kehittämään sekä Arktisen keskuksen että Lapin
maakuntamuseon tuottamien näyttelyiden kaupalliseen hyödyntämiseen toimintamallin, jossa pääosa
näyttelyiden tuottamisen ja ylläpidon kustannuksista katetaan julkisin varoin mutta pääosa
lipunmyyntituloista jää yhtiölle käytettäväksi yhtiön omilla päätöksillä yhtiön tarpeisiin.”

Johtokunta katsoo, että menettely on purettava vastaamaan valtion maksuperustelakia ja hyvää
hallintotapaa. Muistiossa todetaan, että nykyinen järjestely on otettu käyttöön ilman kirjallista
sopimusta osapuolten kesken ja, että sopimukseton tila on muodostunut pysyväksi. Tarkastaja jättää
vielä avoimeksi vastuisiin liittyvän kysymyksen (s. 32).
Arktisen keskuksen johtokunta yhtyy valtiontalouden tarkastusviraston muistiossa esitettyyn
kritiikkiin ja toteaa painokkaasti tulevien järjestelyjen vaativan perusteellista muutosta. Arktisen
keskuksen ja Lapin maakuntamuseon välinen yhteistyö on myönteistä ja kitkatonta. Arktisen
keskuksen ja Lapin maakuntamuseon tulee voida yhdessä organisoida talon aukipito ja lipputulojen
kerääminen toimintansa kannalta parhaaksi katsomallaan tavalla. Ne ovat myös neuvotelleet
periaatteista asianmukaisen ja laadukkaan markkinoinnin järjestämiseksi. Arktinen keskus pitää
nimenomaan markkinointia toimintansa kannalta keskeisenä tehtävänä, johon se ei voi riittävästi
vaikuttaa nykyisen järjestelyn ja nurinkurisen valtarakenteen vuoksi. Uuden järjestelyn myötä
markkinointia saadaan tehostettua ja se nousee vastaamaan muiden kansainvälisten tiedekeskusten
tasoa.
Johtokunta katsookin, että Arktinen keskus ja maakuntamuseo pystyvät tulevaisuudessa hoitamaan
näyttelyiden toiminnan ilman resursseja hukkaavaa välikättä, jollaisena palveluyhtiö toimii.
Tällaisella ratkaisulla on myös suuri motivoiva vaikutus keskuksen toimintaan. Uudelleen järjestetty
toimintamalli on tuottava talon näyttelyille ja lisäksi se antaa edellytykset tehokkaalle yhteistyölle,
talon kehittymiselle ja näyttelyitä hyödyttävälle lipputulojen kasvulle. Tähän antaa edellytykset
viime vuosina Rovaniemen matkailun tilastoissakin näkyvä voimakas kasvu, joka ei ole kuitenkaan
näkynyt Arktikum-talon kävijätilastoissa.
Johtokunta katsoo, että näyttelytoiminnan järjestelyt kokonaisuudessaan tulee siirtää
Arktisen keskuksen ja Lapin maakuntamuseon hoidettavaksi ja, että asiasta tehdään
kirjallinen sopimus siten, että se vastaa valtion maksuperustelakia ja hyvää hallintotapaa.
Toiminnallisten vaikeuksien vuoksi, tilanne tulee korjata ja muutokset toteuttaa välittömästi.
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Vastine kestävän kehityksen tutkimusprofessorin virasta jätettyihin muistutuksiin (Liite 2)

Johtokunta on kokouksessaan 20.8.2003 tehnyt kestävän kehityksen
tutkimusprofessorin viran virkaehdotuksen. Viran hakijoista Jouni Korhonen ja Lassi
Heininen ovat määräaikaan mennessä jättäneet muistutuksen yliopiston rehtorille.
Asian jatkokäsittelyä varten rehtori pyytää Arktisen keskuksen johtokunnalta
vastineen liitteenä oleviin muistutuksiin (Liite 2). Esitys vastineeksi on oheisena.
Esitys

Hyväksyttäneen Arktisen keskuksen vastine muistutuksiin.

Päätös

Johtokunta katsoo Heinisen ja Korhosen jättämät muistutukset aiheettomiksi ja
hyväksyy oheiset vastineet muistutuksiin.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Puheenjohtaja

Kari Laine

Esittelijä

Paula Kankaanpää

Viite: Lassi Heinisen muistutus Arktisen keskuksen kestävän kehityksen tutkimusprofessorin viran
ehdollepanoon
Asia: Arktisen keskuksen johtokunnan vastine
Arktisen keskuksen tutkimusprofessorien ehdollepano on toteutettu noudattaen yliopiston
tiedekunnan professuurin täyttöprosessia huolimatta siitä, että kyseessä on Arktisen keskuksen
tutkimusvirkojen täyttö. Tutkimusprofessorien tehtävät on määritelty laajoiksi ja he tulevat
toimimaan oman monitieteisen tutkimustoiminnan ohella keskuksen tutkimusyksikön
ryhmänvetäjinä ja laitoksen tutkimustoiminnan kehittäjinä. Tästä syystä tieteellisen pätevyyden
ohella henkilön sopivuus virkaan on ollut tärkeä kriteeri valintaratkaisua tehtäessä.
Arktisen keskuksen johtokunta katsoo, että tutkimusprofessorien ehdollepano on tapahtunut hyvän
hallintomenettelyn mukaisesti. Johtokunta teki päätöksensä perustuen hakemuksiin,
asiantuntijalausuntoihin, virantäyttötyöryhmän tekemiin haastatteluihin sekä muistioon. Ennen
ehdollepanopäätöstään johtokunta kävi perusteellisen keskustelun koko aineistosta.
Alla kommentit Heinisen yksittäisiin muistutuksen kohtiin:
”Epäselvä hakumenettely”. Heinisellä, kuten muillakin on ollut mahdollisuus kysyä tarkennuksista,
jolloin hänellä on ollut mahdollisuus saada kaikki haluamansa tiedot.
”Puutteelliset tiedot hakemusten englanninkielisyydestä”. Hakemuksen kieli ei ole vaikuttanut
hakemusten tieteellisen tuotannon arviointiin. Hakuilmoituksessa on mainittu tehtävän
kansainvälinen luonne, joka edellyttää kansainvälisen arvioinnin. Arktisen keskuksen tutkijana
Heininen on tietoinen keskuksen kansainvälisestä toiminnasta. Asiantuntijoista yksi oli
suomenkielinen, ja oli siis kykenevä arvioimaan myös Heinisen suomenkielistä tuotantoa. Hän asetti
Tennbergin Heinisen edelle.
”Avoimuuden puute”. Asiantuntijalausunnot jaettiin kestävän kehityksen tutkimusprofessoria varten
kaikille haastatelluille haastattelujen jälkeen. Johtokunta ei katso tällä olevan merkitystä
virantäyttöprosessiin. Kaikille hakijoille annettiin mahdollisuus muistutuksen tekemiseen, jota varten
tarvittavat asiakirjat jaettiin hakijoille.
”Tietynlainen tarkoitushakuisuus”. Valinnan tukena on käytetty riippumattomia ulkopuolisia
asiantuntijoita, joita hakijoilla oli mahdollisuus kommentoida. Johtokunta teki päätöksensä koko
tausta-aineiston perusteella. Ehdolle asetetut henkilöt on valittu pyrkimällä pätevän ja sopivimman
henkilön nimittämiseksi tehtävään. Hakijoiden sukupuolella tai seikalla oliko hakija talon
ulkopuolelta vai ei, ei ollut vaikutusta ratkaisuun.
Heinisen valitukset (1)-(4) ovat kysymyksiä, jotka johtokunta kävi keskustelussaan läpi ennen
päätöksentekoa. Se myös käsitteli asiantuntijalausuntoja samanarvoisina, ja päätyi äänestyksen
jälkeen ratkaisuun asettaa Tennberg ensimmäiselle ja Heinisen toiselle ehdokassijalle.

Viite: Jouni Korhosen muistutus Arktisen keskuksen kestävän kehityksen tutkimusprofessorin viran
ehdollepanoon
Asia: Arktisen keskuksen johtokunnan vastine
Arktisen keskuksen tutkimusprofessorien ehdollepano on toteutettu noudattaen yliopiston
tiedekunnan professuurin täyttöprosessia huolimatta siitä, että kyseessä on Arktisen keskuksen
tutkimusvirkojen täyttö. Tutkimusprofessorien tehtävät on määritelty laajoiksi ja he tulevat
toimimaan oman monitieteisen tutkimustoiminnan ohella keskuksen tutkimusyksikön
ryhmänvetäjinä ja laitoksen tutkimustoiminnan kehittäjinä. Tästä syystä henkilön sopivuus virkaan
on ollut tärkeä kriteeri yhdessä tieteellisen pätevyyden kanssa valintaratkaisua tehtäessä.
Arktisen keskuksen johtokunta katsoo, että tutkimusprofessorien ehdollepano on tapahtunut hyvän
hallintomenettelyn mukaisesti. Johtokunta teki päätöksensä perustuen hakemuksiin,
asiantuntijalausuntoihin, virantäyttötyöryhmän tekemiin haastatteluihin sekä muistioon. Ennen
ehdollepanopäätöstään johtokunta kävi perusteellisen keskustelun koko aineistosta.
Alla eritellyt kommentit Korhosen muistutuksesta:
”Asiantuntijalausunnot”. Kun kaikki asiantuntijalausunnot huomioidaan, Korhonen ei sijoitu
ensimmäiselle sijalle. Korhonen asettui kahdessa asiantuntijan lausunnossa ensimmäiselle sijalle,
mutta yksi asiantuntija ei sijoita häntä ollenkaan.
”Arktisen alueen asiantuntemus”. Vaikka Korhosen tutkimusteemat ovat sinänsä mielenkiintoiset
arktisen alueen tutkimuksen näkökulmasta, hän ei ole tehnyt tutkimusta eikä julkaissut
maantieteellisestä arktisesta alueesta mitään. Se on kuitenkin ehdoton edellytys uskottavalle
Arktisen keskuksen kestävän kehityksen alan johtavalle tutkijalle ja tutkimusryhmän vetäjälle.
Haastattelun mukaan hänellä ei myöskään ole omakohtaista kokemusta arktiselta alueelta muutoin.
”Haastattelu”. Virantäyttöryhmä oli yksimielinen siitä, että haastattelussa Korhonen ei osoittanut
sellaista sopivuutta ja kokemusta arktisista asioista, jota valitsijat katsoivat edellytettävän
vetovastuutehtävässä, jota Arktisessa keskuksessa ollaan täyttämässä.
”Ikä ja asuinpaikka”. Korhosen ikä ja asuinpaikkakunta eivät vaikuttaneet valintaan.
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Vastine globaalimuutoksen tutkimusprofessorin virasta jätettyyn muistutukseen (Liite 3)
Johtokunta on kokouksessaan 11.9.2003 tehnyt globaalimuutoksen
tutkimusprofessorin viran virkaehdotuksen. Viran hakijoista Anne Tolvanen on
määräaikaan mennessä jättänyt muistutuksen yliopiston rehtorille. Asian
jatkokäsittelyä varten rehtori pyytää Arktisen keskuksen johtokunnalta vastineen
liitteenä olevaan muistutukseen (Liite 3). Esitys vastineeksi on oheisena.
Esitys

Hyväksyttäneen Arktisen keskuksen johtokunnan vastine muistutukseen.

Päätös

Johtokunta katsoo Tolvasen jättämän muistutuksen aiheettomaksi ja hyväksyy oheisen
vastineen muistutukseen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Puheenjohtaja

Kari Laine

Esittelijä

Paula Kankaanpää

Viite: Anne Tolvasen muistutus Arktisen globaalimuutoksen tutkimusprofessorin viran
ehdollepanoon
Asia: Arktisen keskuksen johtokunnan vastine

Arktisen keskuksen tutkimusprofessorien ehdollepano on toteutettu noudattaen yliopiston
tiedekunnan professuurin täyttöprosessia huolimatta siitä, että kyseessä on Arktisen keskuksen
tutkimusvirkojen täyttö. Tutkimusprofessorien tehtävät on määritelty laajoiksi ja he tulevat
toimimaan oman monitieteisen tutkimustoiminnan ohella keskuksen tutkimusyksikön
ryhmänvetäjinä ja laitoksen tutkimustoiminnan kehittäjinä. Tästä syystä henkilön sopivuus virkaan
on ollut tärkeä kriteeri yhdessä tieteellisen pätevyyden kanssa valintaratkaisua tehtäessä.
Arktisen keskuksen johtokunta katsoo, että tutkimusprofessorien ehdollepano on tapahtunut hyvän
hallintomenettelyn mukaisesti. Johtokunta teki päätöksensä perustuen hakemuksiin,
asiantuntijalausuntoihin, virantäyttöryhmän tekemiin haastatteluihin sekä muistioon. Ennen
ehdollepanopäätöstään johtokunta kävi perusteellisen keskustelun koko aineistosta.

Alla kommentit Tolvasen yksittäisiin muistutuksen kohtiin:
Tolvanen esittää muistutuksessaan, että Arktisen keskuksen johtokunnan tulisi asettaa hänet
kolmannelle ehdokassijalle. Johtokunta oli yksimielinen asettaessaan henkilöt vain ensimmäiselle ja
toiselle ehdokassijalle. Kuten Tolvanen itsekin toteaa, on hänen muistutuksensa teoreettinen.
Johtokunnan ehdollepanoa ei ole syytä muuttaa, koska keskuksen intressissä ei ole ollut pätevöittää
hakijoita jakamalla heille sijoituksia, vaan nimittää sopivin ja pätevin henkilö avoinna olevaan
virkaan, johon voidaan valita vain yksi henkilö.
Asiakirjat toimitettiin hakijoille niin nopeasti, kun se käytännössä oli mahdollista asianomaisten
allekirjoitusten järjestämisen jälkeen. Normaalin käytännön mukaan hakijoille toimitettiin
johtokunnan päätös sekä asiantuntijalausunnot. Kaikki tieto hausta on ollut saatavilla asianosasten
tiedustellessa niitä.
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Erikoistutkijan virka A24, erityisalana jäätikkötutkimus
Ph.D. John Moore on ollut nimitettynä erikoistutkijan virkasuhteeseen viideksi
vuodeksi ajalle 1.1.1999-31.12.2003. Palkkaus on katettu osittain
projektirahoituksella ja osin Arktisen keskuksen budjetista. Nykyään
palkkauskustannukset on sisällytetty kokonaisuudessaan Arktisen keskuksen
kiinteisiin palkkoihin.

Arktisen keskuksen tutkimusstrategian vakiinnuttamiseksi on tarpeen perustaa
erikoistutkijan virka, erityisalana jäätikkötutkimus ko. virkasuhteen tilalle.
Jäätikkötutkimus on keskeinen ala tutkittaessa globaalimuutosta arktisilla alueilla.
Viran tutkimusala tukee Arktisen keskuksen tutkimusstrategian toteutumista ja
vahvistaa edelleen monitieteistä tutkimuksen lähestymistapaa.
Tulossopimuksen mukaan tutkimusyksikkö vastaa kaikista kuluistaan määrärahojensa
puitteissa. Tutkimusosaston kiinteät palkat sisältävät kyseessä olevan erikoistutkijan
viran palkkauksen.
Arktisen keskuksen johtokunta on kokouksessaan 31.10.2000 päättänyt, että
erikoistutkijan virat pyritään pääsääntöisesti täyttämään pysyvästi. Esitetään, että
perustettava virka julistetaan haettavaksi ja että se täytetään toistaiseksi.

Esitys
1

Päätettäneen esittää Lapin yliopiston hallitukselle erikoistutkijan viran A24
perustamista Arktiseen keskukseen. Viran alana on jäätikkötutkimus.

2

Päätettäneen julistaa virka haettavaksi ja, että se täytetään toistaiseksi.

Päätös
1

Esityksen mukainen.

2

Päätettiin julistaa virka haettavaksi viran perustamisen jälkeen ja, että se täytetään
toistaiseksi. Hyväksyttiin oheinen hakuilmoitus.
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Arktisen keskuksen erikoistutkijan virka (A24) – erityisalana glasiologia
Arktisessa keskuksessa on haettavana globaalimuutoksen alan erikoistutkijan virka tieteenalana
paleoilmasto- ja jäätikkötutkimus. Tehtävänä on tutkia erityisesti ilmastonmuutosta ja saastumista
jäätikkötutkimuksen valossa polaarialueilla. Tutkimusta toteutetaan monitieteisissä
tutkimusryhmissä siten, että se tukee Arktisen keskuksen tutkimusstrategian toteutumista
yhteistyössä globaalimuutoksen ja kestävän kehityksen tutkimusryhmien kanssa. Erikoistutkija
hakee tutkimusryhmälleen ulkopuolista rahoitusta, osallistuu oman tutkimustyönsä ohella
tiedekeskusnäyttelyn ja tietopalvelun aineiston tuottamiseen edustamaltaan alalta, sekä ohjaa jatkoopiskelijoita ja osallistuu keskuksen koulutustyön toteutukseen.
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Seuraavan kokouksen ajankohta
Esitys
Tehdään kokouksessa.
Päätös

Päätettiin pitää seuraava kokous maanantaina 15. joulukuuta 2003 alkaen klo 14.
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