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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Lapin yliopiston johtosäännön 33 §:n mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on
lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on
mainittava käsiteltävät asiat. Hallintoelin on päätösvaltainen, kun läsnä on kokouksen
puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä.
Esitys
Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
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Ilmoitusasiat
Arktisen keskuksen 20-vuotisjuhlaseminaari järjestettiin 29.9.2009. Seminaarin
ohjelma on liitteenä. Seminaarin juhlapuheet löytyvät Arktisen keskuksen
verkkosivuilta. Suomen ulkoministeri Alexander Stubb juhlapuhe käynnisti
keskustelun Suomen arktisen strategian ja arktisen neuvottelukunnan perustamisesta.
Puheessa nousi esille Arktisen Neuvoston työn merkitys ja Euroopan komission vahva
rooli siinä. Ulkoasiainvaliokunta valmisti asiasta mietinnön lokakuun aikana
kuultuaan useita asiantuntijoita. Arktisesta keskuksesta asiantuntijat olivat johtaja
Kankaanpää ja PYVI:n johtaja Koivurova. Eduskunta käsitteli aihetta ”Suomi ja
arktiset asiat” täysistunnossaan 18.9.2009. Suomen arktisen strategian valmistelu
siirtyi valtioneuvostolle ja siitä laadittaneen mahdollisesti selonteko. Ulkoministeriö
toimii työn sihteeristönä. Arktisen keskuksen rooli prosessin käynnistämisessä on ollut
merkittävä.
Arktinen keskus teki 20-vuotisseminaarissaan aloitteen, että Suomi ryhtyisi ajamaan
keskukselle Euroopan arktinen tietokeskus –statuksen. Ajatus keskuksen
perustamisesta on esitetty Euroopan komission arktisessa tiedonannossa marraskuussa
2009. Ulko- ja opetusministeriöt tukevat aloitetta. Siitä on myös neuvoteltu EU
komission kanssa alustavasti. Hanke on saanut myönteistä palautetta eri tahoilta,
mutta sen toteutuminen on vaativa tehtävä.
Arktisen keskuksen tieteellisen neuvottelukunnan kokous pidettiin 28.9.2009. Raportti
on valmisteilla

Boreas Eurocores tutkimusohjelman loppuseminaarit pidettiin Arktisessa keskuksessa
lokakuun viimeisellä viikolla. Boreas-ohjelma on ensimmäinen sirkumpolaarinen
humanistisen alan tutkimushanke, jossa Eurooppa, Yhdysvallat, Kanada ja Venäjä
tekevät yhteistyötä. Ohjelma yhdistää 40 tiedeprojektia, joiden rahoittajina toimii
kahdeksan järjestöä miljoonien eurojen budjetilla. Boreas-ohjelmassa analysoidaan
esimerkiksi sitä, mikä on vuodenaikojen vaihtelun ja ilmastonmuutoksen aiheuttamien
muutosten suhde ihmisten ja eläinten liikkuvuuteen. Lisäksi ohjelman eri hankkeissa
tutkitaan paikallisia käsityksiä ympäristön, kulttuurin, sosiaalisen tilanteen ja talouden
muutoksista. Lisätietoja ohjelmasta ja seminaarista on saatavilla Arktisen keskuksen ja
ESF:n verkkosivuilta.
Proceedings of National Academy of Science – sarjassa ilmestyy joulukuun alussa
artikkeli: Forbes, B.C., F. Stammler, T. Kumpula, N. Meschtyb, A. Pajunen, and E.
Kaarlejärvi (2009) High resilience in the Yamal-Nenets social-ecological system, West
Siberian Arctic, Russia. Proceedings of the National Academy of Sciences (in press).

Artikkelissa myös osoitetaan alueen pensaiston kasvun lisääntyminen, mikä johtuu
ilmaston lämpenemisestä.
Arktiseen keskukseen on nimetty Suomen Akatemian tutkijatohtori Samuli Helama
vuonna 2009.
Arktinen keskus on saamassa noin 0,5 milj. € EAKR –rahoituksen ”Tutkimustiedon
käyttö ympäristön suunnittelussa” – hankkeeseen. Hanke toteutetaan yhteistyössä
oikeustieteen ja yhteiskuntatieteen tiedekuntien kanssa.
Arktinen keskus järjestää EU puiteohjelman rahoittaman kansainvälisen CAVIAR –
hankkeen työpajan 25 – 26.11. Hanke tutkii Arktisten yhteisöjen herkkyyttä ja
sopeutumista.
Ranskan johtamaan suureen EU puiteohjelman DAMOCLES-hankkeeseen liittyvä
valokuvanäyttely avattiin Arktisessa keskuksessa 27.11.2009. Avajaisiin osallistuvat s
ekä Suomen että Ranskan arktiset suurlähettiläät. Arktisella keskuksella on myös
yhteiskuntatieteellinen tutkimusosio Arktisen alueen ilmastonmuutosta tutkivassa
DAMOCLES –hankkeessa.
The Yearbook of Polar Law'n ensimmäinen numero on ilmestynyt ensimmäinen referee aikakausijulkaisu, joka keskittyy polaarioikeuteen. Timo
Koivurova on vuosikirjan toinen päätoimittaja
PYVIn tutkija Sebastien Duyck valittiin kansalliseen ihmisoikeustutkijakouluun
neljän vuoden ajaksi
PYVI'n vetämä alkuperäiskansojen omistusoikeuksia koskevan projektin
ensimmäinen seminaari pidettiin Calgaryn yliopistossa lokakuun alkupuolella.
Lapin korkeakoulukonsernin kirjasto aloittaa toimintansa 1.1.2010 ja Arktisen
keskuksen kirjasto on osa sitä. Tiedeviestinnästä tulee siirtymään 2,5 henkilöä
korkeakoulukonsernin kirjaston alaisuuteen.

Kolarctic ENPI -ohjelma aukeaa 11.1.2010 ja Tiedeviestintä on mukana partnerina
kahdessa hankevalmistelussa sekä päähakijana yhdessä.
Hankkeet liittyvät Barentsin alueen tiedonvälityksen kehittämiseen yhdessä Barents
Press Internationalin kanssa, sekä kaksi muuta hanketta jotka liittyvät kulttuuri
yhteistyöhön ja Markku Lehmuskallion filmiaineistoon
Kirjastossa avataan jouluksi Arktisen keskuksen venäläiseen kokoelmaan perustuva
kirjanäyttely venäläisistä pohjoiselle jäämerelle suuntautuneista tutkimusmatkoista, asemista ja -laivoista. Näyttely on suunnattu pääosin Rovaniemelle tuleville
venäläisille turisteille, tietenkin myös muille.
Science centre
Projects
ACCENT
Project continues. Intermediary meeting has been hold in Arktikum on 10-11th of
Sept. `Next happening will be in Cop15 with official launch of the project resource
centre.
ACCENT project is funded by the Science and Society program from 7th FTP. It
includes 15 organisations among science centres, science museums and
aquariums in 10 countries. Total budget is about one million euro and share of the
Arctic Centre about 80 000€
Nature Europe
Nature Europe is a 7th Framework European project coordinated by the Greek
Research and Technology Network. It includes 15 partners from 7 different
countries. Museums of natural history and contribution of science centres are
cooperating to improve availability of information, programs, education and
dissemination.
These independent infrastructures and applications however do not exploit the vast
wealth of information in the European digital libraries, and they do not
interoperate effectively and efficiently with them. The Natural Europe project
suggests a coordinated solution at European level in order to overcome the
aforementioned barriers. To implement the Natural Europe vision, the
consortium brings together a balanced mix of high quality NHMs, pedagogues,
educational technologists, metadata experts, user groups and standardization
bodies.
After the approach is tested through a set of “proof-of-concept”
experiments that will try out the different theoretical approaches, it will
extensively validate the proposed approach in real-life usage contexts
employing the user groups represented in the consortium.
The project has been accepted by EU and is currently in the contract
negotiation phase. It is planned to start in spring 2010. Arctic Centre will act as an
arctic content provider.
Th EU contribution to the project for the Arctic Centre is about 100 000€.
Places
PLACES

PLACES is a 7th Framework European project coordinated by ECSITE,
European Network of Science Centres. PLACE is the acronym for ”Platform of
Local Authorities and Communicators Engaged in Science”. PLACES
integrates around 100 institutions from 34 Countries including all 27 Member
States of the EU. The project will start in early 2010 and EU contribution to the
Arctic Centre is about 30 000€.
The overall goal of PLACES is to offer to a wide and diverse community of
actors a common platform to structure their science communication activities, at
city/regional level. Over four years, science communicators are encouraged to meet
local authority administrators and policy makers to imagine and plan their long-term
co-operation for the city of scientific culture. The numerous operational links
stimulated by PLACES will generate much new knowledge which can be used to
define, at a European level, models and recommendations toward the city of
scientific culture. At the end of the project, a new European community
(34 countries) will continue to share and exchange experiences and information
around a dedicated open cyber-platform that Consortium networks will maintain
permanently as a new service for their members, eventually with other actors and
stakeholders in scientific culture.
Role of the Arctic Centre would be to draw a plan with the city of Rovaniemi for
the dissemination of science and related activities within the city: locals,
schools, tourists…etc.

Exhibition
Arctic Centre will host in December 2009 the photo exhibition TARA that
comes under the project DAMOCLES (Developing Arctic Modelling and
Observing Capabilities for Long-term Environmental Studies). It is organised in
cooperation with the French embassy and the Finnish Meteorological
Institute. French former prime minister Michel Rocard and French ambassador of
Finlnad will be guests of the exhibition opening.
Johtajan varahenkilö
Hallintojohtaja on nimittänyt päätuottaja Nicolas Gunslayn Arktisen keskuksen
johtajan varahenkilöksi ajaksi 1.12.2009-31.8.2010
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Todettiin
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3. Arktisen keskuksen johtokunnan tehtävät
Lapin yliopiston hallitus on 5.10.2009 kokouksessaan hyväksynyt Lapin yliopiston
uuden 1.1.2010 voimaan tulevan hallintojohtosäännön
Uuden hallintojohtosäännön mukaan Arktisella keskuksella on valtakunnallinen
johtokunta. Johtosäännössä ei ole erikseen lueteltu johtokunnan tehtäviä.
Nykyisen voimassa olevan johtosäännön mukaan
Johtokunnan tehtävänä on
1) laatia strategiset linjaukset Arktisen keskuksen toiminnalle
2) tehdä hallitukselle ehdotus keskuksen toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä
siihen liittyviksi henkilöstö- ja hankesuunnitelmiksi
3) käsitellä keskeiset vuotuiset toimintasuunnitelmat ja kehittämishankkeet
4) toimia ehdollepanoviranomaisena tutkimusprofessorin virkaa täytettäessä
5) tehdä hallitukselle esitys yksikön johtajan viran täyttämiseksi
6) tehdä esitys opetus- ja tutkimusvirkojen, toimintayksikön päällikkövirkojen sekä
keskeisten esittelijä- ja hallintovirkojen perustamiseksi sekä kyseisten virkojen
täyttämiseksi
7) tehdä virkanimityksiin ja virkavapauksiin liittyviä päätöksiä ja esityksiä siten kuin
siitä on erikseen tässä johtosäännössä määrätty
8) ratkaista ne yksikön johtajalle kuuluvat asiat, jotka johtaja niiden laajakantoisuuden
tai periaatteellisen tärkeyden vuoksi saattaa johtokunnan ratkaistavaksi

Liitteenä Lapin yliopiston uusi hallintojohtosääntö

Esitys
Keskusteltaneen Arktisen keskuksen johtokunnan roolista 1.1.2010 lähtien.
Päätös
Keskusteltiin johtokunnan roolista ja sen tehtävistä nykyisen voimassaolevan
johtosäännön pohjalta. Erityisesti painotettiin johtokunnan roolia johtajaa tukevana
elimenä.
Keskustelun jälkeen johtajalle annettiin johtokunnan nykyisten tehtävien ja
keskustelun pohjalta valmisteltavaksi johtokunnan tehtävät huomioiden
yliopiston uusi hallintojohtosääntö. Johtokunnan tehtäviä käsitellään johtokunnan
seuraavassa kokouksessa.
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Tiedeviestinnän päällikön työsopimussuhteisen tehtävän täyttö
Tiedeviestinnän päällikön työsopimussuhteinen tehtävä oli haettavana ensimmäisen
kerran 1.12.09 lukien niin että hakuaika päättyi 30.9.2009.
Hakemuksia tehtävään tuli tuolloin 18 kpl. Hakemusasiakirjat tutkittiin työryhmässä
johtaja Paula Kankaanpään johdolla ja muut ryhmän jäsenet olivat tutkimusprofessori
Monica Tennberg ja päätuottaja Nicolas Gunslay. Työryhmä totesi että hakijoilla ei
ollut riittävää kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä, arktisista kysymyksistä,
kansainvälisen rahoituksen hakemisesta tai johtamisesta.
Hakuilmoitus liitteenä
Tehtävä julistettiin uudelleen haettavaksi niin että hakuaika päättyi 20.11.2009.
Hakemuksia tuli yhteensä 20 kpl, joista yksi hakuajan päättymisen jälkeen.
Työryhmä esittelee yhteenvedon hakijoista ja esittelee haasteltavat hakijat.
Esitys
Todettaneen
Johtaja Kankaanpää esitteli kokouksessa tehtävän täyttöön liittyvät tähänastiset
vaiheet. Kokouksessa oli nähtävänä kaikki hakemusasiakirjat sekä hakijoista tehty
suppea yhteenveto. Johtaja esitti hakijoista kahta kutsuttavaksi haastatteluun.

Päätös 1
Käydyn keskustelun jälkeen päätettiin pyytää esittelijää tekemään tarkempi
yhteenvetolista hakijoiden ansioista ja kutsumaan haastatteluun vähintään neljä
hakijaa.
Päätös 2
Päätettiin lähettää ensimmäisessä haussa mukana olleille tieto mahdollisuudesta
täydentää hakemustaan koska uudessa haussa oli tehtävien ja vaatimusten painotusta
hieman muutettu.
Päätös 3
Päätettiin ottaa asia uudelleen käsiteltäväksi johtokunnan seuraavassa kokouksessa.
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Arktisen keskuksen toimintaraportti ja –suunnitelma sekä tulossopimusasiat.
Arktisen keskuksen tulosneuvotteluissa käsiteltiin liitteenä olevaa muistiota
Esitys
Keskusteltaneen Arktisen keskuksen tulossopimukseen liittyvistä kysymyksistä.
Päätös
Johtaja esitteli Arktisen keskuksen vuoden 2010 tulossopimusneuvotteluiden vaiheen
ja todettiin neuvotteluiden olevan vielä kesken.
Keskusteltiin neuvottelujen pohjana olevasta johtajan laatimasta
tulossopimusesityksestä ja todettiin sen sisältävän Arktisen keskuksen
tulostavoitteiden toteutumisen onnistumiseksi sen vaatimat
vähimmäisresurssiesitykset.
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Seuraavan kokouksen ajankohta
Esitys
Tehdään kokouksessa
Päätös
Seuraavan kokouksen ajankohta päätettiin sopia myöhemmin
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Muut asiat
Lapin yliopiston johtosäännön 33 §:n mukaan kiireellisissä tapauksissa hallintoelin
voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota
ei ole kokouskutsussa mainittu
Päätös
Muita asioita ei ollut
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Juha Perttula

Esittelijä

Paula Kankaanpää

