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Rovaniemellä arktisen keskuksen olemassaolo 
näkyy nyt sekä rakenteina että toimintana. 
Arktikum-rakennus ja siellä olevat näyttelyt 
ovat herättäneet paljon positiivista huomiota. 
Sieltä kansainvälinen arktinen yhteistyö sai 
alkunsa. Se on tärkeä solmukohta verkostoi-
tuneelle yhteisölle ja siellä pidetään vuosittain 
useita pohjoisuuteen liittyviä kansainvälisiä 
konferensseja. Arktisella keskuksella on jo 
välineet, joilla se voi palvella EU:ta, Suomea 
ja koko arktista aluetta. Välineitten lisäksi 
vuosien onnistunut toiminta on tuonut kes-
kukselle luotettavan ja arvostetun toimijan 
maineen. 

Pohjoisuuden haasteet yltävät  yli maantie-
teellisten ja teemallisten rajojen. Viime aikoina 
paljon huomiota on kiinnitetty taloudelliseen 
sektoriin ja luonnonrikkauksien saamiseen 
hyötykäyttöön. Kulttuurien tasolla yhteistyö 
on ollut vaikuttavaa jo pitkään. Pohjoisen 
politiikan ja turvallisuuden tutkimus on myös 
esillä. Matkailukin uusine elämyksineen on 
nousemassa tärkeäksi yhteistyön alueeksi.

Pohjoinen ja arktinen luonto on vaativa 
työkenttä. Luontoa uhkaavat epäpuhtaudet 
ja niiden myötä ilmaston lämpeneminen. 
Kasvihuonekaasujen kuriin saattaminen on 
ihmiskunnan suurin kysymys.

Rakenteista prosesseihin
Arktisella keskuksella on paljon rakenteita 
valmiina EU:n keskusta varten, ne ovat vält-
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tämätön perusta laajenevalle eurooppatason 
toiminnalle. Mutta ne eivät yksin riitä, vaan 
niitä tärkeämpää on toiminta, prosessit.

Prosessien vaikuttavuuden ja tehokkuuden 
sekä yhteen toimimisen lisäämiseksi tarvitaan 
Suomen eri ministeriöiden laatimaa arktista 
strategiaa ja valtioneuvoston periaatepäätöstä. 
Strategia antaa toiminnalle suunnan. 

Käsitteenä informaatiokeskus  tuo mieleen 
vanhat laskentakeskukset, joissa käsiteltiin tie-
toja, varastoitiin niitä ja jaettiin niitä eteenpäin. 
Moderni informaatiokeskus on monipuolinen 
laaja-alaisen toiminnan solmukohta.  Vanhojen 
tehtävien lisäksi tällainen keskus tuottaa uutta 
tietoa oman tutkimuksensa kautta. Osa tieto-
aineistoista on keskuksen omilla palvelimilla, 
mutta valtaosa kuitenkin julkisilla ja kaupalli-
silla palvelimilla. Kun Google hankki Summan 
paperitehtaan konehallin, niin vastaavia halleja 
odottamassa uusiokäyttöä palveluhotelleina 
löytyy myös Pohjois-Suomesta.

Pari vuosikymmentä sitten sattui mieleenpai-
nunut tapaus. Nuorten opiskelijoiden joukossa 
oli paikallisen maakunta-arkiston johtaja. 
Kurssin aikana esille tuli kysymys siitä, kuinka 
laajat arkistomateriaalit saadaan säilymään. 
Silloinen tietotekniikka toi esille lähinnä suuria 
ongelmia, mutta ei vielä todellisia ratkaisuja. 
Silloin jouduttiin suosittamaan happovapaata 
paperia. Nyt vastaus olisi: The Internet.

Internetistä on kuin varkain tullut yhteis-
kuntiemme tiedon valtaväylä. Sen rakentei-
den ympärille on muodostunut liike-elämän, 
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teollisuuden, julkisen hallinnon ja sosi-
aalisen vuorovaikutuksen toimintaka-
nava. Koska kyseessä oli  uusi ratkaisu, 
valitettavasti myös rikolliset havaitsivat 
sen mahdollisuudet.  Kuitenkin Internet 
on toimintaympäristönä ainakin yhtä 
turvallinen kuin kaikki muutkin verkos-
tot. Tiedekeskuksetkaan eivät voi edes 
ajatella olevansa siitä erillään. 

Informaatiokeskus on nimenomaan ih-
misten, tutkijoiden keskus. Vaikka sieltä 
on tietoa ja informaatiota saatavana, niin 
tärkeintä on uuden tiedon aikaansaanti 
ja siirtäminen käyttöön. Tiedon käsittely 
ja hyödyntäminen tapahtuvat maailman-
laajuisessa sosiaalisessa tiedeyhteisössä, 
jossa on tutkijoiden lisäksi mukana myös 
tiedon hyödyntäjiä ja yhteiskunnan pää-
töksentekijöitä.

Yhteinen etu    
Arktinen keskus on osa Lapin yliopistoa. 
Yliopistojen kehittämisessä on menty 
massakouluttamiseen. Työnantajat odot-
tavat työtehtäviin liittyvää ammatillista 
täsmäkoulutusta. Kuitenkin tämänkin 
perustana on riittävä yleistietoisuus ja 
asiantilojen systemaattisten menetelmien 
hyödyntämisen ymmärrys. Lähivuosien 
aikana koulutuksessa tultaneen korosta-
maan aidosti laatua  ja osaamista nykyistä 
enemmän, ei vain muodollisia koulutus- 
ja laatujärjestelmiä. 

Tulevaisuuden koulutuksessa syventä-
vien opintojen tasolla  olisi  koulutuksen 
ainakin osittain tapahduttava huippu-
yksiköissä, jollainen nyt ehdotetusta 
arktisesta informaatiokeskuksesta mitä 
ilmeisimmin tulee kehittymään. Enää 
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jäsen

ei riitä tasapäisyys, on päästävä muihin 
yksikköihin verrattuna ylivertaiseen ase-
maan. Tällainen keskus on kaikkien etu, 
mukaan lukien yliopisto, maa ja EU sekä 
maailmanlaajuinen tiedeyhteisö. Keskus 
saa täyden arvonsa, kun eri koulutusohjel-
mien syventymisvaiheessa olevat opiske-
lijat voivat toimia yhteisissä  projekteissa, 
joissa on mukana myös kansainvälisiä 
tutkijoita ja opiskelijoita.

Työskentely verkoissa  on normaalia 
toimintaa nykyisin. Tietoaineistojen avoi-
muus tulee nopeasti korostumaan. Yksin 
emme pääse huipulle. ”Joka eniten jakaa 
tietoa, se saa myös eniten”.

Yliopistot ovat muutosten keskellä. 
Niin sanotut exellence centerit ovat  erit-
täin tärkeä vaihe nostettaessa toiminnan 
merkittävyyttä. Nyt avattu pohjoinen 
keskustelu eurooppalaisesta arktisesta 
informaatiokeskuksesta on nostettava 
valtakunnan tason toiminnaksi, johon 
on saatava kaikki asioihin vaikuttaneet 
mukaan yhteiseen rintamaan. Täältä poh-
jan periltä meitä tuskin kukaan huomaa 
tulla pyytämään. On oltava myös kan-
sainvälisiä kumppaneita, joiden kanssa 
asioita viedään yhdessä eteenpäin. Itse 
on mentävä mukaan toimintaan ja siten 
vaikutettava – aina Brysselissä asti.  


