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1. TO¡MINTAKERTOMUS

L.L Johdon katsaus

Luonnonvarakeskuksen kuudetta toimintavuotta leimasi toiminta globaalin koronakriisin aiheuttamissa poikkeusoloissa.
Tilanne turvallisuuden osalta säilyi hyvänä, samoin operatiivinen toimintakyky. pääosa projekteista toteutui suunnitellusti;
osassa oli viiveitä ja muutoksia järjestelyissä. Esimiehet seurasivat henkilöstön jaksamista poikkeustilanteessa, ja tarjolla
on ollut jaksamista tukevia palveluja. Maa- ja metsätalousminbteriön kanssa tulossopimuksessa sovitut tavoitteet
saavutettiin pienin poikkeuksin. Viranomais- ja asiantuntijatehtävien ohjelma sekä tilasto-ohjelma toteutuivat
su u n nitellusti.

Koronatilanteen tiivis seuranta ja varautumisen ohjeistaminen käynnistettiin ripeästi, ja toimistotyössä siirryttiin
etätyöhön' Myös matkustuksessa sekä kokous- ja tapahtumakäytännöissä noudatettiin valtionhallinnon suosituksia.
Kaikkea toimintaa ohjattiin tarkoin turvallisuusohjein. Osa lukelaisista työskentelee eläintenhoitotehtävissä,
laboratorioissa tai tekee kenttätyötä. Näitä töitä jatkettiin tarkoin ohjeistaen, tehtäviä priorisoiden ja teknisten tilojen
käyttäjämääriä rajoittamalla. Toimintokohtaiset priorisointi- ja jattr;uvuussuunnitelmat tehtiin. Tavoitteena on ollut, että
toiminta jatkuu uusin järjestelyin niin häiriöttömästi kuin mahdo lista - turvallisuudesta tinkimättä. viestintä oli tässä
tärkeässä roolissa.

Hallitusohjelmaan sisältyvään maankäyttösektorin toimenpiderhjelma on ollut yksi tutkimuksessa panostettu
kokonaisuus. Maankäyttösektorin skenaariot auttavat hahmottamaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia metsiin ja peltoihin
sekä sitä, miten metsäsektorin ja maatalouden tuotanto vaikuttavat maankäytön nieluihin ja päästöihin. On arvioitu
ilmastotoimien kustannuksia ja mm. siitä, miten siirtymä ilmastoviisaaseen ja terveelliseen ruokajärjestelmään voidaan
tehdä kestävästi, hyväksyttävästi ja oikeudenmukaisesti. Koronapandemia nosti ilmastonmuutoksen rinnalle
tutkimuskysymyksiä ruuantuotannon huoltovarmuudesta, teollisuutemme tuotteiden kysynnän muutoksista ja
kestävyyden varmistamisesta sekä toimista, jotka mahdollistavat yhteiskunnan palautumisen koronan aiheuttamasta
kriisistä. Luke tuotti asiantuntija-arvioita siitä, miten kriisi vaikuttaa maatalouteen, ruuantuotantoon ja metsätalouden eri
sektoreihin. Myös vaikutukset virkistykseen ja luonnon monikäyttöön olivat arvioinnin kohteena.

Työtyytyväisyys on edelleen parantunut, ja vuoden 2020 henkilöstökyselyn kaikki osa-alueet ovat yli valtion vuoden 2019
keskiarvon. Edistys oli erityisen vahvaa strategian ja tavoitteiden ymmärtämisessä, ylimmän johdon arvioinneissa ja
palkkaan liittyvissä kysymyksissä. Vain luottamus palvelussuhteen Þtkumiseen jää hieman valtion keskiarvon alapuolelle.
Kyselyn vastausaktiivisuus oli erittäin korkea: gB,t% (2OL9: g4,0 %,,.

Työnantajak¡lpailukyky on vahva: Vuoden 2020 kyselyissä (Unirrersum) Luke oli sekä luonnontieteen opiskelijoiden
halutuin työpaikka että luonnontieteen ammattilaisten ihannetyönantaja. Vuodenvaihteessa 201g/2020 sidosryhmille
suunnatun luottamus- ja mainetutkimuksen perusteella käynnistettiin toiminnan läpinäkyvyyttä, laadunvarmistusta ja
toimintatapoja koskevia to¡menpiteitä.

Vuoden 2020 henkilöstömäärä oli L249 henkilötyövuotta (2019: 1264 hw). Talous on kunnossa, vaikka yhteisrahoitteisen
ja asiakasrahoitteisen toiminnan tavoitteita ei täysin saavutettu. Taustalla on koronapandemian aiheuttama kustannusten
aleneminen verrattuna budjetoituun matkakustannuksissa sekä viilästykset investoinneissa ja hanketoiminnassa. Vuoden
2021 talous on vakaa, minkä takeena on erityisesti merkittäviä EU-projekteja, Suomen Akatemian ja Strategisen
tutkimuksen neuvoston rahoituksia sekä hallitusohjelman myötä tulleita tutkimustehtäviä.

Kokonaisuutena vuoden 2020 toiminta oli koronavarautumise:ta huolimatta tuloksellisuudeltaan hyvällä tasolla.
Työilmapiiri on hyvä ja toimintakulttuuri vakiintunut. Syksyllä 2O1"9 uudistetun strategian toimeenpano on hyvässä
vaiheessa niin toiminnan painopisteiden määrittelyn, toiminmnohjauksen rakenteiden kuin toimintaa tukevien
infrastruktuuriuudistusten osalta. Tietosuojassa ja tietoturvassa ei 

=siintynyt merkittäviä poikkeamia.
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Vuosi oli menestyksekäs EU:n (rahoituspäätös 14 projektille) ja Suomen Akatemian (rahoituspäätös 25 projektille)
tutkimusrahoituksen hankinnassa. Tarkasteltaessa Suomen osallistumista EU:n Horisontti 2O2O -ohjelmaan
tutkimuslaitokset ovat saaneet rahoitusta yhteensä 320 milj. € (M€), joka on 24%oSuomeen kotiutetusta rahoituksesta.
Luken osuus rahoituksesta on 27 M€, mikä antaa tutkimuslaitoksista kakkossijan VTT:n jälkeen.

Luken asema tutkimuslaitoskentässä on vakiintunut. Uudessa strategiassa painotetaan Luken roolia ratkaisujen
tuottajana' Tätä varten tutkimus tehdään tiiviissä vuorovaikutuksessa asiakkaiden, sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa.
Luke on vahvasti läsnä alueilla, ja tässä suhteessa Luke eroaa muista tutkimuslaitoksista. Teemme laajassa
vuorovaikutuksessa huipputasoista tutkimusta, tuotamme ratkaisuja ja haluamme, että ratkaisut siirtyvät tehokkaasti
käytäntöön.

Vuosi 2020 korosti tutkimustiedon asemaa sekä riskeihin varautumisen ja jatkuvuuden merkitystä. Tutkijoilta odotetaan
vastauksia esimerkiksi maankäyttösektorin ilmastotoimiin, ruokajärjestelmän ilmasto- ja ympäristökysymyksiin,
alkutuotannon kannattavuuteen ja kestävyyteen, luontokadon pysäWtämiseen, Suomen ja EU:n mahdollisuuksiin luonnon
monimuotoisuuden turvaamisessa sekä vihreään siirtymään: Mitä ovat ne kestävät investoinnit, joilla Suomi ja Eurooppa
pääsevät irti velkakierteestään? Leviävät eläin- ja kasvitaudit sekä epävarmuus maailmankaupan pelisäännöissä
korostavat elintarviketurvallisuuden ja koko luonnonvarasektorin huoltovarmuuden merkitystä. Tutkijoilta odotetaan
tutkimukseen pohjautuvia tulevaisuuskuvia bio- ja kiertotalouteen sekä ajantasaista tilannekuvaa luonnonvarojen
käytöstä ja ruokaturvasta. Lisäksi odotetaan ratkaisuja riskienhallintaan sekä poikkeustilanteisiin ja niistä palautumiseen.
Tiedon määrä ja ongelmien kompleksisuus korostavat synteesiraporttien merkitystä faktapohjaisen päätöksenteon
käyttöön. Viestintäkenttä monimutkaistuu koko ajan, sillä luonnonvara-ala on tunteita ja ristiriitojakin herättävä.

Lukella on osaltaan vastuu useiden verkostojen toiminnasta. Vuonna 2O2O Tutkimusloitosten yhteent¡¡ttymti
(Tulanet) osallistui Kansallisen tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden (TKl)- tiekartan valmisteluun. Tiekartan
toimenpiteillä parannetaan TKI-ympäristön globaalia vetovoimaa ja kannustetaan yrityksiä TKI-investointeihin. Tulanet
edisti tutkimuksen avoimuutta ja kansainvälistymistä. Tutkimuksen ja päätöksenteon välistä vuorovaikutusta edistävä
tiedepaneelimalli konkretisoitui 2020 Covid-L9-tiedepaneeliksi ja väestöpoliittiseksi tiedepaneeliksi. pääjohtaja Johanna
Buchert toimi vuoden 2020 Tulanetin puheenjohtajana.

Luken ja Helsingin yliopiston (HY) yhteinen Luomuinstituutti on asiantuntijaverkosto, joka tukee luomutuotannon
vahvistumista ruokajärjestelmässä. Luomutuotannolle on asetettu kunnianhimoisia tavoitteita, ja kiinnostus
ympäristöystävällistä ruoantuotantoa ja -kulutusta kohtaan on kasvussa. Samalla kun luomutuotannolle avautuu uusia
mahdollisuuksia, on lisääntyvää tarvetta kehittää tutkimusperusteisesti luomutuotannon kokonaiskestävyyttä.
Osoituksena tutkimustiedon kysynnälle luomutuotannon kehittämistä tukevan hankesalkun volyymi lähes tuplaantui L0
M€:oon.

Lukessa toimivan Eläinten hyvinvointikeskus (EHK) -asiantuntijaverkoston tavoitteena on eläinten hyvinvoinnin
turvaaminen ja parantaminen. Vuonna 2020 eläinten hyvinvointitiedon tarve kasvoi edelleen, ja EHK:n eläintieto.fi -
sivustolla sekä sosiaalisen median kanavilla oli käyttäjiä ennätyksellisen paljon. Eläinten hyvinvoinnin asiantuntija-
verkostoon saatiin uusi toimija, kun uusi eläinsuojeluasiamies aloitti työnsä eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli (Kestövyyspaneeli) tukee kestävään kehityksen vaikuttavaa päätöksentekoa ja
yhteiskunnallista keskustelua. Paneelin vastuuorganisaatiot ovat Luke, Suomen ympäristökeskus ja Hy, ja vuosina 201.9-
2020 koordinaatiovastuu oli Lukella. Vuonna 2020 keskustelutettiin, koottiin ja viestittiin ratkaisuja kestävyysmurroksen
edistämiseksi Suomessa sekä tiivistettiin yhteistyötä muiden kansallisten ja eurooppalaisten verkostojen kanssa.

Vuonna 2021 Luke käynnistää AgriHubi-maatilayritysten osaamisverkoston, joka edistää tutkimustiedon ja tutkimukseen
pohjautuvien ratkaisujen käytäntöön vientiä maatilayritysten johtamisen tueksi.
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t.2 Toiminnanvaikuttavuus

Keväällä 2020 toteutettiin temaattisten ohjelmien (Boreaalinen vihreä biotalous, lnnovatiivinen ruokajärjestelmä, Sininen
biotalous ja Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa) evaluaatio. Evaluaatiopaneeli katsoi ohjelmien jäsentäneen Luken
tutkimusta, tutkimusviestintää ja lisänneen siten Luken vaikuttavuutta. Tulevia ohjelmia ajatellen kiinnitettiin huomiota
ohjelmien tavoiteasettelun terävöittämiseen ja mlttareiden määrittämiseen ohjelmien seurannan ja johtamisen tueksi.
Evaluaation tuloksia käsiteltiin ohjelmien neuvottelukuntien (SIAB) kokoontumisissa. Neuvottelukuntien kokouksissa
saatiin lisää evästystä uusien tutkimusohjelmien suunnitteluun.

Uusien, Luken 2020-2025 strategian mukaisten tutkimusohjelmien valmistelu saatiin syksyllä 2020 päätökseen. Ohjelmat
ovat (a) Kannattava ja vastuullinen alkutuotanto (Alku), (b) Biokiertotalous (Kierto), (c) sopeutumis- ja palautumiskykyinen
biotuotanto (Puskuri) ja (d) llmastoviisas hiilenkierto (Maa-ilma). Suunnitteluun osallistettiin laajasti myös Luken
henkilöstöä. Ohjelmajohtajat rekrytoitiin ja ohjelmien käynnistysvalmius saavutettiin vuoden lopussa.

Vuonna 2020 käynnissä olleiden temaattisten ohjelmien projektisalkun koko oli 79,0 M€. Salkku jakautui
tutkimusohjelmittain: Pohjoinen vihreä biotalous 26,8 M€, lnnovatiivinen ruokajärjestelmä 24,g M€, Sininen
biotalous 9,6 M€ ja Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa !7,7 M€. Luken strategista rahoitusta allokoitiin
temaattisiin ohjelmiin yhteensä L7,8 M€ ja viranomais- ja asiantuntijapalveluiden (voAS) kehittämiseen 0,5 M€.
Edellisestä vuodesta jatkuneiden strategisten projektien rahoittamisen lisäksi Luken omarahoituksella käynnistettiin
temaattisen haun pohjalta uusia ohjelmien tavoitteita tukevia strategis¡a t&k-projekteja 28 kpl (yht. 4,3 M€). Keväällä
toteutettiin aiemmin rahoitettujen strategisten LukeLEADS -projektien (uusia innovatiivisia "bottom-up" -ideoita
jatkokehitettäviksi) tuloksia esittelevä webinaari. Konseptia päätettiin jatkaa, sillä projektit olivat mahdollistaneet mm.
Business Finland -jatkorahoitusta ja asiakasrahoitteisia projekteja.

Otettiin käyttöön uusi projektimalli, jossa matriisia hyödynnetään entistä tehokkaammin projektien suunnittelussa ja
lupakäytännöissä' Tutkijoita myös koulutettiin uuden projektinhallintajärjestelmän (projekTori) jalkauttamiseksi.
ProjekTori otetaan täysimääräisesti käyttöön vuoden 2021 aikana.

Neljä tutkimusprofessuuria (Forest entomology (aloitus t.2.2O20]¡, Food sustainability (aloitus 1.3.2020), plant health
(aloitus 7'12.2020'),lnternational forest policy and governance (aloitus L.1.212:.l täytettiin vuoden 2020 aikana. Lisäksi
viisi uutta tutkimusprofessuuria (Arctic sustainable livelihoods, Mathematical modelling for forest planning, Remote
sensing for forestry, Silviculture ja Agricultural soil science) avattiin haettavaksi. Hakuprosessi saatiin yhden osalta
(Mathematical modellingforforest planning, aloitus alustavasti L.5.2O2L| päätökseen vuoden 2021 alussa ja saadaan
neljän muun osalta päätökseen keväällä 2021.

Luke panosti voimakkaasti ulkopuolisen rahoituksen hankintaan, mikä näkyy rahoituksen ja koordinoitujen projektien
määrässä. Luke onnistui erinomaisesti Suomen Akatemian rahoituksessa, jota saatiin lähes 1L M€. Rahoitusta saatiin 25
projektiin, joiden joukossa: l lippulaiva,4 FlRl-rahoitusta, L Covid-19 -erityisrahoitus, L kriisivalmiuden eritysrahoitus,
2 BiodivERsA, L STN, L kumppanuusrahoitus, 5 akatemiahanketta sekä 2 akatemlatutkija- ja 3 tutkijatohtorirahoitusta.
onnistuimme erinomaisesti myös EU-rahoitustavoitteissamme. Horisontti 2020 -hakemuksia jätettiin 73 kpl, joista Luken
koordinoimia oli 10 kpl' Rahoitusta saatiin 14 projektille, joista kaksi on Luken koordinoimia. Kaikkien hakemusten
lä pimenoprosentti ol i 79 % ja koordi noidussa projekteis sa 25 %.

EU:n tutkimus ja innovaatio-ohjelmat -yhteystoimisto (EUTI) julkaisi raportin Suomen osallistumisesta Horisontti 2OZO-
ohjelmaan (EUTI-raportti 10/20201. Raportin mukaan Suomi on saanut Horisontti 2020-ohjelmasta (20L4-2020) rahoitusta
yhteensä 1,32 mrd. €, joka on 2,27 % ohjelman kokonaisbudjetista. Onnistumisprosentin osalta EU-maiden keskiarvo on
7'5,6yo, Suomen L4,6o/oja valtion tutkimuslaitosten 2L,6 %. Tutkimuslaitokset ovat saaneet EU Horisontti 2020 -rahoitusta
yhteensä 320 M€, joka on 24,2%kaikesta Suomeen kotiutetusta rahoituksesta. Luke on tutkimuslaitoksista 2. sijalla VTT:n
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jälkeen. Luke on saanut rahoitusta Horisontti 2020-ohjelmasta yhteensä27 M€. Luke on mukana 64 projektissa, joista 9
on koordinoituja. Luken onnistumisprosentti koko ohjelmakaudella on ollut 24,9 %.

Sininen biotalous -ohjelman toimintaa ohjaavana visiona on ollut taata vesivarojen tuottava ja kestävä käyttö. Ohjelma
edisti vuorovaikutusta alan toimijoiden välillä, tarjosi innovatiivisia ja kestäviä tieteeseen perustuvia ratkaisuja toimialan
kysymyksiin ja vaikutti positiivisesti alan yritystoiminnan edellytyksiin ja kannattavuuteen. Ohjelman koordinoimat isot
tutkimusprojektit kuten H2O20-projekti AQUAIMPACT ja ppp-rahoitteinen Sateenvarjo-llledistivät Luken strategisia
tavoitteita (mm. kestävä ruoantuotanto, uudet innovaatiot, teknologiajohtajuus). Laukaaseen edellisenä vuotena avattu
uusi kiertovesikasvatuksen toimintaympäristö on vahvistanut Luken strategista tutkimusta alalla ja tukee kestävää
kotimaisen kalan tuotannon lisäämistä mm. kokeilujen kautta. Samoin kokeiltiin merialueella tuotantomittakaavan
upotettavan verkkoallaslaitoksen toimivuutta ja soveltuvuutta. Kalatalouden innovaatio-ohjelmista kolmea koordinoitiin
Sinisen ohjelman kautta. lnnovaatio-ohjelmilla on ollut iso merkitys tutkimuksen vaikuttavuuden saavuttamisessa.
Monipuolinen biologinen ja sosioekonominen tutkimus on tukenut vaelluskalakantojen elvyttämistä ja hoitoa sekä niihin
perustuvia elinkeinoja, virkistystoimintaa ja vesienhoitoa. Tulokset ovat ohjanneet mm. Suomen ensimmäisen kaloja
ohjaavan allasvaellusrakenteen toteutusta ja uudenlaisen älykalatien suunnittelua, sekä tehostaneet suurten
rakennettujen jokien vaelluskalakantojen hoitoa. Sinisen ohjelman geneettisessä tutkimuksessa keskeinen tehtävä on
ollut turvata luonnonvaraisten, hyödynnettävien ja uhanalaisten kalavarojen elinkyvyn ja geneettisten resurssien pysyvä
säilyminen ensisijaisesti niiden luonnonvaraisessa elinympäristössä.

Pohjoinen vihreä biotalous -ohjelmassa vahvistettiin luonnonvarojen geneettisen potentiaalin hyödyntämistä ja suojelua
kehittämällä metsänjalostusmenetelmiä ja taimituotantoa sekä niitä tukevien uusien infrastruktuurien käyttöönottoa.
Savonlinnan kasvullisen lisäyksen tutkimusalusta otettiin käyttöön, ja sen ympärille on syntymässä merkittä
tutkimuskeskittymä, jossa alan tutkijat ja yritykset (mm. taimituottajat) yhteiskehittävät uuden sukupolven
taimituotantoa. Kestävän biomassan tuotannon osalta edistettiin tuottavan, sopeutumiskykyisen ja ilmastoviisaan
metsänhoidon ja -käytön konsepteja. Ohjelmassa tuotettiin skenaarioita Metsäteollisuuden vähähiilisyystiekarttaan ja
tuettiin kansallista metsästrategiatyötä. Ohjelma perusti kenttäkokeet ja seurannan sekametsän uusien kasvatusmallien
luomiseksi. Lisäksi käynnistettiin kattavan poikkileikkausaineiston keruu sekametsistä. Ohjelmassa tuotettiin ja koostettiin
tutkimustietoa jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen menetelmien vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen ja
metsätalouden kannattavuuteen. Metsävarat ja -operaatioiden painopisteen osalta kehitettiin inventoinnin, suunnittelun
ja metsäoperaatioiden menetelmiä monimuotoisen maankä¡ön ja puunhankinnan tukena. Ohjelmassa tuotettiin
kustannustehokkaita keinoja metsien monimuotoisuuden edistämiseksi. Lisäksi kehitettiin metsien hiililaskennan malleja
ja menetelmiä ja parannettiin skenaariolaskelmien ja KHK -inventaarion yhteensopivuutta. Lisäksi ohjelmassa tuettiin bio-
ja kiertotalouden liiketoiminnan monipuolistamista, uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä sekä jalostusasteen
kasvattamista painopistealueina metsäbiomassat.

lnnovatiivinen ruokajärjestelmä -ohjelmassa panostettiin kotimaan tutkimuksen lisäksi tiedon ja osaamisen siirtoon
Afrikkaan kahdessa Luken koordinoimassa hankkeessa SustlnAfrica ja HealthyFoodAfrica. Ohjelmassa keh¡tettiin uusia
viljelymenetelmiä, kuten vertikaaliviljelyä, ja panostettiin uusien kasvualustamateriaalien tutkimukseen ja kehittämiseen
turpeen korvaamiseksi. Ohjelma toteutti useita hiiliviljelyn hankkeita maatalousmaalla sekä tutkimus- että
asiakashankkeissa' Lisäksi ohjelma osallistui uusien maatalouden tutkimusinfrastruktuurien kehittämiseen mm. Jokioisissa
ja Maaningalla. Osaan näistä infrastruktuureista saatiin rahoitusta Suomen Akatemian infrastruktuurihauista. Ohjelmassa
kehitettiin myös ravienteiden kierrätyksen teknologioita ja menetelmiä erityisesti orgaanisten sivuvirtojen, kuten lannan
tehokkaampaan hyödyntämiseen ja orgaanisten lannoitevalmisteiden tuottamiseen. Kansalliseen ilmastokeskusteluun
ohjelma osallistui mm. järjestämällä Naudat ja ilmasto -seminaarin tammikuussa.

Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa -ohjelma on tuottanut päätöksentekoa tukevaa tietoa mm. ilmastopolitiikkaa
tukevassa työssä: esim. maankäyttösektorin päästövähennystoimien analysointi (ILMAVA) maa- ja metsätaloudessa sekä
monitieteinen asiakastyö MTK:lle maatalouden ilmastotiekarttana. Lisäksi ohjelmassa luotiin skenaarioita koronatilanteen
etenemisestäjasenvaikutuksistaluonnonvara-alalla. Ohjelmassajulkistettiinsuomalainenmetsänomistaja2O2O-raportti
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ja järjestettiin Metsänomistaja lähikuvassa 2020 -seminaari. Green dealja pellolta pöytään -strateg¡at Euroopan
maatalouspolitiikassa, suomen maatalouden pitkän aikavälin visiot vuoteen 2050 sekä cAp vuoden 2020 jälkeen ja
Suomen maatalous olivat maataloussektorin keskeisimmät julkaisut. Poronhoidon ja maankäytön ongelmatilanteiden
hallinnasta (PALOMA-lopputiedote) toi lisävalaistusta poronhoitoalueen maankäyttöhaasteiden lieventämiseen.
Ohjelmasta on oltu mukana valmistelemassa selvitysmies Reijo Karhisen kannattavuusselvityksen jatkotoimena AgriHubi
-osaamisverkostoa sekä tuotettu tutkimustietoa MMM:lle palvelusopimuksen eri politiikkakysymyksissä.

Luke antoi ohjauskeinovalmistelun tukea ilmasto-, energia-, maatalous-, riista- ja kalasektoreilla mm, llmastotavoitteiden
saavuttamiseksi. Luken rooli oli merkittävä MMM:n rahoittamassa maankäyttösektorin ilmastotoimenpideohjelman
toteutuksessa. Vuoden loppua kohden painopiste siirtyi elpymisen ja vihreän siirtymän tukeen, mihin liittyen Luke laati
laajan synteesiraportin maankäyttösektorin toipumisskenaarioista koronapandemiasta. Tutkimusjulkaisujen määrä nousi
uuteen ennätykseen ylittäen tavoitteen selvästi, mikä voinee johtua siitä, että matkustamisen väheneminen ja etätyö
mahdollistivat keskittymisen julkaisujen kirjoittamiseen.

Viranomais- ja asiantuntijapalveluissa Luken vastuulla olevat noin 60 viranomais- ja asiantuntijatehtävää toteutettiin
pääosin aikataulussa ja suunnitelmien mukaisesti. Hallitusohjelman lisärahoituksella keh¡tettiin
kasvihuonekaasuinventaariolaskentaa sekä tehostettiin vieraslajiviestintää ja koordinaatiota. Villisikojen merkinnät
aloitettiin onnistuneesti, ja kirjanpainajaseuranta vakiinnutettiin. Puutavaramittauksessa oli koronatilanteesta johtuvia
viivästyksiä. Useita seminaareja ja sidosryhmätilaisuuksia jouduttiin koronakriisin takia perumaan tai siirtämään, kuten
mm. Lapin poro- ja kalapäivät. Luke osallistui vilkkaana käyneeseen suden kannanhoidolliseen metsästykseen liittyvään
keskusteluun kannanarvioinnin ja susitutkimuksen näkökulmista. Yhteistyössä MMM:n kanssa aloitettiin VOAS-tehtävien
tiekartan laadinta.

Tilastopalveluissa tilastotuotanto ja tiedontoimitukset kansainvälisille tahoille toteutuivat poikkeustilanteesta huolimatta
suunnitelmien mukaisesti' Seminaarit, kokoukset ja tapaamiset toteutuivat etänä. Tiedonkeruuvälineiden esiselvitys
valmistui, ja uuden tiedonkeruuarkkitehtuurin pilotointi aloitettiin kalatilastoinnin parissa. Digitalisaatiota edistettiin mm.
lihatilastoissa ja Taloustohtorin aineistonhankinnassa. Manuaalisen tallennustyön tarve väheni.

Luken kansainvälistymisen strategia valmistui, ja sitä kehitetään edelleen vuonna 2021. Asiakasprosessia kehitettiin mm.
aloittamalla pitkän aikavälin asiakkuuksien ja markkinoinnin suunnitelman laatiminen. Tutkimusyksiköihin nimettiin
asiakastyön koordinaattorit edistämään asiakkuuksien hallintaa. Kiinnostus Luken asiantuntijapalveluita kohtaan jatkoi
kasvuaan. Asiakastoimeksiantojen yhteenlaskettu summa laski koronapandemian takia vain hieman. Luken LCA-
ja hiililaskennan kehittämiseksi järjestettiin kaksi asiakaspaneelia, joissa tarkasteltiin asiakashankkeiden kulkua ja
sujuvuutta yhteydenotosta loppuraport¡n toimittamiseen ja kommunikointiin asiakkaalle. Kokonaisuutena asiakkaat
näkevät Luken asiantuntevana toimijana, ja palvelut palvelevat hyvin asiakkaan tietotarpeita. Hiililaskennoissa
kehittämistarpeena nähtiin raportoinnin yleistajuistaminen ja avaintulosten esille nostaminen.

Tulossopimukseen sisältyneiden yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden toteuma raportoidaan taulukoissa L ja 2.
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Taulukko L. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet ja toimenpiteet (tulossopimus)

4
Tuotetaa n maatilayrittäjille ratkaisuja ruuantuotannon ka nnattavuuden

ranta miseen

4Tehostetaan vuorovaikutusta tutkimuksen ja käytännön toimijoitten välillä

Tavoitteen kannalta tärkeän
projektin (POMARAKE) empiiriset
ana lyysit eivät toteutuneet
suun nitell usti aineistojen
saatavuusongelmien takia.
Korona kriisin yhteydessä
Ruokavirasto joutui priorisoimaan
tietopyyntöjä. Valmistuu 2021.

3

Haetaan tutkimuksella vaihtoehtoja ja ratkaisuja ruuantuotannon
kannattavuuden parantamiseen.

4

Tuetaan tutkimuksella ja as¡antuntijatyöllä kestävään maataloustuotantoon
liittyvän politiikan ja päätöksenteon valmistelua kansallisella ja
kansainvälisellä tasolla (erit. EU:n CAP),

A14. Ruokajärjestelmä toimii kannattavasti

4
Tuetaan rehujen täydennysvalkuaisen omavaraisuusasteen nostoa
testaamalla, kehittämällä ja tutkimalla uusia valkuaislähteitä. (HO)

4

Tuotetaa n ratkaisuja ruokahävi ki n ja eli ntarvi kejätteen vä hentämiseen
ruokaketjun kaikissa osissa. Vahvistetaan ruokahävikin seurannassa
tarvittavaa tietopohjaa. (HO)

4

Edistetään uusien ruokaan liittyvien innovaatioiden, tuotanto- ja
prosessointiteknologioiden sekä ja kasvipohjaisten tuotteiden kehitystä
HO

413. Ruokajärjestelmä on kuluttaja- ja markkinalähtöinen

4
Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden ulkomaankauppatilastoa ja sen
a ta kehitetään.

4
Tuotetaan ratkaisuja hyödyntää vientimarkkinoilla uuden teknologian
mahdollistamaa ruoan jäljitettävyyttä pellolta saakka.

4

Lisätään ja monipuolistetaan yhteistyötä ruokasektorin yritysten ja
sidosryhmien kanssa yhteisissä hankkeissa, jotka tukevat kotimaisen ruuan
kysynnän ja viennin kasvua.

412. Suomalaisen ruuan kysyntä ja vienti kasvavat

4Kehitetään ruoan raaka-aineiden ja tuotteiden laatua.

4

Tuotetaan kestävää ruuantuotantoa edistävää tietoa maaperän
hiilensidonnasta, ravinnekierrätyksestä, peltojen vesitalouden hallinnasta,
uusien tuotantoteknologioiden käyttöönotosta sekä tuotannon
resu rssitehokku udesta ka n nattavuudesta

All, Kaikille on riittäväst¡ turvallista ja ravitsevaa ruokaa

41. Vastuullisen ja uudistuvan ruokajärjestelmän kilpailukyky paranee

Poikkeaman syyArvio

Yhteisku nna ll isen vai kuttavuuden tavoitteet (A) 1 = Tavoitteesta on luovuttu
2 = Tavoite ei ole toteutunut
3 = Tavoite on toteutunut osittain
4 = Tavoite on saavutettu
5 = Tavoite on ylitetty
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Yhteiskunnall isen vaíkuttavuuden tavoitteet (A) avoitteesta on luovuttu
2 = Tavoite ei ole toteutunut
3 = Tavoite on toteutunut osittain
4 = Tavoite on saavutettu
5 = Tavoite on ylitetty

Arvio Poikkeaman syy

415 R uokaja rlestel m a n a rvonl tsa kasvaa ja Se ia ka a ntuu o keuden mu ka sesti
Tuetaan uusien tuote- ja tuotantoteknologiainnovaatioiden syntymistä ja
nopeaa käyttöönottoa muiden tutkimusorganisaatioiden, neuvonnan,
yritysten ja sidosryhmien kanssa toteutettavissa hankkeissa. (HO)

4

Tuotetaan ratkaisuja el intarvi kea la n yritysten (erityisesti m ikro- ja
pienyritysten) tuotannon erikoistumiseen ja monipuolistamiseen sekä

nostamiseen
4

416. Maatalouden tuotantorakenne ja tuottavuus parantuvat
Tuetaan maatilojen johta mis- ja liiketoimintaosaamisen kehittämistä. 4

Tuotetaa n peltorakenteen keh ittä misohjelman va lm istel ussa tarvittavaa
tutkimuksellista tietopohjaa. (HO) 4

Vahvi stetaan luomusektorin kilpailukykyä tutkim uksen ja viestinnän avulla
4

41.7. Tuotantopanokset säilyvät korkeatasoisina ja turvallisina

Tutkitaan uusien, korkealaatuisten peltokasvilajikkeiden viljelyarvoa ja
viljelyvarmuutta kattavasti eri osissa maata. 4

Kehitetä
infraa.

än metsänjalostusmenetelmiä ja taimituotantoa sekä niitä tukevaa
4

4L8. Eläintaudit ja kasvintuhoojat ovat hallinnassa

va hvistetaa n elä inta utien ja kasvintu hoojien torjuntaa n ja ha lli ntaa n
liittyvää tutkimusosaamista sekä osallistutaan integroidun kasvinsuojelun
menetelmien keh¡ttämiseen. Tiivistetään yhteistyötä alan muiden
tutkimusorganisaatioiden kanssa.

4

Tutkitaan eläintautiepidemioiden taloudellisia vaikutuksia
4

Kehitetään i ntegroidun kasvinsuojelun menetelmiä
4

419. Eläinten hyvi nvointi on korkealla tasolla ja mikrobilääkeresistenssi on hallinnassa

Tuotetaan, kootaan ja jaetaan tutkimukseen pohjautuvaa tietoa eläinten
hyvinvoinnin edistämisestä. 4

I ntegroidaan eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen ja
mikrobilääkeresistenssin riski osaksi kotieläintuotannon tutkimusta.

4
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4

Tuotetaan tietoa ja ratkaisuvaihtoehtoja luonnon monimuotoisuuden ja
tuotantokyvyn säilyttämiseksi sekä niiden turvaamisen edistämiseksi.

424. Uusiutuvien luonnonvarojen eli
niiden käytön kestävyys turvataan

nvoimaisuus, luonnon monimuotoisuus ja elinympäristöjen tila paranee sekä

4

Tuotetaan työkaluja luonnonvarojen kä¡ön eri intressien
yhteensovittamiseen.

4

Kehitetään luonnon aineettomien hyödykkeiden ja hyvinvointipalveluiden
tilastointia ja vaikutusten seurantaa.

4
Tutkitaan vapaa-ajan kalastuksen, metsästyksen ja luonnontuotealan
vaikutuksia terveyteen, hyvinvointiin ja talouteen.

423. Luonnon aineettomien hyödykkeiden ja hyvinvointipalveluiden käyttö lisää ntyy

4
Tuetaan uusien ympäristöystävällisten tuotantotapainnovaatioiden
syntym istä ja käyttöönottoa.

4
Tutkimuksessa huomioidaan keskeisenä näkökulmana luonnon-
varatalouden ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys.

4

Tuetaan bio- ja kiertotalouden liiketoiminnan monipuolistamista, uusien
tuotteiden ja palveluiden kehittämistä sekä jalostusasteen kasvattamista,
painopistealueina metsäbiomassat, kala ja muut vesiluonnonvarat, erätalous
a -matkailu, luonnontuotteet sekä kasvi- eläi enivarat.

422. Luonnonvaroihin ja -tuotteisiin perustuva liiketoiminta on monipuolista ja jalostusaste kasvaa

Tutkimuksen ja kalastajien
välisessä kumppanuusohjelmassa
oli koronakriisin vuoksi joitakin
viivästymisiä, esim.
perka uslaitteistojen
kehittä misessä.

3

Tuotetaan tietoa ja ratkaisuja kestävästi tuotetun kotimaisen kalan
tarjonnan lisäämiseksi ja kalan kulutuksen myönteisten ilmasto-, ympäristö-
ja terveysvaikutusten lisäämiseksi. (HO)

4
Luodaan edellytyksiä sinisen biotalouden kasvulle ja kasvatetaan
vesiluonnonvarojen kestävää hyödyntämistä.

4
Tuotetaan tutkimustietoa monipuolisen ja kestävän metsätalouden
kehittämiseksi, mallintamiseksi ja ym päristövaikutusten mini moimiseksi

4

Tuotetaan tietoon pohjaavia ratkaisuja, osaamista, toimintamalleja ja
palveluita Kansallisessa metsästrategiassa (KMS 2025) tunnistettujen
tutkimus- a kehittämista mukaisesti

A2L. Luonnonvaratalouden toimintaympäristö on kilpailukykyinen

A2. Uudistuva ja kestävä luonnonvaratalous lisää hyvinvointia ja korvaa uus¡utumattomien raaka-aineiden ja
energian käyttöä

Poikkeaman syyArvio

Yhteisku n nallisen vai kuttavuuden tavoitteet (A) 1 = Tavoitteesta on luovuttu
2 = Tavoite ei ole toteutunut
3 = Tavoite on toteutunut osittain
4 = Tavoite on saavutettu
5 = Tavoite on ylitetty
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Yhteisku nnallisen vai kuttavuuden tavoitteet (A) on luovuttu
2 = Tavoite ei ole toteutunut
3 = Tavoite on toteutunut osittain
4 = Tavoite on saavutettu
5 = Tavoite on yl¡tetty

Arvio Poikkeaman syy

Tu otetaan tietoa, jonka pohjalta voidaan arvioida maa- ja metsätalouden
tukien ja käytännön toimien vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta
ympäristövaikutusten hallinnassa, ml. riistaeläinympäristöjen parantaminen

4

Tuotetaan ratkaisuja ri¡sta- ja kalakantojen kestävän käytön, eläinten
terveyden ja hyvinvoinnin, viljelykasvien ja metsäpuiden terveyden
aiheuttamien riskien hallinnan edistämiseen.

4

Tuotetaan ajantasai set, kattavat ja tieteellisiin menetelmiin perustuvat
kanta-arviot, saalistilastot ja ennustemallit riista- ja kalakantojen käytön,
hoidon ja suojelun perustaksi.

3

Muilta osin toteutui
suunnitellusti, mutta ICES

(Kansainvälinen merentutkimus-
neuvosto) ei hyväksynyt
Pohjanlahden silakkakannan
kanta-arviota. Syynä uuden
kalaka nta-arvioma llin
käyttöönoton yhteydessä
löytyneet virheet datassa. Kanta-
arviomallia on kehitetty yhdessä

lCES|n kanssa, ja kanta-arvio
valmistuu keväällä 2021.

Vahvisteta an osaamista ja tuotetaan tietoa ja ratkaisuvaihtoehtoja
vieraslajeista aiheutuvien riskien hallitsemiseksi. 4

Kehitetään I uonnonvaratilastointia metsien suojelun ja puukaupan osalta
sekä EU-prosessien mukanaan tuomien tietotarpeiden pohjalta 4

Kehitetään ka nsallisen geenivaraohjelman toimeenpanoon uusia
toimintamalleja, joilla vahvistetaan Luken yhteistyötä yritysten ja kolmannen
sektorin toimijoiden kanssa.

4

A25. Hillitään ilmasto nmuutosta etenemällä kohti hiilineutraalisuutta, materiaalitehokkuutta ja suljettuja kiertoja

Tuotetaan ja jaetaan tietoa, kehitetään tietopohjaa, raportointia ja
ratka isuja il mastonm u utoksen h i lli ntää n maa nkäyttösektori I I a,
maataloudessa sekä energiantuotannossa ja -käytössä, osaaminen tuodaan
kansainvälisen, EU:n ja kansallisen lainsäädäntö- ja politiikkavalmistelun
tueksi.

4

Kehitetään kasvihuonekaasuraportointia muuttuvien tarpeiden mukaisesti
Lisätää n yhteistyöta kasvihuonekaasulaskennassa Ruokaviraston kanssa 4

Tuetaan maatalouden ym päristökuormituksen vähentämistä ja tuotetaan
tietoon perustuvia ratkaisuja ravinteiden kierrätykseen. 4

Tuotetaan ratkaisuja turvemaiden päästöjen vähentämiseen maa- ja
metsätaloudessa 4
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4

vahvistetaan alueellisen tutki mus- ja kehittämistoiminnan koordinaatiota

4

Tuotetaan ratka¡suja maaseudun yritysten monipuolistumiseen,
uudistumiseen ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

431. Maaseutualueide n yritysrakenne kehittyy ja uudistuu sekä yritysten kilpailukyky paranee

A3 Monip uolinen yr¡tystoi minta ja menestyvä maa seutu, monrpaikkai su us Ja verkostot vahvistavat yhteiskunta a

4

Kehitetään tutkimusympäristöjä ja tutkimuksen aineistontuotantoa
kumppanuuksien avulla.

4

Kehitetään toimintatapoja, joilla Luken monipuolinen as¡antuntemus
saadaan hyödynnettyä tehokkaasti kansallisen, EU-tason ja kansainvälisen
politii kan valmistelussa.

4

Edistetään osaamisen ja ratkaisujen välittymistä tutkim uksen,
as¡antuntijoiden, neuvonnan, koulutu ksen ja käytän nön toimijoiden välillä
erityisesti maatalouden kilpailukyvyn ja kannattavuuden kehittämisen
näkökulmasta.

Koronapandemia hidasti
verkostoitumista suhteessa
suunniteltuun.

3

Vahvistetaan suomen arktista bio- ja kiertotalouden kumppanuusverkostoa

4
Osallistutaan uusiutuvien luonnonva rojen kansainvälisen politiikan
kehittämiseen.

427. Luonnonvaratalouden osaaminen, yhteistyö ja kumppanuudet vahvistuvat

4

Kasvilajien ja -lajikkeiden tutkimuksessa otetaan huomioon kasvintuhoojien
lisääntymisen riski ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen.

4
Edistetään ilmastonmuutokseen sopeutumista selvittämä llä uusien
kasvilajien ja -lajikkeiden soveltuvuutta muuttuviin kasvuolosuhteisiin

4

Kartoitetaan geenivarojen ominaisuuksia ja käyttömahdollisuuksia, joiden
avulla maa-, metsä- ja kalataloutta voidaan jalostuksen avulla sopeuttaa
muuttuvii n ilmasto- ja ympäristöolosuhteisiin.

4
Tuotetaan ratkaisuja ilmastollisiin vaaratekijöihin altistumisen torjuntaan
sekä haavoittuvuuden ja riskien arviointiin.

4

Tuotetaan tietoa ja annetaan asiantuntijatukea ilmastonmuutokseen
sopeutumiseen ja ennakoimiseen liittyvän politiikan ja päätöksenteon tueksi
alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

426. Sopeudutaan ilmastonmuutokseen ja varaudutaan siitä aiheutuviin riskeihin

Poikkeaman syyArvio

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet (A) 1 = Tavoitteesta on luovuttu
2 = Tavoite ei ole toteutunut
3 = Tavoite on toteutunut osittain
4 = Tavoite on saavutettu
5 = Tavoite on yl¡tetty

t2



Yhteisku nnallisen vai kuttavuuden tavoitteet (A) 1 = Tavoitteesta on luovuttu
2 = Tavoite ei ole toteutunut
3 = Tavoite on toteutunut osittain
4 = Tavoite on saavutettu
5 = Tavoite on ylitetty

Arvio Poikkeaman syy

432. Yrityksille on tarjolla osaavaa työvoimaa, rahoitusta ja palveluita

lntegroidaan yrityksiä kansainvälisiin tutkimushakkeisiin ja valmistellaan
yritysten kanssa yhteisiä PPP-hankkeita. 4

Luken kehittyvä kampusyhteistyö lisää ja monipuolistaa alan opiskelijoiden
mahdollisuuksia osallistua tutkimukseen (harjoittelut, opinnäytetyöt) 3

Koronapandemia esti
opiskel'rjoiden la boratoriotöitä;
maasto oittelut toteutuivat.

A33. Yhteiskunnan infrastruktuuri ja laadukkaat
maaseudulla

palvelut mahdollistavat hyvinvoinnin, asumisen ja elinkeinotoiminnan

Toteutetaan 5G-hankkeita verkkoyhteyksien vaikutusten arviointia
hyvinvointiin, asumiseen ja elinkeinotoim¡ntaan liittyen.

2

Tavoite toteutuu vasta vuonna
2021, ja samalla suunniteltua
pienimuotoisempina 5G-
kokeiluina yhteistyösopimuksen

itteissa.
434. Alueellinen ja paikallinen yhteistyö sekä yhtei sölähtöinen paika lli nen kehittäm inen vahvistuvat

4

435. Päätöksenteossa huomioidaan vaikutukset maaseudulle

4

436. Maaseutu-, saaristo- ja kaupunkialueiden vuorovaikutus toimii

Su unnataan maaseututukimusta siten, että se tukee maaseutuvaikutusten
arviointia ja maaseutupolitiikkaan liittyvää valmistelua ja päätöksentekoa 4

Vahvistetaa n maaseutu-, saaristo- ja kaupunkialueiden vuorovaikutukseen
kohdistuvaa tutkimusta ja asiantuntijatyötä

3

Koronapandemian vuoksi
työpajat viivästyivät ja osan
toteutustapa muuttui
virtuaa liseksi. Keskeiseen
projektiin (RoBUsT) saatiin 6 kk
lisä a ika.

44. luotettavat ja laajakäyttöiset paikka-, ki¡nte¡stö- ja huoneistotiedot mahdollistavat uutta l¡¡keto¡mintaa ja
turvaavat omistusta

444, Ruoka -ja luonnonvara-alan paikkatiedot mahdollistavat tehokkaita prosesseja ja palveluita sekä uutta
liiketoimintaa

Paikkatiedot pa lvelevat ilmastonmuutokseen sopeutumista ja varautumista
4
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Taulukko 2. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden toteutumista tukevattoimenpiteet (tulossopimuksen liite 1)

4A2tKehitetään puumarkkinoita koskevaa tilastointia. Selvitetään tilastoinnin
aluejako, monipuolistuvien puutavaralajien tilastointi ja hintalisien
tilastointimahdollisuudet.

15

4A2IU udistetaan M ELA -ohjelmisto.14

4A2tKootaan ja tuotetaan tietoa metsälannoituksen kokonaisvaikutuksista ja
mahdollisuuksista. Tuotetaan toimintamallit lannoituksen kohdentamiseksi

13

4421.Tuotetaan tietoa jatkuvapeitteisen metsä n kasvatuksen menetelmien
vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen ja metsätalouden
kannattavuuteen, lisäksi kehitetään luonnonhoidon menetelmiä.

72

4A2tPerustetaa n kenttäkokeet ja seura nta seka metsän uusien kasvatusma llien
luomiseksi.

1.r

4419Selvitetää n yhteistyössä Ruokaviraston kanssa eläinsuojel uvalvon na n

vaikuttavuus ja eläinten hyvinvointitilanteen kokonaisarviointi sekä
keh¡tetään eläinten hyvinvoinnin seuranta mittareita.

10

4418M uka utetaa n va rmen nettua ta imituota ntoa tukeva asiantuntijatyö 2019-
2020 voimaan tuleviin uusiin EU:n kasvinterveys- ja
taimiaineistovaatimuks¡¡n (mm. uudet tuhoojatesta ukset ja
taimitodistukset).

I

44L8Va hvistetaan metsätuhojen systemaattista seura ntaa ja
metsätuhot¡etopalvel ua. Toimeen pa n naa n EU :n kasvi nterveysasetus
yhdessä Ruokaviraston kanssa koskien kasvintu hoojien, erityisesti
metsätuhola isten, ka rtoituskäytäntöjä.

8

Tehtävien priorisoinnin takia
tehtävän valmistuminen siirtyi
helmikuulle 2021.

3AL4Laajen netaan ja kehitetää n Ta loustohtorin suora myynnit -pa lvelua osa na
ka n nattavu uskirja npitoa.

7

4At4Maatalouden kannattavuusennusteen aikaistaminen (9.9.) osana CAp-
suunnitelman ja valtion talousarvioesityksen valmistelua.

6

4A1_6Osallistutaan peltorakenteen kehittämisohjelman va lmisteluun (HO).5

4416Maata louslaskenta4

441,4Suun nitellaa n ja käynn istetää n ruoka hävikki- ja elintarv¡kejäteseura nta
(Ho).

3

44L3Ka rtoitetaa n maata louden kasvintuota ntotilastojen kehittämista rpeet.2

4AT2Laajennetaan nykyistä maataloustuotteiden hintaseurantaa vastaamaan
EU-asetukseen 2017 hI85 (hintaseurantaa koskeva toimeenpanoasetus)
tehtyjä muutoksia.

I

Poikkeaman syyArvlo
(l-s)

Tulos-
tavo¡te

ToimenpideNo

1 = Tavoitteesta on luovuttu
2 = Tavoite ei ole toteutunut
3 = Tavoite on toteutunut osittain
4 = Tavoite on saavutettu
5 = Tavoite on ylitetty

L4



1 = Tavo¡tteesta on luovuttu
2 = Tavoite ei ole toteutunut
3 = Tavoite on toteutunut osittain
4 = Tavoite on saavutettu
5 = Tavoite on ylitetty

No Toimenpide Tulos-
tavo¡te

Arvlo
(l-s)

Poikkeaman syy

16 Seurata an Kansallisen metsästrateg¡an (KMS) toteutusta ja tuotetaan
KMS:n toteutuksen vuosiraportin markkinatilannetta laajemmasta,
toimintaympä ristön muutosten näköku lmasta. Vuonna 2020 selvitetää n
tehtävän tarkempi sisältö ja resursointi. Sen pohjalta kehitetään
seurantaraportin rakenne, minkä jälkeen seuranta muutetaan sen
mukaiseksi.

A2L-
A27

4

T7 Pa rannetaan virallisten mittaajien palveluiden saatavuutta alueellisesti ja
a allisesti asia ä vastaavasti

427 3 Koronapandemia hidasti mittaaj¡en
työtä; korvattiin etäm¡ttauksilla.

1-8 Selv itetään tehdasmittauksen valvonnan kehittämismahdollisuudet. A27 4

19 Jatketaan metsähanh en pesimäalueiden kartoitusta ja tuotetaan kanta-
a rvio pesimä ka n nasta sekä va kiin n utetaa n pesimä ka n nan seura nta

A24 4

20 Toteuteta a n metsä ka na li ntuje n metsästysvuoden 2OI9 -2OZO

metsästyssaa liin tarkem pi tutkim us ja tuotetaa n tietoa metsästyksen
vaikutuksesta ka ntaan.

A.24 4

2t Kasvatetaa n vesilintuka ntojen laskentapisteiden verkostoa ja keh ¡tetää n
kanta-a rvioita ma llinta ma lla erityisesti pohjois-Suomen ha rva n
laskenta pisteverkoston a luei lla. Su un nitellaa n ja käynnistetää n
kosteikkohankkeen vaikutusten seuranta. H

A24 4

22 Va hvistetaa n suurpetokantojen hoitosuunnitelmien toimeenpanon ja
päätöksenteon edel lyttä mää tiedontuota ntoa (Ho).

424 4

23 Tuotetaan tietoa vill isian liikkumisesta ja käyttäytymisestä (GpS-pannoitus)
(Ho)

A24 4

24 Tuotetaa n tietoa riistaeläinten ruokinna n laajuudesta, merkityksestä
riistanhoito- ja pyyntikeinona sekä siihen liittyvistä konflikteista (HO).

424 3 Alkuperäistä tavoitetta
suppeammin
(konfliktintutkimuksen osalta);
prioriso¡tu.

25 Tuotetaan kalastusla in käyttö- ja hoitosuunnitelmien laadintaan tarvittava
tutkimuksellinen tietopohja. Tuotetaan kalastuslain toimeenpanoa varten
tarvittavat asiantunt¡japalvelut. Lisäksi arvioidaan vaellussiian kalastuksen
säätelytarpeita sekä tuotetaan tietoa saimaannorpan suojelun vaikutuksista
kalastukseen.

424 4

26 Tuotetaan as¡antuntijatukea Tenon kalastussopimuksen toimivuuden
arviointia varten.

424 4

21 Selvitetä ä n ma hdollisuus Oma kala-jä rjestel mä n omistaj uuden
jä rjestä m¡seksi tutkimusla itoksen toimesta. Käyn n istetää n ha n ke
hallitusohjelman mukaisten vaelluskalojen saalisilmoitusten
vastaanotta miseksi

A24 4

28 Osall istutaan Suomen ja Venäjän välisen kalataloustyöryhmän työhön
Osallistutaan Suomen ja Ruotsin välisen rajajokisopimuksen toimivuuden
arviointiin ja kehittämiseen sekä annetaan ministeriölle asiantuntijatukea
muussa No a Ven än kanssa

424 4

29 Selvitetään kuha n alamitan muutosten vaikutukset kuhakantojen tilaan,
VA n kalastukseen kau lliseen kalastukseen.

424 4

15



Työryhmissä mukana, mutta ei
nähty tarkoituksenmukaiseksi
Iiittyä 4/L000-aloitteeseen.

3A2sOsal listutaan ka nsa invä liseen maa peräyhteistyöhön, liitytää n 4/ LOOO

aloitteen to¡mintaan. Luke toimii olemassa olevan rahoituksen puitteissa
asiantuntijana kansainvälisissä hankkeissa maatalous- ja metsäsektorin
hillintä- istoimissa

39

4A2sTuotetaan tietoa ja osallistutaan metsien ja maaperän hiilinielujen ja -
varastojen yl lä pitoon ja va hvista miseen tä htäävien ka n n ustejä rjestelmien
keh¡ttä miseen.

38

4425Tuotetaan tietoa ja osallistutaan metsitys- ja kosteikko-ohjelman sekä
metsäkatoa ehkäisevien toimenpiteiden laatimiseen. Tuotetaan sekä
kerätää n tietoa maa n käyttösektorin kosteikkojen khk-päästöistä sekä
niiden vähennyskeinoista sekä tuotetaan tietoa monitavoitteisten
kosteikkojen hyödyntämiseen mm. sää- ja ilmastoriskien hallinnassa,
hiilensidonnassa ja vesiensuojelussa.

37

4426Tuotetaan tietoa sekä kehitetään menetelmiä, joilla ylläpidetään peltojen
hiil iva rastoja sekä ed istetää n kiven näismaa peltojen hiilensidontaa.

36

Tehtävän täsmentäminen MMM:n
nimeämässä ra pustrateg¡an
seura ntaryhmässä viivästyi, ja

etenemistä käsitellään ryhmässä
maaliskuussa 2021. Toimeenpano
käynnistyy sen jälkeen.

2424Va lmistellaa n ja jä rjestetään resu rsseja tutkimukseen, jossa selvitetää n

tä plä ravun ra uhoitu ksen poista miseen liittyvät tekijät ja sosioekonomiset
va ikutukset, ml. rapu ka uden aikaista misen va ikutukset.

35

4424Va hvistetaan a ktiivista ja en na koivaa vieraslajiviestintää. Kehitetää n

kansallisen vieraslajiportaa lin tietosisä llön aja ntasa isuutta ja
käyttökelpoisuutta. Kehitetään vieraslajilainsäädännön toteutusta edistäviä
toimintama lleja

34

4424Uusitaan emokalaparvia luonnosta sekä kehitetään kalaterveyden ja
bioriskien hallintaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Arvioidaan
ka lojen sopimuskasvatuksen kehittä mista rpeet ka la ka ntojen sä ilyttä misen

ka lati n lähtökohdista

33

4424Annetaan asiantuntija-apua kansallisen biokaasuohjelman suunnittelussa ja
toteutuksessa.

32

4424Annetaan asiantuntija-apua hallitusohjelmaan sisältyvä n

vaelluskalaohjelman suunnittelussa ja toteuttamisessa. Laaditaan selvitys
yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa nollavelvoitelaitosten
sijaintivesistöjen vaelluskalakantojen palautus- ja elvytysedellytyksistä ja
vaikutuksista energ¡atuotantoon ja muihin laitoksilla aikaansaatuihin
hyötyihin. Lisäksi selvitetään näiden vaellusesteiden poistolla aikaansaatuja
hyötyjä. Va hvistetaa n jä rviloh ikan nan säilyttä miseen ja geneettisen
monimuotoisuuden turvaamiseen liittyviä toimia.

31

Kalastusmatkailun osalta tietopohja
puuttuu edelleen; työ jatkuu.

3424Selvitetään lohiasetuksen vaikutukset lohikantojen tilaan ja kaupallisen
ka lastu ksen sekä ka lastusmatka ilun ka n nattavuuteen. Tuotetaa n tietoa
lohi- ja meritaimenstrategian arviointia varten (HO). Keh¡tetään
tiedontuotantoa lohen ja meritaimenen kalastuksen säätelyn tarpeisiin
(Ho).

30

Poikkeaman syyArvio
(l-s)

Tulos-
tavo¡te

ToimenpídeNO

L = Tavo¡tteesta on luovuttu
2 = Tavoite ei ole toteutunut
3 = ïavoite on toteutunut osittain
4 = Tavoite on saavutettu
5 = Tavoite on ylitetty

L6



L = Tavoitteesta on luovuttu
2 = Tavoite e¡ ole toteutunut
3 = Tavoite on toteutunut osittain
4 = Tavoite on saavutettu
5 = Tavoite on ylitetty

No Toimenpide Tulos-
tavoite

Arvio
(1-s)

Poikkeaman syy

40 Oteta an uudet EU:n raportointijärjestelmät (taakanjako- ja LULUCF- sekä
Energiaunionin hallintomalli -asetus) käyttöön ja tuotetaan niiden
edellyttämä raportoint¡tieto. Tuotetaan t¡etoa ja toimitaan as¡antuntijana
ilmastonmuutokseen ja maaperään liittyvissä kansainvälisissä sopimuksissa
sekä E U :n ja ka nsa I lisessa lainsäädä ntötyössä (m l. toimeen panosäädökset)
sekä maatalouden makauden to¡meen

425 4

4L Tuotetaan ajantasaista tietoa kotieläinten lannan kertymisestä ja
la nna nerityksestä.

425 4

42 Tuotetaan tietoa ja osall istutaan sää- ja ilmastoriskien kansallisen seuranta-
ja ennakointijärjestelmän sekä llmasto-opas 2.0. kehittämiseen. Laaditaan
luonnonvarojen toimialakohtaiset riskiarviot ja riskien hallintatiedot
kansalliseen ilmastonmuutoksen sopeutumisen seuranta- ja
ennakointijärjestelmään sää- ja ¡lmastoriskien ennakoimiseksi sekä
kriiseihin varautumiseksi. Vuonna 2O2O valmistellaa n hankitaan rahoitus

A26 4

43 Avustetaan ministeriötä Kansallisen ilmastonmuutokseen
sopeutumissuunnitelman 2022 toimeenpanon vahvistamisessa ja
väliarvioinnin suositusten toimeenpanossa Käynnistetään ministeriön
ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimintaohjelman toimeenpanon
vahvistaminen MMM:n kanssa

A26 4

44 Laaditaa n tila n nepä ivitys Sopeutumisen tila 2017-ra port¡n suositusten
jalkautumisesta ja vahvistetaan toimeenpanoa sää- ja ilmastoriskien
hallinnan tutkimustiedon töön viennillä

426 4

45 Tehdään kokona isva ltainen analyysi h irvieläinten ekologisesta
vaikutu ksesta ekosysteemissä sekä ta loudellisista ja sosiaa lisista
vaikutuksista monilajisen kannanhoidon tietopohjan vahvistamiseksi ja
ka n nattava n il mastokestävä n metsäta louden va hvista miseksi

426 4

46 Alueell isten metsäohjelmien (AMO) tarpeita varten kehitetään valtakunnan
metsien inventoin nil la tuotettua a lueitta¡sta tietoa pu uston mää rästä,
kasvusta ja laadusta, maankäytöstä sekä metsien omistussuhteista,
terveydentilasta, monimuotoisuudesta, hiiliva roista ja hiiliva rojen
muutoks¡sta.

A2t,
424,
426

4

47 Tutkitaan metsäkäsittelymenetelmien ja puulajiston monipuolistamisen
mahdollisuuksia. Tutkimuksissa huomioidaa n hirvieläinten aiheuttamien
vahin ennaltaehkäisemisen mahdollisuudet. Ks 43

A26 4

48 Puulaj iston monipuolistamista koskevassa selvityksessä keskitystään
puulajeihin, joilla voi olla potentiaalia tulevaisuuden ilmastossa nykyisten
puulajien täydentäjinä. Selvityksessä tarkastellaan erityisesti näiden

uul ien siemenhuollon estämisen vai

426 4

49 suunnitellaan järjestelmä seuraamaan sää- ja ilmastoriskeistä aiheutuneita
sadon menetyksiä.

A26 3 Tehtävän haasteellisu uden vuoksi
tehtävää fokusoitu kuivu uden
yleisyyden ja vaikutusten
analysointiin sekä siitä seuraavaan
sadetuksen tarpeellisuuden ja

kannattavuuden arviointiin.
Viljelijöitä palvelevan järjestelmän
kehitystycin ma hdol lisu uden
arviointi tapahtuu vasta
myöhemmin.

77



Sovittu MMM:n kanssa, että aloitus
2021.

4432Tehdään analyysi maaseudun toimialojen työvoiman saatavuudesta ja
tulevaisuuden tarpeista vuoteen 2030. Hankekannan valmistelu ja
resursoinnin järjestäminen v. 2020.

58

Sovittu MMM:n kanssa, että on
tarkoituksenmukaista aloittaa
2022.

3435
A33

Valmistellaan ja tehdään hallitusohjelma n ja budjettiratkaisujen
maaseutuvaikutusten arviointi. Arviointi valmistuu 2023.

57

Sovittu MMM:n kanssa, että
tavoite ja toteuttajat arvioidaan
uudelleen.

2434Arvioidaan maaseutuohjelman kehittämishankkeiden hyvinvointi- ja muut
vai kutu kset. Va lmistelu ja resursoin n in jä rjestä minen v. 2020.

56

Sovittu MMM:n kanssa uusi
aikataulu (202L: VOAS-ohjelma)

3435Tutkitaa n ja kehitetää n paikka perusteisen keh¡ttä misen ja -polit¡¡kan
seurantaan työkalua; paikkaperusteisuusindeksi. Valmistelu ja resursoinnin
järjestämÌnen v.202O.

55

Koronapandemia hidasti.3427Jalkautetaan tutkimustietoa osana Suomen arktista strategiaa ja
h uomioiden uuden ha llitusohjelman li nja ukset a rktisesta yhteistyöstä.
Toimenpiteen tarkempi sisältö ja laajuus sovitaan vuoden 2020 aikana

54

4427Kansainvälisen luonnonvarapolitiikan verkoston toiminnan tukeminen,
mikäli MMM päättää jatkaa verkoston to¡m¡ntaa.

53

4424Pa ran netaa n geen iva rojen säi lytyksen turva I lisuutta :

Toteutetaan rakenteellisia parannuksia poikkeuksellisten olosuhteiden
vara lta elävien ka lageen ivarojen säilymisen turvaa miseksi.
Kasvigeen iva rojen turva llisen säilymisen va rmista miseksi kehitetää n ja
hyödynnetään kryosäilytystä. Edistetään kryosäilytyksen tietokannan
kehittä m¡stä. Siirrytää n kasvigeeniva rojen keskuskokoel maa turvaava n

varmuuskokoelmaverkoston hoitamisessa kumppanuuksiin perustuvaan
toiminta ma lliin yhteistyössä a la n toimijoiden ka nssa.

52

4424Selvitetään mahdollisuuksia ottaa käyttöön määrämuotoinen sopimuspohja
metsäalueen varaamiseksi geneettisen monimuotoisuuden suojeluun, ns.
geen ireservimetsäsop¡mus.

51

4422,
424

Kehitetää n geen ivarojen hyödyntä mistä : Laaditaa n suun nitelma yh dessä
M M M : n ka nssa Luken roolista puuta rhojen geenivarojen hyödyntä misessä
sekä geeviva rojen/a I kuperäislajien hyödyntä misessä avain biotoopeilla.
(2020). Geenivarojen käyttöä erityisesti kasvin-ja eläinjalostukseen lisätään
pa nosta ma I la gee n iva rojen o mi na isu u ks ie n ka rtoitu ksee n (2020, 2021,
2022). Geeniva ratietojä rjestelmiä keh ¡tetää n vastaa maa n pa remmi n

tiedonhallinnan ja käytön edistämisen tarpeita. Osallistutaan työryhmään,
joka orga n isoi NordGenin tietojä rjestel mä n vaihta misen SESTO:sta G Rl N : iin

50

Poikkeaman syyArvio
(1-s)

Tulos-
tavo¡te

ToimenpideNo

1 = Tavoitteesta on luovuttu
2 = Tavoite ei ole toteutunut
3 = Tavoite on toteutunut osittain
4 = Tavoite on saavutettu
5 = Tavoite on Vlitetty

18



Tieteellisten referoitujen artikkeleiden määrä ylitti selvästi tavoitteen, ja näistä alansa parhaissa sarjoissa julkaistujen
osuus oli tavoitteen mukainen. Julkaisuista on avoimesti saatavilla 64 %. Asiakasrahoituksessa jäätiin tavoitteesta, mutta
EU-rahoitus oli tavoitteen mukainen. Julkaisujen saamat viittaukset ovat keino arvioida tieteellisen julkaisutoiminnan
laatua ja vaikuttavuutta. Tämä bibliometrinen analyysi osoittaa, että Luken tutkimuksen laatu ja vaikuttavuus ovat
kehittyneet erittäi n myönteisesti (ta u I ukko 3).

Taulukko 3. Yhteiskunnallinen vaikuttavuuden tunnusluvut

Nro Vaikuttavuus ïoteuma
20L8

Toteuma

2019

Tavoite

2020
Toteuma

2020
Toteuma

vs tavoíte

Tieteelliset julkaisut

T Tieteelliset referoidut artikkelit, kpl 589 608 620 702 t3%
2 Alansa parhaaseen neljännekseen kuuluvissa sarjoissa

lkaistujen osuus, %
56 58 60 60 o%

3 Avoimesti saatavilla olevien (OA) julkaisujen osuus, % 64

Media (Mediabarometri)

4 Tunnettuus- ja kiinnostavuusindeksi (hyvä, jos j.00 tai
suurempi)

774 et

raportoida
5 Maine & luottamusindeksi (1-5) (mediakysely; jatkossa myös

muut asiakkaat ja sidosryhmät)
3,29 ei

raoortoida
6 Maineindeksi (1-5): Yritykset 3,3
7 Maineindeksi (1-5): Kansalaiset 3,41,

8 Maineindeksi (1-5): Päättäjät 3,31
9 Maineindeksi (1-5): Tutkimuskumppanit 3,26

Asiakas- ja EU-rahoitus

10 Asiakasrahoitus, M€ 6,7 7,8 8,0 7,4 -8%
t'J. EU:lta saatava rahoitus, M€ 5,4 5,6 5,9 5,9 0%

72
EU-rahoitetut -hankkeet, kpl (pois lukien kansallisesti jaettava

EAKR-, ESR-, EMR-, EMKR-rahoitus) 109 124 110 L24 t3%

Tutkimusohjelmat

13

Temaattisen ohjelmien vaikutusten yhteiskunnallisen ja

tieteellisen vaikuttavuuden seuranta : ohjelmien vuositoteumat
sekä väli- ja loppuarvioinnit

evaluoinnit raporto¡nt¡
raportt¡

valmis

Referoitujen artikkeleid en määrä ja viittaukset Web of Science -tietokannassa 5-vuotiskausitta¡n

t4 Luken artikkelit Web of Science -tietokannassa yhteensä 2 r94 2261 2 270 2 459 8%
15 viittaukset 5 vuoden aikana yhteensä 16 903 18 883 17 300 2L935 27%
16 viitta u kset ta rkastel uja kson viimeisenä vuotena 7 009 7 876 7 toO 9 632 36%
I7 tutkijoita htv 645 634 6s0 618 -5%
18 a rtikkeleita/tutkija htv 3,40 3,57 3,49 3,98 L4%
19 viitta u ksia/tutkija htv 70,87 12,42 r0,92 15,58 43%
20 viitta u ksia/a nikkeli 3, L9 3,48 3,13 3,92 25 o/o

19



1.3 Toiminnallinentehokkuus

Toiminnan tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteiden toteutumaa on arvioitu taulukoissa 4,5 ja !6.

Taulukko 4. Toiminnan tuloksellisuuden tavoitteet (tulossopimus)

4
Lu ke yl lä pitää ajantasaista ti la n nekuvaa I uonnonva rojen käytöstä ja
ruokaturvasta.

4
Luke tukee M MM :n toimintaa poikkeustilanteissa

4
Riskienhallinnan, turvallisuuden ja kestävän kehityksen tavoitteet ovat
osa toiminna nohjausta.

4
Luke tuottaa tutkimukseen pohjautuvia tulevaisuuskuvia bio- ja
kiertota louteen.

84, Ennakoimme riskejä ja varaudumme kriiseihin

4
834. Kehitetään tiedon hankinnan ja tuottamisen menetelmiä sekä
parannetaan tietovarantojen hyödynnettävyyttä ja yhteiskäyttöisyyttä

Teknisen elinkaarensa päässä olevia
portaa li ratkaisuja, jotka ovat
a¡heutta neet käyttökatkoja
palveluihin, uusitaan, mutta
uusimistahtia on jouduttu
priorisoimaan.

3

833. lhmisten ja organisaatioiden asiakaspalvelujen käyttäjäkokemus on
testattu, ne toimivat häiriöttömästi ja loogisesti.

4

832. Edistetään julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuushankkeita,
joilla parannetaan eri lähteistä saatavan tiedon yhteen toimivuutta ja
käytettävyyttä.

Keskustelu on ollut säännöllistä,
mutta toistaiseksi ei ole tunnistettu
yhteisiä digihankintoja.

3

831. Digitaaliset hankinnat ja rahoitusesitykset suunnitellaan
tarkoituksenmukaisesti yhteistyössä hallinnonalan toimijoiden ja Tulanet-
laitosten kesken.

83. Digitaaliset ratkaisum me ovat käyttäjälähtöisiä ja tietovarantomme ovat yhteensopivia, luotettavia ja niitä
hyödynnetää n tehokkaasti

4
821. Tutkimusta viedään tehokkaasti käytäntöön verkostoitumalla
neuvonnan, koulutuksen ja elinkeinoelämän kanssa

82, Tutkimus-, keh ittämis- ja innovaatiotoimintamme sekä neuvonta on verkostoitunutta, vaikuttavaa ja tukee
ennakoivasti päätöksentekoa ja elinkeinojen kilpailukykVä

Koronakriisi hidasti
toimeenpanoa.

3
813. Kansainvälinen vaikuttamisemme on ennakoivaa ja aktiivista.

4
812. Viestintämme on suunniteltua, oikea-aikaista ja osa kaikkea
toimintaa.

4
8L1. Johtamisemme on yhtenäistä, sitoutunutta ja vuorovaikutteista

81. Toimintamme on asiakaslähtöistä, horisontaalista, avointa ja ennakoivaa

Poikkeaman syyArvio

Toiminnallisen tulokse¡lisuuden tavoitteet (B) I = Tavoitteesta on luovuttu
2 = Tavoite ei ole toteutunut
3 = Tavo¡te on toteutunut osittain
4 = Tavoite on saavutettu
5 = Tavoite on ylitetty
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Voimavarojen hallinnan tavoitteet (C) on luovuttu
2 = Tavoite ei ole toteutunut
3 = Tavoite on toteutunut osittain
4 = Tavoite on saavutettu

on

Arvio Poikkeaman syy

C2. Tehtävät ja toiminta on sopeutettu määräraho jen puitteisiin 4
C3. EU:n ja muu ulkopuolinen rahoitus on tehokkaasti hyödynnetty

3

EU-rahoitus nousi tavoitteen
mukaisesti 5,9 M€:oon, mutta
kokonaisuutena ulkopuolinen
raho¡tus iäi tavoitteesta 1,0 M€.

C4. Toimitilahall¡nta ja h ankintatoimi sekä toimipaikkaverkko ovat tehokkaita

3

Toimitila han kkeen
muutosprojektien toimeenpano
jatkuu vielä vuosina 2O2I-2O22.
H a ndi-toimintama llin
vakiinnuttaminen on käynnissä,
tavoitteena automaatioasteen
nostaminen 40 o/o:ün. Hankintojen
ennakollisuus ja tehostaminen
vaatii hankintojen suunn¡ttelun
vahvempaa integroint¡a
toiminnan ja talouden
suunnitteluprosesseihin.

C5. Hallinnon rakenteet tukevat tuottavuuden kasvua, ohjaamista ja
ista 4

Taulukko 5. Voimavarojen hallinnan tavoitteet (tulossopim us)

1.3.1 Toiminnallinentuottavuus

Referoitujen tieteellisten julkaisujen määrä tutkijahenkilötyövuotta kohden nousi tavoitetta ja edellisvuotta
korkeammaksi. Muiden tieteellisten julkaisujen määrä tutkijahenkilötyövuotta kohden oli tavoitteen ja edellisvuoden
tasolla, mutta muiden julkaisujen osalta jäätiin jälkeen sekä tavoitteesta että edellisvuodesta. Tilastojen määrä
tilastotuotannon henkilötyövuotta kohden oli !,4 eli edellisvuoden tasolla ja tavoitetta hieman korkeampi. Myös
tilastojulkisten määrä tilastotuotannon henkilötyövuotta kohden nousi edellisvuotta ja tavoitetta korkeammaksi (taulukko
6).

Henkilömäärä oli 1 249 henkilötyövuotta eli 28 henkilötyövuotta suunniteltua ja 15 henkilötyövuotta edellisvuotta
pienempi (taulukko 6). Ydinprosesseittain tarkasteltaessa prosessien suhteelliset osuudet pysyivät lähellä edellisvuotta ja
tavoitetta. Viranomaisprosessin osuus oli t8 % (20L9:20 %,2020 tavo¡te: 20 %), tilastotuotannon prosessin 5 % (2019: 4
%' 2O2O tavoite: a %) ja tutkimus- ja asiakkuusprosessin 77 % (2Ot9: 76 %, 2O2O tavoite: 76 %1. Viranomaisprosessin
henkilötyövuosimäärän ja sen suhteellisen osuuden laskussa kokonaishenkilötyövuosimäärästä näkyy erityisesti se, että
vuonna 2020 Maa-, puutarha- ja porotalouden kannattavuuskirjanpidon (FADN) henkilötyövuodet kohdistuivat
tilastoprosessiin, kun aiem min ne ovat kohdistuneet viranomaisprosessiin.
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Taulukko 6. Tuottavuus

1) Rivit 5 & 6: Sarjojen laskutava ssa on muutos vuodesta 2018 eteenpäin kattaen Luken tilastopalveluiden tilastojulk¡stukset, stat.luke.fi, ml
Aggrigaattori sekä Taloustohtori. Vuonna 2020 t¡lastojulkistuksiin on l¡sätty EU-hintaseurannan ja puukaupan viikkoseurannan julkistukset

Kuvassa 1 esitetään henkilötyövuosien jakautuminen ydinprosesseittain ja kuvassa 2 valtioneuvoston
ydintoimintoluokituksen mukaisesti.

Kuva 1. HTV (%) Luken ydinprosessien

tehtävien mukaisesti

Kuva 2. HTV (%)valtioneuvoston ohjesäännön
ja ydintoimintoluokituksen mukaisesti (liite B)
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-t%963974960999Tutkimus- ja asiakkuusprosessi10
8%57535450Tilastotuotannon prosessi9

-8%229250250260Viranomaisprosessi8
-2%L2491277t2641 309Ydinprosessien henki odet sa7

Henkilötyövuosien kohdentuminen
30%7,86,04,15,8Tilastojulkistukset / tilasto htv6
24 o/ot,4r,71,47,2Tilastot tilasto htv 1)5

-5%6L865063464sTutkija-htv arvio, jonka perusteella luvut laskettu4
-2s%0,9t,21-,t1,7Muut julkaisut / tutkijahtv3
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2020
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20t9
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1.3.2 Toiminnan taloudellisuus

Tilinpäätösanalyysissä luvussa 1.6. käsitellään tarkemmin rahoituksen rakennetta. Tuotto- ja kululaskelma esitetään
luvussa 3.

Luken ydinprosessien kokonaiskustannukset olivat kustannuslaskennan mukaisesti LZL,2 milj. euroa (M€). Kustannukset
jäivät 4,8 M€ (-4 %) tavoitetta pienemmiksija laskivat edellisvuodesta 1,8 M€ (-1 %) (taulukko 7). Kustannusten laskussa
heijastuu erityisesti koronapandemia, jonka vaikutuksesta mm. matkakustannukset laskivat edellisvuodesta 2,3 M€.
Koronapandemia aiheutti myös viivästyksiä hanketoimintaan, minkä johdosta muutkaan ydintoiminnan kustannukset
eivät toteutuneet täysin su u n nitell un m ukaisesti.

Tutkimus- ja asiakkuusprosessin osuus toiminnasta oli 76 % (20L9:76 %, 2O2O tavoite: 76 %o), viranomaisprosessi n !9 %
(2Ot9:20%o,2020tavoite:t9%), tilastoprosessin 5 % (2019:4Yo,2O2Otavoite: 5 %) eli edelliseen vuoteen ja tavoitteeseen
verrattuna prosessien osuuksissa toiminnan kokonaisvolyymista ei tapahtunut merkittävää muutosta.

Tutkimus- ja asiakkuusprosessin kustannukset laskivat 0,4 M€ (0 %) edellisvuodesta ja olivat 2,7 M€ (-3 %) tavoitetta
pienemmät. Viranomaisprosessin kustannukset olivat L,6 M€ (-7 %) edellisvuotta ja 1,8 M€ (-S %) tavoitetta pienemmät.
Tilastoprosessin kustannukset jäivät 0,2 M€ (-2 %) tavoitetta ja edellisvuotta pienemmiksi. Viranomaisprosessin
kustannusten lasku edelliseen vuoteen verrattuna johtui erityisesti myös siitä, että vuonna 2020 Maa-, puutarha- ja
porotalouden kannattavuuskirjanpidon (FADN) kustannukset kohdistuivat tilastoprosessiin. Edellisinä vuosina Maa-,
puutarha- ja porotalouden kannattavuuskirjanpidon (FADN) kustannukset ovat kohdistuneet viranomaisprosessiin.

Vuoden 2020 toteutuneet prosessi- ja toimintokohtaiset kustannustiedot perustuvat vuonna 2018 käyttöön otetun
toi mi ntolaskentajä rjestelmä n tuottamaa n tietoon.

Ydintoimintojen kustannukset suhteutettuna kokonaishenkilötyövuosiin olivat edellisvuoden tavoin 97 000 euroa ja 2 %
tavoitetta pienemmät. Ydintoimintojen kustannukset suhteutettuna ydintoimintaan kohdistuneisiin välittömiin
henkilötyövuosiin olivat 171 000 euroa eli lähes samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna ja nousivat 14 % tavoitetta
suuremmiksi.

Vuonna 2020 tuotoilla ja kirjaamisoikeuksilla rahoitettiin tavoitteen mukaisesti 40 % kokonaismenoista. Edellisvuoteen
verrattuna tuottojen ja kirjaamisoikeuksien osuus laski yhden prosenttiyksikön.

Yhteisrahoitteisen jamaksullisentoiminnantuotottutkijahenkilötyövuottakohdenolivat65000euroa eli4%tavoitetta
vähemmän. Toteuma oli myös 6 % edellisvuotta pienempi. Tavoitetta ja edellisvuotta pienempi tulos johtuu sekä
yhteisrahoitteisen että maksullisen toiminnan tuottojen edellisvuotta ja tavoitetta pienemmästä toteumasta. Vastaavasti
tutkijanhenkilötyövuodet jäivät 5 % tavoitetta ja 2 % edellisvuotta pienemmiksi.

Toimitila- ja kiinteistöhallinnon menot (sis. henkilöstömenot) olivat 13,3 M€ ja nousivat edellisvuodesta 0,8 M€ (6 %) ja
olivat myös 0,9 M€ (8 %) tavoitetta suuremmat. Toimitilamenojen osuus kokonaismenoista oli L! % (tavoite 2O2O: lO o/o,

2019: 10 %)' Toimitilamenojen kasvuun vaikuttivat osaltaan kaksi suurta kertaerää. Ylistaron vuokrasopimuksen
ennenaikaisesta päättämisestä seurannut 0,2 M€:n kertaerä sekä Senaatti-kiinteistöjen vuosilta 2018 ja 2019 takautuvasti
laskuttamat Viikin toimipisteen siivouspalvelut 0,2 M€.
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T¡etotekniikkamenot olivat 9,0 M€ ja kasvoivat 1,0 M€ (13 %) edellisvuodesta ja olivat myös 1,7 M€ (23 %) tavoitetta
suuremmat' Tietotekniikkamenot muodostivat 7 % kokonaismenoista, mikä oli yhden prosenttiyksikön edellisvuotta ja
tavoitetta enemmän. Menojen kasvun taustalla oli etenkin Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorille maksettujen
palveluiden ostojen kasvaminen 0,8 M€:lla edellisvuodesta. Myöskään vuoden 2020 tavoitetta asetettaessa ei ollut
varauduttu Valtorille maksettavien kustannusten kasvuun. Lisäksi vuoden aikana aloitettiin mm. Luken ICT-kyvykkyyksiin
ja johtamismalliin, Data-analytiikan kyvykkyyksiin ja visualisointiratkaisuihin, Luke.fi -sivuston uudistamiseen,
prosessienhallintajärjestelmän käyttöönottoon sekä uuden projektienhallintajärjestelmän käyttöönottoon liittyvät
projektit.

Taulukko 7, Taloudellisuus

-78%t75000Tietotekniikkainvestoinnit (1 000€)16
L %-yks7%6%6%6%Tietotekniikkamenojen osuus kokonaismenoista15

23%8 9787 3007 951.6 831
Tietotekniikkamenot (1 000€) (sis.

henkilöstömenot)
t4

T¡etotekn¡¡kka
-18%12,3L5,0!4,316,3Toimistotilaa m2/htv13
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8%t3 294L2 3s012504L3 320
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Tulojen ja kirjaamisoikeuksien osuus
kokonaismenoista

9

-2%50 01251 00051 69849 587Tulot ja kirjaamisoikeudet (1 000 €)8
-4%t24 510129 L02125 L8312253tKokonaismenot (talousarviomenot) (1 000 €)7

t4o/ot7t1s0L70158
Ydinprosessien kokonaískustannukset/
yd¡nto¡m¡ntojen välitön htv

6

'2o/o97999792Ydinprosessien kokonaiskustannukset/htv5

-3%9279095 50093 20391- 603Tutkimus- ja asiakkuusprosessi4
-4%5 7436 0005 s064 880Tilastotuotannon prosessi3

-8%2265024 50024 26524288Vira noma isprosessi2

-4 o/otztta3126 000122974t20771Ydínprosessien kustannukset (1 000 €) 1)t

Toteuma
vs tavo¡te

Toteuma
2020

Tavoite
2020

Toteuma
20L9

Toteuma
20t8

TaloudellisuusNro

1) Kustannuslaskennassa tukitoim¡noille ja ydintoimintaa avustaville toiminnoille kohdistuneet tuotot on huomioitu kustannuksia p¡enentävänä tek¡jänä (2,4 M€ v
2020). Tukitoimintojen ja ydintoimintaa avustavien toiminto.¡en nettokustannus ja pääomakustannukset on kustannuslaskennassa kohdistettu ydinprosesseille.
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Kuva 3. Tuotot, kustannukset ja nettokustannus (milj. euroa) valtioneuvoston ohjesääntöön perustuvan
ydintoimintoluokituksen mukaisesti (liite B)

1.3.3 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

Maksullinen toiminta perustui vuonna 2o2o valtion maksuperustelakiin ja asetukseen sekä
metsätalousministeriön asetukseen Luonnonvarakeskuksen maksullisista suoritteista (L252/2OI}).

Maa- ja

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmien toteutuneet luvut vuodelta 2020 perustuvat vuonna 20Lg
käyttöön otetun kustannuslaskentajärjestelmän (projektilaskenta) tuottamaan tietoon.

Maksullisen toiminnan, joka perustuu MMM:n asetukseen Luonnonvarakeskuksen maksullisista suoritteista, tulos ja
kannattavuus esitetään taulukoissa 8 ja 9.

Luken julkisoikeudellisena suoritteena myydään ATP-todistuksia. ATP-todistus on kuljetusvälineen rekisteröintimaan
viranomaisen antama todistus siitä, että kuljetusväline on ATP-sopimuksen (helposti pilaantuvien elintarvikkeiden
kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskeva sopimus) vaatimusten mukainen.
Sopimusmaat tunnustavat toistensa antamat ATP-todistukset. ATP-todistusten hinta vaihtelee eri maissa. Suomalaisen
ATP-todistuksen hinta oli 120 euroa vuonna 2020.

Julkisoikeudellisten ATP-todistusten tuotot olivat 0,174 M€, jossa kasvua edelliseen vuoteen 0,020 M€ (13 %1.
Kustannusvastaavuus oli99 % (taulukko 8).
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Taulukko 8. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, 1 000 €, julkisoikeudelliset suoritteet

77

175

-t

99%

t40

tOO o/o

s9

143

tl

tOSo/o

68

157

2t

87 o/o

Osuus yhteiskustannuksista yhteensä

KOKONAISKUSTAN N U KSET YHTEENSÄ

KUSTANNUSVASTAAVUUS

(tuotot - kustannukset)

KUSTAN N USVASTAAVU USPROSE NTTI

98

73

4

0

84

56

3

0

89

65

3

0

Erilliskustannukset yhteensä

Osuus yhteiskustannuksista

Tukitoimintojen kustannukset

Poistot

Korot

t74

t
87

0

10

0

140t54

0

7t
0

10

3

136

0

78

0

7

4

TUOTOTYHTEENSÄ

KOKONAISKUSTANNUKSET

Erilliskustannukset

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Henkilöstökustannukset

Vuokrat

Palvelujen ostot
Muut erilliskustannukset

t74t40155

-L

136

TUOTOT

Maksullisen toiminnan tuotot
Maksullisen toiminnanmyyntituotot
Maksullisen toiminnan muut tuotot

Toteuma
2020

Tavoite
2020

Toteuma
20t9

Toteuma
2018

Lisäksi Luonnonvarakeskus suorittaa puutavaran virallisia mittauksia ja tehdasmittausten valvontamittauksia (laki
puutavaran mittauksesta 4t4/2}t3),jonka 52$:n 3 momentin nojalla Maa- ja metsätalousministeriö on antanut asetuksen
puutavaran virallisesta mittauksesta, valvontamittauksesta ja mittauslautakunnan käsittelystä perittävästä maksusta
vuosina 2020 ja2021, (!253/2019). Maksu virallisesta mittauksesta on 500 euroa, valvontamittausmaksu 1000 euroa,
maksu mittauslautakunnan käsittelystä 1 000 euroa. Vuonna 2020 maksuja perittiin yhteensä 0,004 M€ ja toimintaan
li ittyvät kokonaiskusta n n ukset ol ivat 0,030 M€,

Kustannusvastaavuuslaskelmassa esitettävät liiketaloudellisesti hinnoiteltujen suoritteiden tuotot olivat 7,3 M€ ja ne
olivat 0,4 M€ (-5 %) edellisvuotta sekä 0,6 M€ (-8 %) tavoitetta pienemmät (taulukko 9). Elinkeinoelämältä saatujen
tuottojen osuus liiketaloudellisesti hinnoitelluista tuotoista oli 5,1 M€ eliTo% (2oL9:5,4M€ / 70%1.

Liiketaloudellisesti hinnoiteltujen suoritteiden tulos oli 0,7 M€ ylijäämäinen ja kustannusvastaavuus heikkeni 0,4 M€
edellisvuodestajajäi0,6M€asetettuatavoitettapienemmäksi.Kustannusvastaavuusprosenttioli ltL%jajäi5%-yksikköä
edellisvuotta ja 9 %-yksikköä tavoitetta pienemmäksi. Vesiviljelyn osuus tuotoista oli 1,3 M€ (2019: 1,S M€) ja tulos oli
0,1,6 M€ ylijäämäinen (2019: 0,36 M€).
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Koronapandemiasta huolimatta liiketaloudellisen maksullisen toiminnan tuotot pysyivät hyvällä tasolla ja lähellä edellisen
vuoden toteumaa sekä vuoden 2020tavoitteen tasoa. Myös kustannusvastaavuus pysyi tyydyttävällä tasolla.

Taulukko 9. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, L 000 €, maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Toteuma
2018

Toteuma
2019

Tavoite
2020

Toteuma
2020

TUOTOT

Ma ksullisen toiminnan tuotot
Maksullisen toiminnan myyntituotot
Maksullisen toiminnan muut tuotot

6 618

-6

7 662

-L

7 860 7 261

0
TUOTOT YHTEENSÄ

KOKONAISKUSTANNUKSET

Erilliskustannukset

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Henkilöstökustannukset

Vuokrat

Palvelujen ostot
Muut erilliskustannukset

6 612

215
2 658

t7
308

1,4t

7 66t

226

3 111

13

49r
t48

7 860 7 26t

298
2966

L7

637

42
Erilliskustannukset yhteensä

Osuus yhteiskustannuksista

Tukitoimi ntojen kustannukset

Poistot

Korot

2240
105

0

3 339

2 487

t26
L

3 989 3 954

2 488

L20

0
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä

KOKONAISKUSTANNU KSET YHTEENSÄ

KUSTANNUSVASTAAVUUS

(tuotot - kustannukset)

KUSTAN N U SVASTAAVU USPROSE Nfi I

Käytetty MPL 7.1" 5:n mukainen hintatuki

KUSTAN NUSVASTAAVU US H INTATUEN JÄIKEEN

Käytettävissä ollut MPL 7.1 5:n mukainen
hintatuki

2345

5 684

928

tL6%

0

928

0

26t4

6 503

1 058

1,16 o/o

0

I 058

0

6 550

I 310

l-2O o/o

0

1 310

0

2 508

6562

699

tllo/o

0

699

0

27



Kilpailulain 30 d 9:ssä (721/2OLg) tarkoitettua kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvaa taloudellista toimintaa kuvaava
tuloslaskelma on esitetty taulukossa 10. Valtiokonttorin ohjeistuksen mukaisesti tuloslaskelma esitetään vuoden 2020
tilinpäätöksessä ainoastaan vuodelta 2O2O. Laskelman l¡sätietona on liitteessä C es¡tetty kuvaus käytetyistä
kustannuslaskennan periaatteista.

Kilpailutilanteessa tapahtuvan taloudellisen toiminnan tuotot olivat 5,96 M€. Tästä maksulliseen liiketaloudelliseen
toimintaan liittyviä tuottoja oli 5,91 M€ ja muita tuottoja 0,05 M€.

Kilpailutilanteessa tapahtuvan taloudellisen toiminnan kustannukset olivat 5,39 M€ ja tulos 0,57 M€ ylijäämäinen
kustannusvastaavuusprosentin ollessa L11 %

Taulukko 10. Kilpailullisen toiminnan tuloslaskelma, L 000 €
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t.3.4 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus

Yhteisrahoitteista toimintaa on toiminta, johon saadaan rahoitusta joko valtion ulkopuolelta tai toiselta virastolta ilman
velvoitetta luovuttaa rahoittajalle välitöntä vastiketta. Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot on jaoteltu sektoreittain:
muilta valtion virastoilta saatava rahoitus, EU:lta saatava rahoitus, valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus ja muut
yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot. Muilta valtion virastoilta saatava rahoitus sisältää sekä laskutukseen että
talousarviotilin kirjaamisoikeuteen perustuvan rahoituksen. EU-rahoitus sisältää suoraan EU:lta tulevan rahoituksen ja
välillisen EU-rahoituksen tuotot ilmoitetaan rahoittajan mukaisesti (valtionhallinto tai valtionhallinnon ulkopuolinen).

Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot vuonna 2020 olivat 33,0 M€ eli 3,5 M€ l-70 %) tavo¡tetta pienemmät. Vuoteen 2019
verrattuna tuotot pienenivät 2,8 M€ (-8 %), missä näkyy mm. Sipilän hallituksen kärkihankkeiden päättyminen vuonna
20L9, jolloin kärkihankkeiden osuus tuotoista oli lähes 1,5 M€. Myös koronapandemia aiheutti viivästyksiä hankkeiden
toteutuksessa ja useille hankkeille haettiin rahoittajilta jatkoaikaa vuodelle 2021.

Yhteisrahoituksesta 19,9 M€ (60 %) saatiin muilta valtion virastoilta ja ne olivat t,2 M€ (-6 %) tavoitetta ja 1,1 M€ (-5 %)
edellisvuotta pienemmät. Summa sisältää noin 0,1 M€ kirjaamisoikeuteen perustuvaa rahoituksen käyttöä (kirjausoikeus,
suorakirjaus), joka ei näy tulona liikekirjanpidossa, mutta on otettu huomioon kustannusvastaavuuslaskelmassa (erillinen
rivi laskelmassa). Huomioitavaa on, että vuonna 2020 Makeralta saatua rahoitusta on kirjattu kirjanpitokäytäntöjen
muutoksen vuoksi tuotoiksi muilta valtion virastoilta noin 2,1 M€, kun aikaisempina vuosina Makeralta saatu rahoitus on
kirjattu muuhun valtionhallinnon ulkopuoliseen rahoitukseen.

EU:lta saatu rahoitus oli 5,6 M€ (L7 %l eli 0,3 M€ (-4 %)tavoitetta vähemmän, mutta nousi lähes 0,2 M€ (3 %) edellisvuotta
suuremmaksi.

Valtionhallinnon ulkopuolisen rahoituksen osuus oli 7,5 M€ (23 %) ja laski edellisvuodesta 1,g M€ (-20 %) ja jääden
tavo¡tteesta 2,1 M€ (-22 %l' Laskussa edelliseen vuoteen ja tavoitteeseen näkyy erityisesti aiemmin esitetty muutos
Makeralta kirjatun yhteisrahoituksen (2,1 M€) kirjanpitokäytännössä, jota ei ollut huomioitu myöskään tulossopimuksen
tavoitetta asetettaessa. Elinkeinoelämältä saadun yhteisrahoituksen osuus valtionhallinnon ulkopuolisesta rahoituksesta
oli 1,4 M€ eli 0,3 M€ edellisvuotta suurempi.

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman toteutuneet luvut vuodelta 2O2O perustuvat vuonna 201g
käyttöön otetun kustannuslaskentajärjestelmän (projektilaskenta) tuottamaan tietoon.

Yhteisrahoitteisen toiminnan kokonaiskustannukset olivat 53,3 M€ ja olivat 5,7 M€ (-tO %l edellisvuotta pienemmät.
Tavoitteeseen verrattuna kustannukset olivat7,2 M€ (-12 %) edellisvuotta pienemmät, Erilliskustannukset olivat 30,9 M€
eli 4,9 M€ (14 %) edellisvuotta pienemmät, Yhteisrahoitteisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista oli 22,3 M€ eli 0,g
M€ (-3 %) edellisvuotta pienemmät. Koronapandemia aiheutti viivästyksiä myös hankkeiden kustannusten kertymiseen ja
esim' matkustuskustannukset jäivät yhteisrahoiüeisilla hankkeilla noin 1,1 M€ edellisvuotta pienemmiksi.

Yhteisrahoitteisen toiminnan omarahoitusosuus oli 38 % eli kaksi prosenttiyksikköä tavoitetta ja yhden prosenttiyksikön
edellisvuotta pienempi/parempi. Vastaavasti kustannusvastaavuus oli 62% eli kaksi prosenttiyksikköä tavoitetta ja yhden
prosenttiyksikön edellisvuotta suurempi/parempi (taulukko L1).
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Taulukko 11. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus, 1 000 euroa
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t.4

t.4.1

Tuotokset ja laadunhallinta

Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet

Pitkän aikavälin tavoitteena on ollut julkaisurakenteen muuttaminen tieteelliseen suuntaan. Vuodell e 2O2O tavoiteltiin
myös julkaisujen määrän kasvattamista vuodesta 20L9. Rakenteen ja tieteellisten artikkeleiden määrän osalta tavoite
toteutui yli odotusten, mikä on erittäin myönteistä. Muiden julkaisujen osalta jäätiin tavoitteesta. On huomattava, että
muiden julkaisujen osalta vuoden 20L8 lukumäärä ei ole muiden vuosien kanssa vertailukeloinen (taulukko i.2).

Tilastojulkistusten, tiedotteiden ja e-julkaisujen latausten määrä ylitti tavoitteen. Vierailukerrat tilastojen
verkkopalveluissa jäivät tavoitteesta, mutta tilastotuotannon EU-raportointien ja kansainvälisten kyselyiden määrä kasvoi.
Annettujen lausuntojen, ulkopuolisten tahojen asettamiin työryhmiin osallistumisen ja sekä eduskunnan
valiokuntakuulumisten kautta tapahtuva yhteiskunnallinen vaikuttaminen kasvoi merkittävästi (taulukko t2).
Verkkopalveluiden kävijämäärä kasvoi, mutta katseltujen sivujen määrä pieneni (taulukko 13).

Vuonna 2020 käsittelyyn tuliyksitoista keksintöilmoitusta (2019: L0). Uusia patenttihakemuksia jätettiin kolme (2019:2).
Vuonna 2020 Luke lisensioi yhden patenttiperheen ja Luken kehittämän lT-ratkaisun yrityksille. Lukella oli vuoden 2020
lopussa 14 patenttia tai patenttihakemusta (201-9:13). Patenttihakemusten määrä väheni kahdella Luken luopuessa
yhdestä patenttihakemuksesta ja yhdistäessä kaksi hakemusta (2019:0). Luvuissa ei ole mukana päähakemusten
jatkohakemuksia, kuten kansallisten vaiheiden patenttihakem uksia.

Taulukko L2. Tuotokset

1) MMM:n kanssa sovittiin vuonna 2019, että kaikki ministeriön alaiset tutkimuslaitokset jättävät M-julkaisutyypit pois
ilmoitettavista. Vuoden 2019 tavoiteluku sisälsi vielä M-julkaisutyypit. Muut julkaisut luokka sisälsi vuonna 201g M-julkaisutyyppejä
3s2 kpl.

Nro Tuotokset Toteuma
2018

ïoteuma
2019

Tavoite
2020

Toteuma
2020

Toteuma
vs.

tavoite
L Referoidut tieteel liset ulkaisut (kpl) s89 608 620 702 t3%
2 Muut tieteelliset ulkaisut (kpl) 75 68 80 83 4%

3
Muut julkaisut (sis. ammattiyhteisölle ja suurelle yleisölle
suunnatut julkaisut) 1) 1 1L9 681 800 551 -3t%

4 Julkaisujen kokonaismäärä 1783 7357 1 500 1 336 -77%

5 Tilastojulkistusten määrä, kpl 167 166 318 334 5%

6 Vierailukertoja Luken tilasto en verkkopalveluissa, 1000 kpl 930 958 1 1.00 880 -20%
7 Tilastotuotannon EU-raportoinnit ja kpl 785 790 944 t9%
8

Osallistumi nen ulkopuolisten ta hojen asettamiin työryhmiin
sekä valiokuntakuul umiset, kpl 118 Ltg 100 r42 42%

9 Annetut lausunnot, kpl 219 204 200 269 35%
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Taulukko 13, Tilastoverkkopalveluiden ja muiden verkkopalveluiden käyttö

1)Aikasa rjat vuodelta 2ot8 ja 20L9 korjattu vastaamaan vuoden 2020 määr¡tysten mukaista tietoa

t.4.2 Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu

NPS-luku kertoo Luken asiakkaiden suositteluhalukkuudesta tehtyjen toimeksiantojen pohjalta. Asiakastyytyväisyys ylitti
tavoitteen, ja se on erinomaisella tasolla (taulukko L4). Suosittelijoiden avoimissa vastauksissa korostui poikkeuksetta
Luken vahva asiantuntijuus ja osaaminen. Myös onnistunutta yhteistyötä ja sujuvia projekteja kiiteltiin. Syyt, miksi Lukea
ei suositeltaisi, liittyivät aikatauluissa pysymiseen ja hinnoitteluun. Asiakasprojektien ammattimaiseen projektinhallintaan
on panostettu, ja se näkyy myös tyytyväisempinä asiakkaina. Ammattimaiseen projektinhallintaan panostetaan myös
jatkossa. Lisäksi osaamista vahvistetaan alueilla, joissa asiakaskysyntä on kasvussa.

Yritysrahoituksen osuus maksullisesta toiminnasta alitti tavoitteen, mutta osuus yhteisrahoitteisesta toiminnasta ylitti
tavoitteen. Aktiivisuus ja menestyminen EU-rahoituksen haussa kasvoi kaikilla mittareilla. Tämä on erittäin myönteistä
Luken pitkän aikavälin kilpailukyvyn kannalta. Tulos on osoitus vahvasta osaamisesta, hyvästä verkottumisesta ja
kilpailukyvystä kumppanuuksien luonnissa sekä ammattitaitoisesta hankehallinnon tuesta. Sen sijaan menestyminen
Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoituksessa ja valtioneuvoston päätöksentekoa tukevassa selvitys- ja
tutki m usrahoitu ksessa jä i selvästi tavoitteista (tau lukko L4).

Tilastojulkistusten virheettömyyden tavoitteesta jäätiin; yksi virhe toistui useammassa julkistuksessa. Virhe havaittiin ja
korjattiin syksyllä 2020. Tilastoviranomaistoiminnan hallinnollista taakkaa kuvaavan rekistereistä tapahtuvan suoran
tiedonkeruun osuus säilyi korkealla tasolla. Kyselyihin sähköisesti vastanneiden osuus kasvoi edellisestä vuodesta, mutta
jäi tavoitteesta' Palveluiden häiriöttömyys säilyi erittäin korkealla tasolla (taulukko 14), Tässä mittarissa on mukana
Ruokaviraston Lukelle tuottamat palvelut.

Palvelulupauksen toteuma kuvataan taulukossa 1"5
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Taulukko L4. Laadunhallinta

EU-hankkeet

Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoitus

Valtioneuvoston päätöksentekoa tu keva selvitys- ja tutkimusrahoítus

Tilastoviranomaistoiminnan hallinnollisen taakan hallinta (suora tiedonkeruu ja rek¡ster¡n hyödyntäminen)

Nro [aadunhallinta Toteuma
2018

Toteuma
20t9

Tavoite
2020

Toteuma
2020

Toteuma
vs. tavoite

t Asiakastyytyväisyys (NPS, net promoter score; luku yli
50 on erinomainen, mutta 40 on vielä hyvä)

63 4t 50 76 52%

2 Yritysrahoituksen %-osuus maksullisesta toiminnasta 70 7t 75 70 -5 %-yks

3
Yritysra hoituksen %-osu us yhteisra hoitteisesta
toiminnasta 2,7 3,0 3,0 4,3 1,3 %-yks

4 H2020 rahoituksen hankehakemukset, kpl 52 53 50 74 48%
5 josta hyväksytyt rahoituspäätökset % 29 19 t7 22 5%-Vks

6 Luken koordinoimien hankkeiden määrä

hakemuk-
sista 11,

hyväksy-

tyistä 3

hakemuk-
sista LL,

hyväksy-

tyistä 3

hakemuk-
sista 12,

hyväksy-
tyistä 3

hakemuk-
sista L9,

hyväksy-

ty¡stä 2
7 Haettu EU-rahoitus keskiarvo/ hanke, M€ 0,s 0,6 0,6 0,9 47%

8 hankehakemukset, kpl L7 19 t2 9 -2s%
9 joista hyvä ksyttyjä ra hoituspäätöksiä, % 9 26 22 tt -11%-yks

10 haettu rahoitus, M€ L0,8 16 13 10,8 -r7 %
1,L josta hyvã ksyttyjä rahoituspäätöksiä, M€ L,3 3,2 3,5 o,7 -80%

72 hankehakemukset (kpl) 6 0 10 8 -20%
13 joista hyväksyttyjä rahoituspäätöksiä (%) 67 50 88 33 %-yks
74 haettu rahoitus, M€ 0,6 0 0,9 0,6 -33%
15 josta hyväksyttyjä râhoituspäätöks¡ä, M€ o,34 0,65 0,5 -23%

16 Tilastoj u lkistusten virheettö myys, % 96 98 98 95 -3 %-yks
77 suora tiedonkeruu rekistereistä, % 76 77 76 76 0 %-yks

1"8
Verkossa tai rajapinnan kautta vastanneiden osuus
vasta %

44 43 60 51 -9 %-yks

19 Säh köisten palveluiden häiriöttömyys, % 100 99 95 99 4%-yks
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Taulukko 15. Palvelulupaus

- 19 uutiskirjettä, jotka kokosivat Luken tutkimuksen
tärkeimmät uutiset tietopaketeiksi. Lisäksi nettitietopaketit
suometsistä, sekametsistä ja poikkeuksellisten
sääolosuhteiden vaikutuksista luonnonvaroihin.
- Kestävän kehityksen webinaarisarja yhdessä SyKEn ja
HELSUS:n kanssa.
- Neljä uutta ja uudistettua portaalia: kalahavainnot,fi,
vieraslajit.fi, itä meri,fi, metsä biota lous.fi.
- Uusi kansalaishavainnointiin perustuva mobiilisovellus
kasvitauti- ja tuhoojatiedoille. Hupisaaret-mobiiilipeli ja
musiikkivideo yhdessä koululaisten kanssa.

(1) Autamme suomalaisia näkemään
luonnonvarojen mahdollisuudet sekä
puhtaan ja vastuullisest¡ tuotetun ruoan
osana hyvinvointiamme.

(2) Kokoamme kansalaisia hyödyttäviä
tietopaketteja koskien ruokaa,
luonnonvaroja ja kestävää kehitystä.

(3) Kannustamme ja osallistamme
kansalaisia luonnonvara- ja ympäristötiedon
havainnointiin, ja jaamme kerättyä tietoa
yhteiseksi hyödyksi.

Palvelulupaukset
kansalaisille

- Yhdessä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK)
ka nssa avattiin modern i metsä puiden kasvullisen lisäyksen
tutkimus- ja teknologia-alusta Savonlinnaan.
- Asiakkaiden suositteluhalukkuusmittari oli 76 (NpS).

Jätettiin 9 keksintöilmo¡tusta ja 4 patenttihakemusta,
Kolme uutta Public-Private -kumppanuutta.
Kuusi yrityksille kohdennettua LukeWebinaaria. Tuloksena
saatiin myös uusia asiakastoimeksiantoja.

(L) Tutkimuksen ja teknologian kehittämi-
sen tuloksena syntyy ratkaisuja uusiutuviin
luonnonvaroihin perustuvalle kestävälle
yritystoiminnalle.

(2) Tarjoa mme liiketoimintaa tukevia,
ketteriä ja kestäviä ratkaisuja yhdessä

ka nsainvälisten kumppa n iverkostojemme
kanssa hyödyntäen tietovarantoja mme ja
tutkimusalustoja mme.

(3) Tuotamme lisäarvoa toimimalla
asiakkaan kanssa tiiviissä
vuorovaikutuksessa a ina tutkimuksen
ideoinnista tiedon käytäntöön vientiin ja
tutkimustulosten kaupallistamiseen saakka.

Palvelulupaukset
yrityksille

- Osallistuttiin BusinessFinlandin isännöimään Suomi-Maine-
Michigan -TKl-biotalousseminaa riin.
- Neljä policy briefiä (turvemaiden ja suometsien kannustin- ja
tukijä rjestel mät, maata lousympäristöjen ekosysteemipalvelut
sekä yhdessä Ruokaviraston kanssa mansikoiden alkuperän
varmentaminen),
- Raporttisarja koronan vaikutuksista maa- ja
elintarviketalouteen, kalatalouteen, metsäsektorille sekä
luontoon perustuvaan matkailu- ja elinkeinotoimintaan. Lisäksi
webinaa reja esim. CAP-uudistuksen vaikutuksista Suomen
maa- ja elintarviketalouteen sekä Suomen puuhuoltoketju
työhyvinvoin n ista.
- U usi verkkopa lvelu maakunnittaisista maan käyttöpäätösten
vaikutu ksista ekosysteemipalveluihin.
Metsämittari-nettityökalu, joka huomioi metsien
monimuoto¡suuden, ekosysteemipa lvelut ja puu ntuota nnon.
- 269 lausuntoa sekä 142 ulkopuolisten työryhmien jäseny¡tä
ja valiokuntakuulemista.

(1) Tuotamme kestäviä ratkaisuja isoihin,
luonnonvaroihin liittyviin kysymyksiin
yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
Luomme perustaa biotalouden
kansainväliselle, kansalliselle ja alueelliselle
kestävälle kehittämìselle.

(2) Tuemme päätöksentekoa
tutkimustiedolla, Ennakoimme tulevaa sekä
kehitämme kestäviä ratkaisuja ja
vaihtoehtoisia toiminta ma lleja
päätöksenteon tueksi.

(3) Edistämme uusiutuvia luonnonvaroja
hyödyntävän elinkeinotoiminnan
kestävyyttä, kannattavuutta ja kilpailukykyä.

Palvelulupaukset
yhteiskunnalle ja
päätöksenteolle

ToteutumaTavoite
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1.5 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Keväällä toteutetussa henkilöstötutkimuksessa (VMBaro) työtyytyväisyyden kokonaisindeksi oli 3,g2 (20L9: 3,63){1
(taulukko L7). Luken kokonaistulokset ovat nyt selvästi valtion vuoden 201"9 keskiarvoa korkeammat. Kaikki indeksit ovat
nousseet edellisestä vuodesta, erityisesti johtajuusindeksi ja työtyytyväisyysindeksi. Kehitys on ollut erityisen vahvaa
strategian ja tavoitteiden ymmärtämisessä, ylimmän johdon arvioinneissa ja palkkaan liittyvissä kysymyksissä. Kaikki osa-
alueet ylittävät valtion keskiarvon. Ainoastaan luottamus palvelussuhteen jatkumiseen jää hieman valtion keskiarvon
alapuolelle. Uuden 2020-2025 strategian sisältö ja tavoitteet on onnistuttu viestimään hyvin, ulottuen oman työn
tavoitteiksi asti. Strategian mahdollistavaan toimintakulttuuriin eli arvojen toteutumiseen päivittäisessä työssä on
kuitenkin vielä matkaa. Tulosten perusteella kehityskohteena on, että arvot näkyisivät laajasti myös käytännön
tekemisessä. Tällä aiheella on vahva vaikutus Luken suositteluhalukkuuteen.

Ryhmät valitsivat kehittämiskohteet henkilöstötutkimuksen tulosten perusteella. Fokus oli sellaisissa kehittämiskohteissa,
joihin ryhmä voi itse vaikuttaa. Tämän jälkeen ryhmät nostivat yksikkötasolle toiveet ja kehittämiskohteet, ja tätä kautta
yksiköiden kehittämiskohteet tuotiin Luken johtoryhmään käsittelyyn. Tältä pohjalta Luken johtoryhmä valitsi Lukelle
yhteiset kehittämiskohteet, joihin organisaatiolla on mahdollisuus vaikuttaa. Kehittämistavoitteet on määritelty
seuraavaksi kolmeksi vuodeksi, ja niitä tarkennetaan ja päivitetään vuosittain. Luken yhteiset kehittäm¡skokonaisuudet
ovat: (a) osaamisen hallinta ja siirto; (b) työhyvinvointi; (c) yhteisöllisyys ja arvot: Lukessa tehdään hyvää työtä yhdessä; ja
(d) vastuutehtävät ja uudet toimijat - roolin vahvistaminen ja haltuunotto (uusi, vuoden 2020 tutkimuksen perusteella
nostettu kohde).

Luken palkkausjärjestelmä on lähtenyt toimimaan hyvin. Työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen yhteinen
palkkausjärjestelmän soveltamista tukeva arviointi- ja kehittämisryhmä kokoontui kuukausittain. Sen käsittelyyn tuli 32
erimielisyystapausta. Takuupalkalla olevien määrä aleni huomattavasti ja on enää 24 %. Harkinnanvaraista
porukkapalkkiota yhtenä palkitsemisen keinona jatkettiin myös vuonna 2020.

vuotta 2020 koskevat tulos- ja kehityskeskustelut käytiin joulukuun 2oL9 ja maaliskuun 2020 välisenä aikana. Keskustelut
pitävät sisällään palkkausjärjestelmän mukaisen tehtävän vaativuuden ja suorituksen arvioinnin. Tavoitteenasetantaan ja
osaamisen kehittämisen suunnitteluun otettiin käyttöön valtion uusi työkalu Osaava, johon lisättiin tavoitteenasetannan
tueksi Luken strategiset tavoitteet,

Ulkoisia rekrytointeja oli 1"59 (luku sisältää vakituiset ja määräaikaiset rekrytoinnit). Osana ulkoisia rekrytointeja vuoden
alussa toteutettiin harjoittelijoiden ja kausityöntekijöiden haku, jossa rekrytoitiin 99 henkilöä. Lisäksi suorarekrytointeja
oli 62. Relokaatiopalvelut vakiintuivat osaksi ulkomaanrekrytointeja. Palveluun liittyviä toimintatapoja viestittiin
aktiivisesti lukelaisille, erityisesti esimiehille. Koronapandemiasta huolimatta ulkomailta saapui 20 työntek¡jää, joista 17
saapumista tuettiin relokaatiopalveluiden kautta. Osa näistä aloitti työnsä vasta vuoden 2O2t alkupuolella. Luken
lntercultural Community ja Early Career Community -toiminnot tukivat sopeutum¡sta.

Työterveyspalvelut on t.t.2020 alkaen tuottanutTerveystalo. Henkilöstöä on tuettu monin keinoin poikkeustilan aikana.
Lounastuki, virike-etu ja työmatkaetu toteutett¡in yhteistyössä Edenredin kanssa. Henkilöstöllä on mahdollisuus valita joko
virike-etu tai työmatkaetu. Monipaikkainen työ on henkilöstökyselyn pohjalta todettu onnistuneeksi ratkaisuksi, ja se on
tukenut työskentelyä poikkeustilan aikana,

Kumppanuus Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet) kanssa sujuu joustavasti. Käytössä on
palkansaajan ja esimiehen neuvontapalvelu (Pointti), ja siitä saatu palaute on ollut hyvää. palkkausjärjestelmän
hallintatyökalun määrittely valmistui, ja kilpailutus on käynnissä. Qlik-työkaluun perustuva HR-raportointi on käytössä
esimiestyön tueksi.

1) Työtyytyväisyyden kokonaisindeksi on kehittynyt myönteisesti koko Luke-ajan: 2O2O:3,82;2019:3,63;2OLB:3,44;2016:3,42;2015: 3,09. Myös
vastausprosentti on kehittynyt myönteisesti: 2020: 88,r;2019: 84,o; 2oL8:75,2; 2ot6 73,3;20j.5: 53,0.
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Osaamisen kehittämisessä on jatkettu esimiesinfoja. Esimiehille on järjestetty alueelliset esimiespäivät. Esimiesten
osaamisen kehittämiseen on panostettu. Tutkimustyön profiileja hyödynnettiin mm. tutkimustyötä tekevien osaamisen
kehittämisessä, tekemisen suuntaamisessa ja tavoitteiden asetannassa. Keskitetty projektivastaavien koulutus sekä
kielikoulutukset jatkuivat. Asiakastyön osaamisen kehittämiseen panostettiin. Luke-tason perehdyttämispäiviä pidettiin
seitsemän. Perehdyttämisen tueksi laadittiin sovellus, jonka uusi työntekijä saa tuekseen. post doc-tutkijoiden ja heidän
ohjaajiensa tukea kehitettiin systemaattisesti. HR-partnereiden toiminta vahvisti rooliaan yksiköiden ja palveluryhmien
henkilöstösuunnittelun ja -johtamisen tukena. Partneritoimintaa on esitelty valtion muille organisaatioille.

Tau lukko L6. Henkisten voimavarojen kehittäminen

Työtyytyväisyys korkealla tasolla - myös
verrattaessa valtion muihin organisaatioihin

5
C1. Henkilöstömme on osaavaa, arvostettua ja voi hyvin
Resurssimme ovat riittävät ja oikein kohdennettuja
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Taulukko 17. Henkisten voimavarojen tunnusluvut

1) Laskenta: Niiden työpäivien osuus kokonaistyöpäivämäärästä, jotka eivät ole sairauspäiviä: 100%-(sairauspäivien lkm: kaikkien työpäivien lkm)
2) Tässä suhteessa valtion työaikakirjaamisen menettelyt toimivat huo nosti projektiorganisaatiossa, jossa osaamista kehitetään myös projekteissa
Todellisuudessa koulutukseen ja kehittämiseen käytettävien työpäivien määrä oli lähellä tavoitetasoa.
3) Universumin opiskelijatutkimuksessa Luke oli luonnonti eteenalan opiskelijoiden keskuudessa halutuin työnantaja sijalla L. Tekniikanalan
opiskelijoiden keskuudessa sijoitus oli sadan työpaikan joukossa 36.

Nro

Voimavarat
Toteuma

2018
Toteuma

20t9
Tavoite

2020
Toteuma

2020

Toteuma
vs. tavo¡te

Henkilöstön rakenne ja henkilöstömenot
L Hen kilötyövuotta, L 309 L264 t 277 t 249 -2%
2 josta tutkijoita, htv 645 634 6s0 618 -5%
3 tohtoreiden osuus tutkijoista, yo 47% 52% s5% 57% 3%

4 Henkilötyövuodet: naiset/miehet naiset 649
miehet 661

naiset 628
miehet 636

naiset 638
miehet 639

naiset 626
miehet 623

naiset -2%
miehet -3 %

5
Henkilöstömenot (1 000€)
talousarviomen 76 8tO 78 884 80 L00 79 969 o%

6
Henkilöstömenojen osuus
kokona ismenoista 63% 63% 63% 64% t%yks.

7 Ulkoiset rekrytoinnit, % t4% 72% LO% 78% 76%
Hyvinvointi ja osaaminen

8
Työtyytyväisyysindeksi, indeksiluku 1-5

en kilöstötutkim us
3,44 3,63 3,70 3,82 3%

9 Sa i ra uspoissaolot, tpv/htv 6,1 5,6 5,5 4,8 -13%
10 ïyöterveyspäiväprosentti (%) 98 97,8 97,5 98,1" t o/o-yks

tt Esimiesindeksi (Henkilöstötutkim us,
Luken oma indeksi 3,6L 3,75 3,80 3,88 2%

L2 Koulutustaso, indeksiluku 6,3 6,3 6,3 6,3 0%
13 Koulutus ja kehittäminen ( äivät/htv),) r,6 L,4 3,0 1,3 -s7 %

t4 Ulkoinen työnantajakuva3) L.halutuin
39.halutuin

l.halutuin
25.halutuin

L.halutuin
36.halutuin

o%
-44%

15 Henkilökierto (lähtö+tulo) htv lähtö 2,40 0,00 2,OO 0,00 -100%

16 Henkilökierto (lähtö+tu lo) htv tulo 1,00 0,16 2,OO 0,00 -tOO o/o
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Vuoden 2020 lopussa vakinaisessa palvelussuhteessa oli L 094 henkilöä (85,9 %; 2Ot9: 86,6 %) ja määräaikaisessa
palvelussuhteessa 180 henkilöä (I4,1.%;2Ot9:13,4 %). Heistä naisia oli626 (50,L %;20!9: naisia 50,3 %)ja miehiä 623
henkilöä (49,9 %; 2019: 49,7 %). Palvelussuhteista oli 26,2 % (2OI9: 28,8 %) virka- ja 73,9 yo (2OI9: 7t,2 %l
työsopimussuhteisia. Henkilöstön keski-ikä oli 50,4 v (2019: 51,0 v). Eniten henkilöstöä on ikäryhmässä 55-64 vuotta
(taulukko 18).

Taulukko 18. Henkilöstö ikäluokittain

too,o o/oL274too,o%t256too,o%1 288Yhteensä
2,4%302,5%31t,4%1865-

40,3%51340,9%51440,3 yo51955-64
26,7 %34028,3%35s28,9 yo37245-54
20,2%257t9,6Yo246r9,5 yo25135-44
9,9%L268,3%LO49,5%r2225-34
0,6%8o,5%6o,5 yo6-24

2020
o/o

Henkilöitä
3t.t2.2020

20t9
%

Henkilöitä
3t.12.2019

2018
%

Henkilöitä
31.t2.2018

Ikäryhmä

Tutkijoiden ja iohdon osuus henkilöstöstä aleni vuodesta 2019. Asiantuntijoiden ja tutkimusta tukevan henkilöstön osuus
vastaavasti kasvoi (taulukko 19). Tutkijamäärän alenemisen taustalla on koronakriisin hidastama ja loppuvuoteen
painottanut rekrytointiprosessi. Tutkijankoulutusasteen suorittaneen henkilöstön osuus oli 34,8 yo (2019: 33,9 %)
(taulukko 20).

Taulukko L9. Henkilöstörakenne

1'OO,Oo/ot249too,oyo1264too,oo/o1309Yhteensä
24,4%30s24,tyo30526,4%345Tutkimusta tukevat
!,Iyo74t,4yot71,,ryo15Johto

25,0 Yo31224,4yo30823,2%304Asiantuntijat
49,5 yo61850,2%63449,3%64sTutkijat

2020
%

2020 htv
2019

o/o
2019 htv

2018
%

2018 htv
Henkilöryhmä

Taulukko 20. Henkilöstön koulutusrakenne

LOO,OYot274to0,0%t256100,01288Yhteensä
2,8yo362,5%323,3%42Koulutusaste ei kirjautu nut

34,8%44333,9 %4263L,9 %471Tutkija n kou lutusaste
28,4%36229,r%36629,7 %382Ylem pi korkeakouluaste
tt,I%t4210,5%73210,4%134Alempi korkeakouluaste

8,7 yoIT]-9,0%1139,0%116Alin korkea-aste
13,4%L7714,0%176r4,8%190Keskiaste koulutus
o,7 %90,9%LT1,0 yo1-3Perusasteen koulutus

2020
%

Henkilöitä
3t.12.2020

2019
%

Henkilöitä
3t.t2.2019

2018
o/o

Henkilöitä
3t.12.20t8

Koulutusaste
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1.6 Tilinpäätösanalyysi

l,.6.L Rahoituksen rakenne

Luonnonvarakeskuksen bruttomenot vuonna 2020 olivat 124,5 M€ (pl. alv -menot) (taulukko 21). Toiminnan
rahoituksesta 59,8% (74,5 M€) rahoitettiin Luonnonvarakeskuksen to¡m¡ntamenomomentin määrärahoill a,O,Syo(0,5 M€)
muulla talousarviorahoituksella (kirjausoikeudet, pl. itselaskutus 0,6 M€) ja 3g,7 % (4g,5 M€) ulkopuolisilla tuloilla, joista
25,8 % (32,1 M€) muodostui yhteisrahoitteisesta toiminnasta, 6,0 % (7,4 M€) maksullisen toiminnan tuloista, 6,6 % (g,3
M€) yhteistoiminnan tuloista ja L,3 % (1,7 M€) muista tuloista,

Toimintamenomomentille kirjatut tuotot vuonna 2020 olivat 49,5 M€ eli o,4 % (0,2 M€) edellisvuotta ja t % (0,5 M€)
vuoden 2020 tavoitetta pienemmät. Toimintamenomomentin nettomäärärahan käyttö vuonna 2020 oli 74,5 M€ ja kasvoi
edellisvuodesta 1,4 % (l,o M€). Vuoden 2020 tavoitteeseen verrattuna nettomäärärahan käyttö jäi 4,6 % (3,6 M€)
tavoitetta pienemmäksi.

Vuodelle 2021 siirtyi toimintamenomomentin määrärahaa 16,1 M€ eli siirtyvä määräraha kasvoi edellisvuodesta 2,2M€.
Siirtyvän määrärahan kasvuun vaikutti etenkin koronapandemian aiheuttamat matkustusrajoitukset, joiden takia
matkakustannukset jäivät noin 2,3 M€ vuoden 2019 tasoa pienemmiksi. Koronapandemia aiheutti viivästyksiä myös
hanketoimintaan, jonka takia projekteille suunnitellut kustannukset eivät toteutuneet täysimääräisesti. Myöskään kaikki
vuodelle 2020 suunnitellut investoinnit eivät ehtineet toteutua vuoden 2020 puolella, vaan vuodelle 202i. siirtyi vuodelle
2020 suunniteltuja investointeja noin 2,7 M€:n arvosta.

Toimintamenomomentin tuotoista yhteisrahoitteisen toiminnan (32,1 M€) tuotoista 6o % (19,3 M€) kertyi valtion
virastoilta saatuina rahoitustuottoina, 18 o/o (5,6 M€) EU:lta saatuina rahoitustuottoina,4 % (L,4 M€) elinkeinoelämältä
saatuina rahoitustuottoina ja t8 % (5,8 M€) muilta rahoittajilta saatuina rahoitustuottoina.

Maksullisen toiminnan osuus toimintamenomomentin tuotoista oli 7,4 M€, mistä 5,2 M€ (70 %) kertyi elinkeinoelämälle
myydyistä m aksu llisen toim i nna n tuotteista ja palveluista.

Yhteistoiminnan kustannusten korvauksia kertyi 8,3 M€ (suurimpina yksittäisinä erinä EU-tiedonkeruu (2,2 M€), MMM:n
rahoittamat, suurelta osin MMM:n ja Luken välisen palvelusopimuksen, hankkeet (3,6 M€), UM:n rahoittamat lähinnä lKl-
hankkeet (0,3 M€), lnari/vesiviljelyvelvoite (0,7 M€)ia maataloustuet (0,9 M€)).

Muita tuottoja kertyi 1,6 M€, johon sisältyy 1,0 M€ maataloustuotteiden myyntiä (maito, eläimet, vilja), vuokra- ja
käyttökorvaustuottoja 0,1 M€, irtaimen omaisuuden myyntituottoja 0,4 M€ sekä 0,1 M€ muita tuottoja.

Muun talousarviorahoituksen käyttö (0,5 M€, pl. itselaskutus 0,6 M€)jäi 0,5 M€ (-46%l suunniteltua pienemmäksija laski
1,5 M€ (73 %) edellisestä vuodesta. Lasku edelliseen vuoteen verrattuna johtuu suurimmaksi osaksi siitä, että
Luonnonvarakeskuksen ja Maa- ja metsätalousministeriön välisessä vuoden 2020 palvelusopimuksessa ei enää, edellisistä
vuosista poiketen, myönnetty palvelusopimukseen kuuluville hankkeille vuodelle 2020 uutta rahoitusta momentin käyttö-
ja kirjausoikeudella, vaan Luonnonvarakeskus laskutti Maa- ja metsätalousministeriötä toteutuneiden kustannusten
mukaisesti' Laskutuskäytäntöön siirryttiin pääsääntöisesti myös kaikissa muissa Maa- ja metsätalousministeriön
Luonnonvarakeskukselle tekemissä uusissa hankerahoituspäätöksissä. Laskutuskäytäntöön siirtyminen merkitsi sitä,
laskutetut kustannukset näkyvät toimintamenomomentin tuottoina, kun aiemmin toimintamenomomentin tuotto¡na
näkyi ainoastaan itselaskutusmenettelyllä kirjattu osuus ja muu myönnetyn rahoituksen käyttö näkyi
Luonnonvarakeskuksen kirjanpidossa sen momentin menoina, jolta rahoitusta oli myönnetty.
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3t%16 1081229013 873t3 232Seuraavalle vuodelle siirtyvä määräraha
o%13 873L3 8731323215 606Edelliseltä vuodelta siirtynvt määrära ha

o%7673376 srg74 L2670 s70TPlBudjetoitu/TAE

-5%74 49878 10273 48572944NettokäWtö/ -käyttöarvio

Toimintamenomomentin rahoitus

-46o/o5421 00020261 806

Muu valtion TA-rahoitus (muiden mom.
määrärahat)

4L%9 9037 0007 9697 946
- Muut tulot (mm. muut 3-olk. sekö 50-,60
io 80-alk LKP:I)

-7%7 4398 0007 8t56 728- Maksullinen toiminta (LKP 30 -olk.)

-24%7 2849 6009 1929 4r3
- Muu yhteisrahoitus valtion talousarvion
ulkopuolelta (LKP:I 3970 ja 3979)

-s%5 578s 9005 3915 202- Yhteisrahoitus EU:lta (LKP 397L)

-I%L9 266L9 50019 30518 492

- Yhteisrahoitus valt¡on
ta lousa rviota louden sisältä ( LKP 397 8)

-5%74 498781.0273 48572944- Nettomääräraha / nettokävttö
-3 o/o123 968t28to2t23 157t20725

Toimintamenomomentin rahoitus
yhteensä, josta

-4 o/o124510129 LO2125 183t22531
Toiminnan kokonaisrahoitus (tulot ja
menot), josta

Toteuma
vs.

Tavoite
Toteuma

2020
Tavoite

2020
Toteuma

20L9
Toteuma

2018

Rahoituslähde

Taulukko 21. Luonnonvarakeskuksen rahoituslaskelma (1 000 €)

t.6.2 Talousarvion toteutuminen

Luonnonvarakeskuksella oli käytettävissään talousarviorahoitusta vuonna 2020 yhteensä 99,8 M€ (TA 2020, g4,5 M€ ja
smr 20L8, 15,3 M€), mikä oli 1,0 M€ vähemmän kuin vuonna 2019. Talousarviorahoituksen käyttö oli yhteensä 82,9 M€,
mikä oli 2,7 M€ vähemmän kuin vuonna 201-9. Arvonlisäveromenomomenttien osuus oli 7,2 M€.

Siirtomäärärahoja Luonnonvarakeskuksella oli käytettävissään vuonna 2020 yhteensä 92,5 M€, mikä oli 1,0 M€ (-t,O %l
vähemmän kuin vuonna 20L9. Siirtomäärärahoista oli Maa- ja metsätalousministeriön pääluokan rahoitusta gt,6:,4 M€,
Ulkoministeriön hallinnonalan 0,458 M€, Valtiovarainministeriön hallinnonalan 0,4L0 M€ sekä Työ- ja elinkeinoministeriön
hallinnonalan 0,005 M€. Siirtomäärärahoja käytettiin vuonna 2020 yhteensä 75,6 M€, mikä oli 2,7 M€(-3 %) vuotta 2019
vähemmän. Vuodelle 2021 siirtyi siirtomäärärahana 16,9 M€, mikä on 7,7 M€ enemmän kuin vuodelle 2020 siirtynyt
siirtomäärärahan määrä. Siirrettyjen määrärahojen peruutuksia ei tehty vuonna 2020.

Luonnonvarakeskuksen käytettävissä oleva toimintamenomomentin (30.01.05) määräraha oli yhteensä 90,6 M€ (TA +
LTA:t 2020, 76,733 M€ ja smr 2019,13,873 M€), mikä oli 3,2 M€ enemmän kuin edellisenä vuonna. Luonnonvarakeskuksen
toimintamenomomentin määrärahojen nettokäyttö oli74,5 M€, mikä oli 1,0 M€ enemmän kuin edellisenä vuonna (Kuva
4).

Luonnonvarakeskuksen toimintamenomomentille (30.05.01-) myönnettiin vuoden 2020 seitsemännessä lisätalousarviossa
0,214 M€:n lisämääräraha, joka aiheutui valtion virka- ja työehtosopimuksen mukaisista palkkausten tarkistuksista.
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Vuoden 2020 talousarvioon sisältyi arvio 48,5 M€ bruttotuloista. Toteutuneet bruttotulot olivat 49,5 M€, mikä oli i.,O M€
enem män kui n talousarvioon kirjattu bruttotuloarvio.

Toimintamenomomentin toteutuneet bruttomenot olivat 124,0 M€, mikä oli 1,3 M€ vähemmän kuin vuoden 2020
talousarviossa arvioidut bruttomenot (TA+LTA). Toimintamenomomentin osalta vuode n 2020 määrärahoja siirtyi 1.6,1 M€
(4.20'30.01.05). Siirtyvä erä kasvoi 2,2 M€vuodelta 2019 siirtyneen määrärahan tasoon verrattuna. Siirtyvän määrärahan
kasvuun vaikutti erityisesti koronaviruspandemia, jonka seurauksena mm. matkakustannukset jäivät 2,3 M€ edellisvuotta
pienemmiksi' Koronaviruspandemia viivästytti myös useiden hankkeiden, erityisesti kansainvälisten hankkeiden,
toteuttamista ja kaikki hankkeille suunnitellut kustannukset eivät toteutuneet vuonna 2020. Lisäksi kaikki vuodelle 2O2O
suunnitellut investoinnit eivät ehtineet toteumaan vuonna 2O2O,vaan vuodelle 2021 siirtyi vuodelle 2020 suunniteltuja
investointeja noin 2,7 M€:n arvosta. Koronapandemia vaikutti myös rekr¡o¡ntien aikatauluihin ja tästä syystä
henkilötyövuosimäärä laski edellisvuodesta 15 henkilötyövuotta ja jäi 28 henkilötyövuotta tavoitetta pienemmäksi.

Kuva 4. Luonnonvarakeskuksen toimintamenomomentin talousarviorahoituksen, menojen ja tulojen kehitys v.2O!4-
2020 sekä talousarvio v.2O2L (milj. euroa)

TP 2014 *)

142,O

91,0

TP 2015
123,8

74,6

TP 2016 I Talousarvio

¡ Nettomenot

¡ Bruttotulot

I Bruttomenot
fP 20t7

72,4
73,5

tt7,5

1t7,2

I ed. vuodelte siirtynyt mrh

TP 2018 72,9
t2o,7

TP 2019

74,t
73,5

L23,2

76,7
ïP 2020

t24,O

79,2
ïA-202I 79,2

13L,7

*) Vuoden 2014 luvut: RKTL, MTT ja Metla, Luonnonvarakeskus âloitti toimintansa 1.1.2015
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1.6.3 Tuotto- ja kululaskelma

Vuoden 2020 toiminnan tuotot olivat yhteensä 50,2 M€ eli edellisvuoden tasolla. Maksullisen toiminnan tuotot olivat7,4
M€ eli 0,4 M€ (-5 %l vähemmän kuin edellisenä vuonna. Muut toiminnan tuotot, jotka koostuivat valtaosaltaan
yhteisrahoitteisen ja yhteistoiminnan toiminnan tuotoista, olivat yhteen sä 42,6 M€, mikä oli 0,4 M€ (O,t%l enemmän kuin
edellisenä vuonna.

Toiminnan kulut olivat kaikkiaan 124,7 M€, mikä oli 3,7 M€ (-3 %) vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Ostot tilikauden aikana olivat 7,1 M€, mikä oli 0,6 M€ (9 %) enemmän kuin edellisenä vuonna.

Henkilöstökulut olivat 80,1 M€ eli 0,3 M€ (-0,4 %) vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2020 toteutunut
henkilötyövuosimäärä oli 1249, mikä oli 1-5 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuonna 2019. Lomapalkkavelan muutos ja
lomapalkkojen henkilöstösivukuluvelan muutos oli 0,1 M€ (2019: 1,5 M€). Kun jätetään huomioimatta lomapalkkavelan
muutos ja lomapalkkojen henkilöstösivukuluvelan muutos, nousivat henkilöstömenot noin 1,1 M€ vuoteen 20L9
verrattuna. Henkilötyövuosimäärän laskusta huolimatta henkilöstökuluja nostivat vuonna 2018 käyttöönotetun
palkkausjärjestelmän vaikutukset, työnantajan lakisäteisten henkilösivukulujen kasvu, lomarahojen alentamisen
poistuminen sekä palkkojen yleiskorotukset. Henkilöstökulujen osuus toiminnan kuluista oli 64%.

Palvelujen ostot olivat 19,9 M€, mikä oli 2,4 M€ l-Lt o/ol vähemmän kuin edellisenä vuonna. Palveluiden ostoihin sisältyy
0,6 M€ yhteisrahoitteisen toiminnan ja yhteistoiminnan valtion sisäisiä rahoitusosuuksia, jotka liittyvät momentin käyttö-
ja kirjausoikeudella saatujen määrärahojen itselaskutusmenettelyllä tehtyihin kirjauksiin. Vuonna 201.9 vastaava summa
oli 2,8 M€, jolloin kirjaukset tehtiin vuonna 2020 kirjanpidosta poistetuille sisäisten kulujen liikekirjanpidon tileille. Tuotto-
ja kululaskelman vertailukelpoisuuden säil$tämiseksi, vuoden 20L9 tiedot esitetään tuotto- ja kululaskelmalla palveluiden
ostoissa. Toimistopalvelujen ostot olivat 7,8 M€ (sis. Valtorilta ostetut palvelut 5,5 M€ ja Palkeilta ostetut palvelut 1,1 M€).
Asiantuntija- ja tutkimuspalvelujen ostot olivat 5,4 M€, henkilöstöpalveluiden ostot 1,2 M€ ja muiden palveluiden ostot
5,5 M€. Palveluiden ostojen osuus toiminnan kuluista oli 1,6 %.

Vuokrat olivat 11,0 M€ ja kasvoivat 0,6 M€ (+6 %) edellisvuotta suuremmiksi. Tilavuokrien osuus kasvusta oli 0,5 M€ (4
%), josta 0,2 M€ aiheutui Ylistaron vuokrasopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä seuranneesta kertaerästä. Muut
vuokrat kasvoivat 0,1 M€ edellisvuodesta, mikä johtui pääasiassa kuljetusvälineiden leasing-maksujen kasvusta.
Vuokramenojen osuus toiminnan kuluista oli 9 %.

Muut kulut olivat4,1 M€, mikä oli 2,3 M€ (-36%) vähemmän kuin edellisenä vuonna. Suurin vaikutus muiden kulujen
laskuun oli matkakustannusten laskulla, jotka jäivät koronapandemian vuoksi 1,7 M€:oon eli 2,3 M€ (-57 o/,) edellistä
vuotta pienemmiksi.

Tuotto- ja kululaskelman jäämä I oli -74,5 M€, kun se oli edellisenä vuonna -78,3 M€.

Rahoitustuottojen ja -kulujen sekä satunnaisten tuottojen ja kulujen jälkeen jäämä ll oli -74,5 M€.

Siirtotalouden tuottojen ja kulujen jälkeen tuotto- ja kululaskelman jäämä lll:ksi muodostui -74,7 M€.

Perittyjen ja suoritettujen arvonlisäverojen jälkeen tilikauden kulujäämäksijäi -80,0 M€, kun se oli edellisenä vuonna -g3,5
M€.
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L.6.4 Tase

Luonnonvarakeskuksen taseen vastaaviin merkitty käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset olivat yhteensä L1.,5
M€, kun niiden arvo edellisenä vuonna oli 11,1 M€,

Käyttöomaisuuden aineellisiin hyödykkeisiin sisältyivät suurimpina erinä koneet ja laitteet 7,3 M€ (sis. suurimpina erinä
raskaat työkoneet 0,6 M€, laboratoriolaitteet 2,8 M€ ja muut tutkimuslaitteet 1,8 M€) sekä rakennukset, rakenteet ja
rakennelmat 2,5 M€' Keskeneräiset hankinnat olivat 0,6 M€, joka muodostui lähes kokonaisuudessaan Haapastensyrjän
kasvihuoneista (0,3 M€) sekä Kuopio Water Cluster -hankkeessa tapahtuvasta lysimetri- ja pintavaluntakentän
rakentamisesta Maaningalle (0,2 M€).

Aineettomia hyödykkeitä oli taseessa 0,1 M€ arvosta, koostuen ostetuista valmisohjelmistoista ja tietojärjestelmistä sekä
itse valmistetuista ja teetetyistä tietojärjestelmistä.

Käyttöomaisuusarvopapereiden arvo oli 0,6 M€, jotka on esitetty liitteessä 10.

Vaihto- ja rahoitusomaisuus oli yhteensä 24,6 M€. Vaihto-omaisuusvarastojen arvo taseessa oli 2,! M€.
Luonnonvarakeskuksen vaihto-omaisuus muodostuu pääosin kalanviljelyn tuotteista 1,4 M€ sekä varte-, taimi-, siemen-
ja viljavarastoista 0,5 M€. Lyhytaikaisia saamisia vaihto- ja rahoitusomaisuudesta oli22,4 M€. Lyhytaikaisten saamisten
suurin erä on siirtosaamiset 12/ M€, jotka muodostuvat pääosin vuoden 2O2O kirjanpitoon jaksotetuista
yhteisrahoitteisten projektien tuloista, joita vastaavat rahoitusosuudet maksetaan tulevina vuosina rahoitushakemusten
perusteella.

Taseen vastattavissa lyhytaikainen vieras pääoma muodosti suurimman tase-erän, yhteensä 36,8 M€. Lyhytaikaisen
vieraan pääoman suurin erä on siirtovelat 16,3 M€, mikä muodostuu lähes kokonaisuudessaan lomapalkkavelasta. Saadut
ennakot ovat 8,5 M€, mikä muodostuu rahoittajilta saaduista ennakkomaksuista. Muut lyhytaikaiset velat nousivat 4,3
M€:oon ja ne muodostuvat lähes kokonaisuudessaan Luonnonvarakeskuksen koordinoimien EU-hankkeiden partnereille
kuuluvista EU:n ennakoina maksamista rahoitusosuuksista, jotka Luonnonvarakeskus välittää partnereille sen jälkeen, kun
EU on hyväksynyt hankkeita koskevat maksatushakemukset.

Tilikauden kulujäämän taseeseen kirjaamisen jälkeen valtion oma pääoma Luonnonvarakeskuksen taseessa oli3t.t2.2OZO
yhteensä -0,8 M€.

Taseen loppusumma oli 36,L M€, missä olivähennystä 0,2 M€ edelliseen vuoteen verrattuna.
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t.7 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma

Luken johto on valtion talousarviosta annetun lain 24 b 5:n mukaisesti vastuussa viraston sisäisen valvonnan
järjestämisestä sekä sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on antaa
kohtuullinen varmuus siitä, että viraston toiminta on tehokasta ja tarkoituksenmukaista, toimintaan liittyvä raportointi on
luotettavaa ja toiminnassa noudatetaan lakeja ja säädöksiä. Luken sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa
työjärjestyksen m uka isesti pääjohtaja.

Sisäisen valvonnan järjestelyistä ja johdon vastuista on määrätty työjärjestyksessä ja taloussäännössä sekä muussa
sisäisessä ohjeistuksessa, Pääjohtaja päättää riskienhallintapolitiikasta sekä sisäisen tarkastuksen ohjesäännöstä
lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Sisäisen tarkastuksen ohjesäännössä määritellään sisäisen tarkastuksen tarkoitus
ja tehtävät, asema ja toimivaltuudet sekä toimintatavat ja toimintaperiaatteet. Sisäistä valvontaa koskevat määräykset on
kirjattu taloussääntöön. Yksiköiden ja palveluryhmien johtajat vastaavat toimintarutiineihin sekä prosesseihin rakennetun
sisäisen valvonnan toimivuudesta, ts. toiminnan vaatimustenmukaisuudesta ja laillisuudesta, tuloksellisuudesta, varojen
ja omaisuuden turvaamisesta sekä taloudesta ja toiminnasta saatavien tietojen oikeellisuudesta ja riittävyydestä, Sisäisen
valvonnan ohjauksesta, valvonnasta ja seurannasta on huolehdittu mm. prosessikuvauksilla, erilaisilla tehtävien jaoilla,
hyväksymis- ja käyttövaltuuksilla, tietojärjestelmien kontrolleilla, avoimella asiakirjahallinnolla, ohjeistusten ja linjausten
antamisella, henkilöstö- ja määräraharesurssien suunnittelulla, erilaisilla raportointikanavilla, ennakoivalla
riskienhallinnalla ja viestinnällä.

Riskien arviointi ia hallinta

Luken riskien arvioinnissa hyödynnetään COSO-ERM -viitekehykseen perustuvaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
arviointikehikkoa. Vuonna 2019 suoritettu valtion virastojen, rahastojen ja liikelaitoksien kysely riskienhallinnan
järjestämisen tilasta tarjosi lisäksi erilaisen, itsearvioinnin kaltaisen näkökulman riskienhallinnan kokonaisuuteen. Ko.
kyselyn pohjalta Luken riskikartoituksessa tunnistettiin riskienhallinnan päivitystarpeet mm. kriittisen toimintojen
määrittelyssä, jatkuvuussuunnittelussa ja riskienarviointiprosessin määrittelyssä.

Vuosi 2020 oli monella tavalla poikkeuksellinen. Koronan myötä organisaatioiden riskienhallinnallista kestävyyttä,
jatkuvuudenhallintaa ja pitkän ajan varautumista testattiin monin eri tavoin. Lukessa koronaohjeistusta annettiin
helmikuun lopusta alkaen, ja päivittäinen tilannekuvan seuranta ja varautumisen ohjeistaminen käynnistettiin j.1.3. Sen
jälkeen varautumisryhmä on seurannut aktiivisesti tilanteen kehittymistä, neuvonut ja ohjeistanut organisaatiota ja
henkilöstöä tilanteen kulloinkin muuttuessa sekä luonut tilannekuvaa Luken johdolle. Vastaavasti johto on arvioinut
säännöllisesti Luken toim¡ntakykyä muuttuvissa olosuhteissa. Toimistotyön etätyömääräys astui voimaan 1g.3. siitä
lähtien toimistotilojen käyttöä rajoitettiin ja ohjeistettiin turvallisuusohjein. Monet lukelaisista työskentelevät
eläintenhoitotehtävissä ja laboratorioissa tai tekee kenttätyötä. Näitä töitä jatkettiin ohjeistaen, tehtäviä priorisoiden ja
tilojen käyttäjämääriä rajoittaen. Matkustuksessa sekä kokous- ja tapahtumakäytännöissä olemme noudattaneet
suosituksia' Teimme toimintokohtaiset priorisointi- ja jatkuvuussuunnitelmat. Kokonaisuutena arvioiden Luke selvisi
vuonna 2020 koronatilanteesta mallikelpoisesti.

Koronapandemia vauhditti jatkuvuussuunnittelua ja varautumista niin, että keväällä 2020 tunnistimme Luken kriittiset
toiminnot ja laadimme niille jatkuvuussuunnitelmat. Toisaalta korona viivästytti yleistä riskien arviointi- ja
hallintaprosessien päivittämistä. Tehtävien priorisoinnin myötä riskienhallinnan ja turvallisuuden tilannekuvan
kokoamista, seuraamista ja hallintaa varten päätetyn riskienhallintajärjestelmän hankinta siirtyi vuodelle 2021", kuten
myös turvallisuus- ja riskienhallintapolitiikan uudistaminen.

Vuonna 2020 riskienhallinta, turvallisuusjohtaminen sekä jatkuvuuden ja varautumisen suunnittelu kytkettiin entistä
tiiviimmin osaksi toiminnansuunnittelua ja kehittämistavoitteita. Vuonna 2018 määriteltyjen toimitilaturvallisuuden
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linjausten toimeenpanoa jatkettlin toteuttamalla yhdessä Senaatti-kiinteistöjen kanssa toimitilojen turvallisuuskartoitus,
jonka perusteella saimme toimenpidesuositukset toimitilaturvallisuuden kehittämiseksi.

Vuonna 2020 valmisteltiin Luken ympäristöohjelmaa, johon sisältyy seitsemän keskeistä ympäristöpäämäärää sisältäen
konkreettiset ympäristötavoitteet mittareineen. Valmius ympäristöjärjestelmän käyttöönottoon määritellyillä
soveltamisaloilla saavuttiin, mikä mahdollistaa järjestelmän sertifioinnin vuonn a2021,.

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus tukee Luken sisäisen valvonnan toteuttamista tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan laitoksen
valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien sekä riskienhallinnan tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen. Sisäisen
tarkastuksen käytännön toiminnot toteutetaan ulkoisen palvelutoimittajan toimesta pohjautuen pääjohtajan
hyväksymään vuositason suunnitelmaan, jota tuetaan ja vahvistetaan tarvittaessa.

Vuoden 2020 alusta sisäisen tarkastuksen suorittajana aloitti Oy KPMG Ab, joka toteutti suunnitelman kaksi sisäistä
ta rkastusta:

( 7 ) V o ra h e n ki I öj ö rj e ste lyt j o se u ra oj a s u u n n i tte I u

Varahenkilöjärjestelyiden ja seuraajasuunnittelun toimivuuden tarkastukselta haluttiin konkreettisia
kehittämissuosituksia varahenkilöjärjestelyihin ja seuraajasuunnitteluun liittyvien käytäntöjen ja toimintatapojen
kehittämiseksi osana Luken jatkuvuudenhallinnan kokonaisuutta.

Myönteisten havaintojen joukossa on se, että Lukessa käynnistettiin keväällä 2020 koronaviruspandemian leviämisen
myötä yksiköiden ja palveluryhmien jatkuvuussuunnitelmien laadinta häiriötilannekorttien avulla. Varautumisen
yhteydessä tunnistettiin eri vastuualueiden kriittisiä toimintoja, prosesseja ja tehtäviä, ja niihin määriteltiin varahenkilöt.
Lukessa oli myös käynnistetty kaksi osaamisen siirtämisen hanketta vuosina 2Ot8-2020. Lisäksi osaamisen siirtämistä ja
kehittämistä oli jo toteutettu Luken sisäisen mentorointiohjelman avulla,

Keskeisimmiksi kehittämiskohteiksi todettiin: (a) useat avainhenkilöriskit, joiden osalta r¡¡ttävää varahenkilöjärjestelyä tai
seuraajasuunnittelua ei ollut olemassa, (b) varahenkilöjärjestelyyn ja seuraajasuunnitteluun liittyvät puutteelliset
prosessikuvaukset ja ohjeistukset sekä (c) avainhenkilöriskien hallinta osana jatkuvuudenhallintaa. Johdon suunnitelman
mukaisesti yksiköissä ja palveluryhmissä käytiin systemaattisesti läpi varahenkilöjärjestelyt ja varahenkilöiden riittävä
osaaminen. Varahenkilökysymys ja seuraajasuunnittelu on esillä myös helmikuun 2021 loppuun mennessä käytävissä
henkilökohtaisissa kehityskeskusteluissa.

(2 ) Eltiinten merkintäprosessi

Eläinten merkintäprosessin tarkastuksessa arvioitiin eläinten merkintäprosessin toimivuutta ja siihen liittyviä käytäntöjä
suhteessa Luken ohjeistuksiin ja lainsäädäntöön tarkastellen erityisesti lupamenettelyjä sekä tiedonkulkua eri osapuolien
välillä. Samalla arvioitiin myös ohjeistuksen riittävyyttä. Tavoitteena oli antaa konkreettisia kehittämissuosituksia eläinten
merkintäprosessiin liittyvien käytäntöjen ja toimintatapojen edelleen kehittämiseksi.

Positiivisina havaintoina todettiin mm., että Luke on tehnyt toimenpiteitä työsuojelun ja -turvallisuuden edistämiseksi
järjestämällä sisäisen turvallisuuskampanjan. Lisäksi oli jo tunnistettu tarve eläinten merkintäprosessiin liittyvän
ohjeistuksen täydentämiselle, jonka myötä on käynnistetty eläinten merkintää koskevan käsikirjan laatiminen. Eläinten
merkintäprosessin dokumentoint¡käytäntöjen merkitystä on korostettu ja muistutettu aineistojen asianmukaisesta
tallentamisesta, Myös kokonaisuuteen liittyvät luvat ja dokumentoinnit olivat ajan tasalla.
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Keskeisimmiksi kehittämiskohteiksi todettiin nukutusaineiden ja -välineiden käsittelyä koskevan kirjallisen ohjeistuksen ja
seurantamenettelyjen kattavuuden puutteellisuus, avainhenkilöriskit, varahenkilöjärjestelyt sekä seuraajasuunnittelun
puute osaamisen keskittyessä pienelle avainhenkilöiden joukolle. Lisäksi todettiin eläinten merkintäprosessiin liittyvän
riskien tunnistamisen ja hallinnan systematisoinnin tarve. Johdon suunnitelman mukaisesti on päivitetty ja täydennetty
eläinten merkintäprosessin ohjeistusta ja dokumentointia, nukutusaineiden ja -välineiden käsittelyn ohjeistusta sekä
va ra hen kilöjärjestelyjä.

Tietotilinpäätös

Lukeen perustettiin vuonna 2020 tietoryhmä koordinoimaan tiedonhallinnan kokonaisuutta. Tietoryhmä perustettiin
aiemmin toimineen tietosuojaryhmän pohjalta. Tietosuojaryhmä keskittyi tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviin asioihin,
mutta laajemmalle tiedonhallinnan kokonaisuuteen keskittyvälle ryhmälle nähtiin tarve. Laajemman tietoryhmän
tarkoituksena on parantaa Luken sisäistä tiedonkulkua, vähentää tekemisen päällekkäisyyttä ja selventää vastuita
tiedonhallinnan osalta.

Luottamuksellisuus ja tietojen suojaaminen sisällytettiin Luken uuteen toimintatapaohjeeseen. Toimintatapaohje on
rakentunut strategian ja arvojen pohjalta. Toimintatapaohje on kaiken toiminnan perusta, ja se linjaa toiminnan eettiset
periaatteet, joihin Lukessa on sitouduttu. Kokonaisarkkitehtuurityön vakiinnuttaminen osaksi toimintaa jatkui vuonna
2020. Työn merkitys kokonaisuuksien ja yhteen toimivuuden edistämiseksi tunnistetaan tärkeäksi osaksi
kehittäm istoimintaa.

Luken keskeiset tietovirrat on tunnistettu, minkä pohjalta on laadittu alustava kehittämisen tiekartta. Tavoitteena on
tiedon elinkaaren sekä aineistojen ja datan hallinnan kehittäminen toimintamallien sekä uusien teknologioiden ja
digitalisaation avulla. Tiedonhallintalain täytäntöönpanoa koordinoi Luken tietoryhmä. Huomattava osa suunnitelmaan
kirjatuista tehtävistä liittyy kokonaisarkkitehtuurityöhön tai käynnissä olevaan muuhun kehittämiseen, Vuonna 2020
huolehdittiin myös tiedonhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä, tiedonhallintamallin rakenteen muodostamisesta ja
sisällön kokoamisesta sekä tiedonhallinnan teknisten valmiuksien edistämisestä.
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1.8 Arviointientulokset

Sisäistä tarkastuksen tulokset raporto¡t¡in edellisessä luvussa. Business Finlandin alaisuudessa toimivan EU:n tutkimus ja
innovaatio-ohjelmat -yhteystoimiston (EUTI) raportin tulokset Luken osallistumisesta Horisontti 2020 -ohjelmaan esiteltiin
luvussa 1.2. Henkilöstötutkimuksen tuloksia esiteltiin luvussa 1.5.

Tutkimusohielmien arviointi

Ohjelmat ovat Luken strategian toimeenpanon keskeinen työkalu, ja niillä Luke suuntaa kohden strategisia tavoitteita.
Haluttiin saada ulkopuolinen näkemys Luken päättymässä olevien tutkimusohjelmien tieteellisestä ja yhteiskunnallisesta
vaikuttavuudesta sekä ohjelmien toimeenpanon onnistumisesta. Lisäksi haluttiin saada ehdotuksia uuden ohjelmamallin
ja uusien ohjelmien valmistelun tueksi. Arviointipaneelissa oli kahdeksan kansanvälistä ja neljä suomalaista asiantuntijaa.

Arvioinnin perusteella Lukessa tehtävästä tutkimuksesta osa on tieteellisesti hyvin merkittävää. On joitain tutkimusaiheita,
joissa tutkijoiden asema on maailman johtavien tutkijoiden joukossa. Kansainväliset yhteisartikkelit osoittavat, että Lukella
on vahvat yhteydet monien tutkimusorganisaatioiden huippututkijoihin, mikä voi parantaa Luken työn laatua ja tieteellistä
vaikuttavuutta. Merkittävissä julkaisuissa Luken tutkijoilla ei kuitenkaan juuri ollut päärooleja (corresponding author, first
or last author).

Arvioinnin perusteella ohjelmat ovat edistäneet merkittävästi biotaloutta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä. paneeli
totesi samalla, että ohjelmien vaikutuksien arviointi olisi edellyttänyt, että niillä olisi ollut selkeät ja mitattavat tavoitteet
(tulosindikaattorit ja suorituskykyindikaattorit). On tarve kehittää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittaamista.
Ohjelmien toimeenpanon osalta huomiota kiinnitettiin erityisesti matriisin toimivuuteen. Siinä eri roolien on tarve olla
selkeämpiä, yhteistyön systemaattisempaa, ja kommunikaatiota tarvittaisiin enemmän. Lisäksi tunnistettiin tarve
vahvempaan ohjelmien väliseen yhteistyöhön.

Tvönantaiakuva

Luke oli luonnontieteiden opiskelijoiden halutuin työpaikka Universumin vuoden opiskelijatutkimuksessa.
Opiskelijatutkimuksessa opiskelijat äänestävät unelmatyönantajaansa. Luke oli myös luonnontieteen
ammattilaisten ihannetyönantaja Universumin vuoden 2020 ammattilaistutkimuksessa. Työnantajakuvaa arvioidaan
neljällä osa-alueella: maine ja imago, ihmiset ja kulttuuri, palkkaus ja etenemismahdollisuudet sekä työn ominaispiirteet.
Kärki luonnontieteiden opiskelijoiden osalta on: L. Luke, 2. SYKE, 3. Metsähallitus (201g: L. Luke, 2. syKE, 3. orion). Kärki
luonnontieteiden ammattilaisten osalta:1. Luke,2. SYKE,3. Orion (2019: sama). Työnantajakuvan tutkimusta on
hyödynnetty rekrytoi ntimarkki noi n nissa.
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1.9 Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä

1.9.1 Virheitä ja väärinkäytöksiä koskevat yhteenvetotiedot

Ei hava ittuja väärinkäytöksiä.

1.9.2 Takaisinperintää koskevat yhteenvetotiedot

Ei takaisinperintöjä.
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2. TATOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA

11, Verot ja veronluonteiset tulot 1 964 597,31 1 949 818 1 949 818,30 0,00 100

11.04.01. Arvonlisävero L964 597,3t 1 949 818 1 949 818,30 0,00 r.00

12. Sekalaiset tulot 688 173,10 70t760 7O1760,2O 0,00 100

12.30.99. Maa- ja metsätalousministeriön

hallinnonalan muut tulot
6L 160,36 786 785,95 0,00 100

12.39.L0. Muut sekalaiset tulot 627 0L2,74 700 974 700974,25 0,00 100

13. Korkotulot, osakkeiden myynt¡tulot ja
vo¡ton tuloutukset

13 494,05 3 s38 3598,t7 0,00 100

13.03.01. Osinkotulot,
pääomanpalautukset ja

osakkeiden myyntitu lot

L3 494,05 3 538 3 s38,17 0,00 100

Tuloarviotilit yhteensä 2666264,46 2655 tt7 2655 1f,6,67 0,00 100
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30.10.63.

30.01.29.

30.0L.22

30.01.05.

30. Maa- ja metsätalousmin¡ster¡ön
hallinnonala

29.90.s0.

29, Opetus- ja kulttuurimin¡ster¡ön
hallinnonala

28.70.22.

28.0r.29.

28, Valtiovara¡nm¡n¡ster¡ön
hallinnonala

24.90.68.

24. Ulkom¡nister¡ön hallinnonala

Pãäluokan, momentin ¡a t¡l¡¡aottelun
numero, n¡m¡ ¡a määrärahala¡¡

30.10.63.1.
Valta kunna lliset
tutk¡mus- ja kehittäm¡s-
hankkeet IKPY)

Maaseudun
kehittäm¡nen (S3)

Maa- ja

metsäta lousmin¡ster¡ön
hallinnonalan
aruonlisäveromenot {A)

Tutk¡mus ja kehit-
täminen {nettob) (S3)

Luonnonvara kesku ksen

to¡minta menot (nettob)
ts2)

29.90.50.10.3. L¡¡kunta-

alan t¡edolla johtam¡sen

kehittäm¡seen (KPY)

29.90.s0.10.
L¡¡kuntat¡eteeseen ja
tutkimuksiin IKPY)

Rahapelitoim¡nnan
tuotot urheilun ja l¡¡kun-
takasvatuksen edistä-
miseen (A)

Hallinnon palveluiden
dig¡talisoinn¡n tuki (53)

Valtiovara¡nminister¡ön
hall¡nnonalan arvonlisä-
veromenot (A)

Itämeren, Barents¡n ja
arkt¡sen alueen
vhte¡stvö (53)

60 000,00

60 000,00

7 198 336,80

400 000,00

74 t26000,00

83 582 930 40

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

10 386,81

10 386,81

378 000,00

378 000,00

T¡linpäätös
20t9

7 226507

76 733 000

83 959 507

54 000

54 000

54 000

54 000

410 000

410 000

110 000

110 000

Talousarvio
2020 (TA+
tTA:t)

7 226 s06,s2

0,00

60 62s s02,96

67 852049,44

54 000,00

54 000,00

54 000,00

54 000,00

0,00

0,fi)

l€yttö 2020

Talousarv¡on 2020 määrËirahojen

16 to7 497,04

L6tO7 497,04

410 000,00

410 000,00

110 000,00

110 000,00

s¡¡rto
seufaavalle
vuodelle

7 226 s06,s2

0,00

76 733 000,00

83 959 506,52

54 000,00

s4 000,00

s4 000,00

s4 000,00

410 000,00

0,00

410 000,00

110 000,00

110 æ0,00

Tilínpäätös
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,(x)

Verta¡-
lu
Talous-
arvio -
T¡lin-
päätös

40832,38

40 832,38

767 965,76

L3 872 921,94

14940695,29

0,00

0,00

348 477,90

348 477,90

Edellisiltä
vuos¡lta
si¡rtyneet
määrärahat

S¡¡rtomä¿irãraho¡a koskevat täydentävät tiedot

40832,38

40 832,38

767 965,76

90 60s 921,94

9L67t695,29

0,00

410 000,00

410 000,00

458 477,90

458 477,90

Käytettãiv¡ssã

vuonna 2020

40 832,38

40832,38

138 508,04

74 498 424,90

75 457 420,Lt

0,00

0,00

t37 961,69

L37 961,69

l(ãyttö vuonna
2020
(pt
peruutukset)

0,00

0,00

29 457,72

76 tO7 497,04

L6216275,L8

0,00

410 000,00

4r0 000,00

320 516,21

320576,2t

Si¡rretty
seunlavalle
vuodelle
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S¡¡rtomääräraho¡a koskevat täydent¿ivät t¡edot

S¡irretty
seuraavalle
vuodelle

0,00

21- 856,72

0,00

0,00

33 888,90

23 574,80

23 574,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

t694679L,39

Käyttö
vuonna 2020
(pL
peruutukset)

49 363,39

30t ot7,28

58728,47

117 000,00

23't- 649,40

197 624,72

t97 624,72

5129,29

s 329,29

5 329,29

0,00

0,00

75 6007tt,og

Käytettäv¡ssä
vuonna 2020

49 363,39

322874,00

58728,4t

117 000,00

265 538,30

22r 199,52

227 t99,52

5 329,29

q ??q ?q

s 329,29

0,00

0,00

92547 502,4A

Edellisiltä
vuos¡lta
s¡¡rtyneet
määrärahat

49 363,39

322874,00

58728,47

117 000,00

26s s38,30

22r L99,52

22L 199,52

0,00

0,00

000

t5 249 t7t,t9

vertailu
Talous-
arvio -
T¡l¡n-
päätös

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Til¡npäätõs
2020

0,00

7 A4A,94

2 5L9,65

5 329,29

5 329,29

2995,62

299s,62

2995,62

2t26,08

2 t26,08

44546477,t6

Talousarvion 2020 mäãrärahoien

s¡írto
seuraavalle
vuodelle

L6627 497,04

kãyttö 2020

0,00

7 848,94

2 st9,6s

5 329,29

s 329,29

2995,62

2995,62

2995,62

2L26,O8

2126,08

67 9t89AO,!Z

Talousarv¡o
2O2O (TA+
tTA:t)

7 849

2 s20

s 329

s 329

2996

2996

2996

2126

2 t26

44s46 477

Tl¡npãätös 2019

388 000,00

437 753,60

664 000,00

308 840,00

308 840,00

49794,OO

73907,73

35 896,27

35896,27

7 977,L7

7 977,rr

7 977,t!

5 420,74

5 420,74

84 084 51106

Pääluokan, moment¡n ja t¡l¡jaottelun

Ves¡varojen käytön ja

ho¡don menot (nettob)

ls3)
Luonnonvara- ja b¡ota-
louden edistäminen (S3)

30.40.22.3. Pu u liikkeelle

30. 40.22.5. Suoma la inen

ruoantuota nto

H¡rv¡eläinten a¡heut-
tamien vah¡nkojen
korvaaminen lS 3)

Kalatalouden
edistäminen (S3)

30.40.51.2. Muu
kalata louden
edistãm¡nen

32. Työ- ja elinkeinominister¡ön
hallinnonala

Työ- ia elinke¡no-
m¡n¡steriön hallinnonalan
arvonlisäveromenot (A)

lulkiset työvoima- ja
yrityspalvelut (S2)

32.30.51.07.
Palkkatuettu työ,
valt¡onhall¡nto (KPY)

33. Sosiaali- ja terveysmin¡ster¡ön
hall¡nnonala

Valt¡onosuus työttö-
myysetuul(5ien perus-

turvasta (nettob) (A)

33.20.52.01. Palkka-

tuettu tvö.valtionha ll¡nto

35, Ympäristöministeriön
hall¡nnonala

Ympäristöministeriön
hallinnonalan
arvonl¡säveromenot
(a rviomäärä raha)

Määrärahat¡l¡t yhteensä

30.40.2t.

30.40.22.

30.40.4L.

30.40.51.

32.0L.29.

32.30.51

33.20.s2.

35.01.29.
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3. TUOTTO. JA KULULASKETMA

TOIMINNAN TUOTOT

Maksullisen toiminnan tuotot
Vuokrat ja käyttökorva u kset

Muut toiminnan tuotot

I.r.2020-3t.12.2020 t.L.20L9-3L.r2.20t9

TOIMINNAN KULUT

Aineet, tarv¡kkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana

Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+)

Henkilöstökulut

Vuokrat

Palvelujen ostot

Muut kulut

Valm¡stevarastojen lisäys (-) ta¡ väh. (+)

Valmistus omaan käyttöön (-)

Poistot

Ji\AMÄ I

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Rahoitustuotot

Rahoituskulut

SATU NNAISET TUOTOT JA KULUT

Satunnaiset tuotot

JMMAII

SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT

Kulut

S¡irtotalouden kulut kotitalouksille

Muut siirtotalouden kulut ulkomaille

J/\AMÄ III

TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA

Perityt arvonlisäverot

Suoritetut a rvonlisäverot

TI LI KAU DE N TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

-7 438735,23

-73 73L,47

-42643 I94.8L

7 073 044,57

28 413,88

80062334,82

LLO32849,02

19 876 864,07

4 128 806,09

73 078,93

-62257,L7

2487 686,34

-L3 996,94

7 497,52

45 200,00

r03 997,02

-L 949 818,30

7 27L 237 .57

-6 499,42

-s 259,23 -s 259.23

74 533 400,39

-s0 155 661,s1

L24700820,55

74 545159,04

L49 L97,02

74682597,4I

5 32L 419.27

-80 004 016.68

-7 8L5 IO4,20

-77 736,68

-42230 t49.92

6 500 904,47

L3738,Lr

80 384 5L1,36

10 463 100,93

2225rLI9,I4
6 43L323,16

-92772,52

-80047,4s

2504963,02

LL 397,50

40774,98

-229748.49

L04 900,00

2 805.66

-t964 597,3L

7 285 51.9.89

-s0 122 990,80

r28 376 840,22

78253 849,42

29 377,48

-229748,49

78053 478,4L

107 705,66

78 L6t t84,07

5 320 922.58

:8348¿105.65
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4. TASE

VASTAAVAA

KAYTTöOMAISUUS JA MUUT PITKÁAIK. SUOITUKSET

AINEETTOMAT HYöDYKKEET

Aineettomat oikeudet

Muut pitkäva¡kutteiset menot

AI NEELLISET HYÖDYKKEET

Rakennukset

Rakennelmat

Rakenteet

Koneet ja laitteet

Kalusteet

Muut aineelliset hyödykkeet

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

KÄYTTöoMAISUUSARVoPAPERIT JA MUUT PITK/\AIKAIsET
SUOITUKSET

Käyttöomaisu usarvopaperit

KÄyrröoMAtsu us JA M u ur ptrKi\At KAtsET suotru KsEr
YHTEENSÄ

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS

VAIHTO-OMAISUUS

A¡neet ja tarvikkeet

Keskeneräinen tuotanto
Valmiit tuotteet/Tavarat

LYHYTAIKAISET SAAMISET

Myyntisaamiset

Siirtosaamiset

Muut lyhytaikaiset saamiset

Ennakkomaksut

RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT

Kirjanpitoyksikön menotilit

VAIHTO. JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ

VASTAAVAA YHTEENSÄ

3r.L2.2020

8 106,84

126 547.96 134 654,80

464023,24

546785,44

t 486 828,28

7 258925,02

456032,54

5 634,30

58L 1.64,34 10 799 393,16

582 499.77 582 499,77

tr 5L6 547 ,73

270704,54

282709,04

1 590 368.21 2 L43 78t,79

3 836 336,97

12746983,2r

5 831 870,52

555.90 22 4I5746,60

-L92,2L -L92.21,

24 559 336,18

36_075_8839t

31.L2.20L9

73 902,79

150 521.84 224 424,63

s03 668,9s

651369,24

t 578 17L,88

6 813 594,73

7L6352,25

5 634,30

16 093.12 70284884,47

582 499,77 582 499.77

11 091 808,87

299 Lt8,42

346056,17

1 600 100.01 2245 274,60

3 99L 639,04

10 567 970,65

8 299 898,35

83 881,03 22943389,07

0.00 0.00

25 L88 663,67

35280_q2,5A
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92roL766,L2
-89 2982t0,78
76 444038,54

-80 004 016,68

8 464 081,63

4274îLI,OL
L80L982,32
1 658 111,13

L6 286 4ss,66

4347 664,96

756 422,80

36 832 306.71

36832306,7r

36_0ZL881gt

3L.t2.2019

92LoL766,12
-88 466 378,37

82650274,24
-83 482 106.65

8799 502,43

3 899 096,78

L82r932,32
L674L28,83

16 L40 2L4,93

L t4204L,9L

2 803 555,34

0,00

33 476 917 ,20

33 4769t7,20

3Ê280_4Z2,54

3L.12.2020
VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

VALTION PÄÄOMA

Valt¡on pääoma 1. 1. 1998

Edellisten tilikausien pääoman muutos
Pääoman siirrot
Tilikauden tuotto-/kulujäämä

VIERAS P/\AOMA

PITK/\AI KAIN EN VI ERAS PI\AOMA

LYHYTAI KAI N EN VI ERAS P,\IiOMA
Saadut ennakot

Ostovelat

Kirjanpitoyksiköiden vä liset tilitykset
Edelleen t¡litettävät erät

Siirtovelat

Muut lyhytaikaiset velat

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

0,00
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s. TtUNPÄÄrörsrru utrrEET

Liite 1: Til in päätöksen laati m isperiaatteet ja vertailtavu us

1) Budjetointia koskevat muutokset ja muutosten tärkeimmät vaikutukset talousarvion toteutumalaskelmaan, tuotto- ja
kululaskelmaan ja taseeseen sekä niiden vertailtavuuteen

Luonnonvarakeskuksen ja Maa- ja metsätalousministeriön välisessä vuoden 2020 palvelusopimuksessa ei enää, edellisistä
vuosista poiketen, myönnetty palvelusopimukseen kuuluville hankkeille vuodelle 2020 uutta rahoitusta momentin käyttö- ja
kirjausoikeudella, vaan Luonnonvarakeskus laskutti Maa- ja metsätalousministeriötä toteutuneiden kustannusten mukaisesti.
Laskutuskäytäntöön si¡rryttiin pääsääntöisesti myös kaikissa muissa Maa- ja metsätalousministeriön vuonna 2020
Luonnonvarakeskukselle tekemissä uusissa hankerahoituspäätöksissä. Laskutuskäytäntöön siirtyminen uusissa
hankerahoituspäätöksissä merkitsi s¡tä, että Luonnonvarakeskuksen talousarvion toteumalaskelmalla Maa- ja
metsätalousministeriön hallinnonalan määrärahamomenttien käyttö (pl. 30.01.05 ja 30.01.29) pieneni huomattavasti
edellisiin vuosiin verrattuna. Vastaavasti laskutuskäytäntöön siirtyminen merkitsi sitä, että Luonnonvarakeskuksen Maa- ja
metsätalousministeriöltä laskuttamat kustannukset näkyvät tuotto¡na tuotto- ja kululaskelmalla, kun aiemmin tuottoina
tuotto- ja kululaskelmalla näkyi momentìn käyttö- ja kirjausoikeudella myönnettyjen määrärahojen osalta vain
itselaskutusmenettelyllä kirjattu osu us.

Muilta osin budjetoinnissa ei ollut oleellisia muutoksia.

2) Valuuttakurssi, jota on käytetty muutettaessa ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat sekä muut sitoumukset Suomen rahaksi

¡ Luonnonvarakeskuksella ei ole ulkomaanrahan määräisiä saamisia tai muita sitoumuksia t¡linpäätöshetkellä. Ulkomaanrahan
määräiset ostovelat on kirjattu euromääräisinä käyttäen edelliselle päivälle Euroopan keskuspankin noteeraamaa kurssia.

3) T¡linpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusper¡aatteet ja -menetelmät sekä erityisesti niissä tapahtuneiden
muutosten vaikutukset tilikauden tuotto- ja kulujäämän sekä taseessa ¡lmo¡tettavien erien muodostumiseen

' Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät eivät oleellisesti poikenneet edellisestä vuodesta.

4) Aikaisempiin vuosiin kohdistuvat tuotot ja kulut, talousarviotulot ja -menot sekä virheiden korjaukset, jos ne eivät ole
merk¡tykseltää n vähäisiä

o Tilinpäätösvuodelle k¡rjatut aikaisempiin vuosiin kohdistuneet erät ovat merkitykseltään vähäisiä.

5) Selvitys edellistä vuotta koskevista tiedoista, jos ne eivät ole vertailukelpoisia tilinpäätösvuoden t¡etojen kanssa

Yhte¡stoiminnan kustannusten korvausten ja yhteisrahoitteisen toiminnan rahoitusosuuksien tilien numerointi ja sijainti
tilikarttahierarkiassa muuttuivat vuoden 2020 alussa. Tilien kertymät raportoidaan tuotto- ja kululaskelmassa
tilikarttahierarkian mukaisesti laskelman rivillä Palvelujen ostot. Aiemmin nämä erãt on esitetty omalla rivillään Sisäiset kulut.
Tuotto- ja kululaskelmassa esitetyt vuoden 2019 tiedot on muutettu vastaamaan vuoden 2020 käytäntöä.
Edellisen vuoden tiedot ovat vertailukelpoisia.

6) Selvitys tilinpäätösvuoden jälkeisistä olennaisimmista tapahtumista siltä osin kuin niitä ei ilmo¡teta toimintakertomuksessa

Tilinpäätösvuoden päättymisen jälkeen ei ole tapahtumia, joilla olisi oleellista vaikutusta tilinpäätökseen.

a

a

55



Liite 2: Nettoutetut tulot ja menot

33.20.s2.
Valt¡onosuus
työttömyysetuu ksien
perusturvasta
(Arviomää rära ha)

30.40.2L.
Vesivarojen käytön ja

ho¡don menot
(S¡irtomääräraha 3 v)

30.0L.22.
Tutk¡mus ja

kehittäm¡nen
(S¡¡rtomãäräraha 3 v)

30.01.05.
Luonnonvara kesku ksen

toim¡ntamenot
(Si¡rtomääräraha 2 v)

Momentin numero ja
ntmt

Nettomenot

BruttotulÕt

B rutto menot

Nettomenot

Bruttotulot

Bruttomenot

Nettomenot

Bruttotulot

Bruttomenot

Nettomenot

Bruttotulot

Bruttomenot

7 977,tt

0,00

7 977.11

388 000,00

0,00

388 000,00

400 000,00

0,00

400 000,00

74 L26 000,00

49 672 469,64

123 798 469,64

Tilinpäätös
2019

2996

76 733 0(n

48 500 000

125 233 000

Talousarv¡o
2020
(TA + LTA:t)

2995,62

2995,62

0,00

0,00

60 62s 50¿96

49 469 619,31

LlO 095 122,27

käyttö vuonna
2020

Talousarvion 2020
määräraho¡en

L6tO7 497,04

si¡rto
seuraavalle
vuodelle

2995,62

2995,62

0,00

0,00

767t30æ,OO

49 469 619,3r

L26 202 619,3t

Tilinpäätös
2020

0,00

0,00

0,00

Vertailu
Talous-

arvio -

T¡lin-
päätös

49 363,39

L67 965,76

L387292L,94

Edellisiltä

vuos¡lta

s¡¡rtyneet
mäårärahat

S¡irtomäãrärahoja koskevat täydentävät t¡edot

49 363,39

t67 965,76

90 60s 921,94

Käytettävissä

vuonna 2020

49t63,39

49 363,39

138 508,04

0,00

138 s08,04

74 498 424,90

49 469 6t9,3t

123968044,21

Käyttö vuonna
2020
(pl.

peruutukset)

0,00

29 457,72

L6LO7 497,04

Siirretty
seuraavalle
vuodelle
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[iite 3: Arviomäärärahojen ylitykset
Luonnonvarakeskuksella ei ole esitettävää liitteellä 3

Liite 4: Peruutetut siirretyt määrärahat
Luonnonvarakeskuksella ei ole esitettävää liitteellä 4

Liite 5: Henkilöstökulujen erittely

2020 2019

Henkilöstökulut 67 024933,60 67 77842t,30
Palkat ja palkkiot 67 037 575,4L 66 573 655,34
Tulosperusteiset erät 0,00 0,00
Lomapalkkavelan muutos L2 64L,87 r204765,96

Henkilösivukulut 13037 40'.,22 12 606 090,06
Eläkekulut 11 601 21.8,98 II404244,29
Muut henkilösivukulut r 436 782,24 L 20I845,77

Yhteensä 80 062 334,82 80 384 511,36

Johdon palkat ja palkkiot, josta t303 674,89 L3tr 432,48
- tulosperusteiset erät 0,00 0,00

Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet L4 100,00 17 480,00

Johto 2780,00 2820,00
Muu henkilöstö 1r, 320,00 r.4 660,00
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Liite 6: suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu kirjanpitoyksikössä yhdenmukaisin periaattein käyttöomaisuushyödykkeiden
taloudellisen pitoajan mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintamenosta, Suunnitelmanmukaiset poistoajat ovat:

E¡ poistoaEi po¡stoaEi poistoaL30 Käyttöomaisuusarvopaperit
Ei poistoaEi poistoaE¡ poistoa

129 Ennakkomaksut ja keskeneräiset
ha n kin nat

E¡ poistoaEi poistoaEi poistoal-28 Muut aineelliset hyödykkeet
0%205Tasapoistol-27 Kalusteet
0%205Tasapoisto1269 Muut koneet ja laitteet
0%10L0TasapoistoL26L Vesirakenteiden laitteet
0 o/o33,333TasapoistoMuut tutk¡muslaitteet
0%t4,297TasapoistoMuut tutk¡muslaitteet
O o/o520TasapoistoMuut tutk¡muslaitteet
0%205Tasapo¡stoL260 Muut tutkimuslaitteet
0%1010TasapoistoLaboratoriolaitteet ia -kalusteet
0%205Tasapo¡stoL259 Laboratoriola¡tteet ia -kalusteet
0%205TasapoistoL258 Audiovisuaaliset koneet ia laitteet
o%205Tasapoisto

1257 Puhelinkeskukset ja muut
viest¡ntälaitteet

0%205TasapoistoL256 Toimistokoneet ja laitteet
0%33,333Tasapoisto1255 ICT-laitteet
0%L4,297TasapoistoL254 Kevyet työkoneet
0%t4,297TasapoistoL253 Raskaat työkoneet
0%3,3330Tasapoistol25L Laivat ja muut vesikuljetusvälineet
0%L4,297Tasapoistol25L Laivat ia muut vesikulietusvälineet
o%205Tasapoisto1250 Autot ja muut maakuljetusvälineet

t25-L26 Koneet ia laitteet
0%3.3330Tasapoisto1249 Muut rakenteet
0%3,3330Tasapoisto1244 Muut vesirakenteet

124 Rakenteet
0%1010Tasapoisto1230 Rakennelmat
o%520Tasapoisto1230 Tierakennelmat
0%6,6715Tasapoisto1230 Rakennelmat

L23 Rakennelmat
0%520Tasapoisto1229 Muut rakennukset
o%520Tasapoisto1223 Varastorakennukset
0%3,3330Tasaþoisto1222 Teollisuusrakennukset

L22 Rakennukset
0%1010Tasapoisto1149 Muut pitkävaikutteiset menot
o%1010Tasaooisto

1140 ltsevalmistetut ja teetetyt atk-
ohjelmat

0%205Tasapoisto

1140 ltsevalmistetut ja teetetyt atk-
ohjelmat

11.4 Muut pitkävaikutteiset menot
o%205Tasapo¡sto112 Aineettomat o¡keudet
0%205Tasapo¡sto111 Tutkimus ia kehittämismenot

o%33,333Tasapoisto110 Perustamis- ja järjestelymenot
%po¡sto %vuotta

JäännösarvoVuotu¡nenPolstoa¡kaPoistomenetelmäOmaisuusryhmä
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Liite 7: Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot

Yhteensä

678 000,38

0,00

0,00

678 000,38

-453 575,75

0,00

-89 769,83

0,00

0,00

-543 345,58

0,00

134 654,80

A¡neettomat hyödykkeet

1L4 Muut p¡tkävaikutte¡set menot

293 439,02

0,00

0,00

293 439,02

-I429I7,I8
0,00

-23973,88

0,00

0,00

-1.66 891.,06

0,00

126547,96

112 Aineettomãt oikeudet

384 561,36

0,00

0,00

384 561,36

-310 658,57

0,00

-65795,95

0,00

0,00

-376 454,52

0,00

8 106,84

Hankintameno I.L.2O2O

Lisäykset

Vähennykset

Ha nkintameno 3I.L2.2O2O

Kertyneet poistot 1.1.2020

Vähennysten kertyneet poistot

Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot

Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot

Tilikauden arvonalennukset

Kertyneet poistot 31.12.2020

Arvonkorotukset

Kirjanpitoarvo 31.12.2020

Yhteensä

78 L322I7,5t

29r2 425,20

0,00

2to44 642,71

-7 847 333,04

0,00

-2397 916,5r

0,00

0,00

-1o245249,55

0,00

0,00
10 799 393,16

Aineelliset hyödykkeet

129 Muut
ennakkomaksut

t6093,r2

565 07L,22

0,00

58rL64,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

581 164,34

128 Muut aineelliset
hyödykkeet

5 634,30

0,00

0,00

5 634,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

s 63430

L27 Kalusteet

1 390 306,59

2L289,90

0,00

L 41.I596,49

-673 954,34

0,00

-281.609,6r

0,00

0,00

-95s s63,9s

456032,54

L25-L26 Koneet ja

la¡tteet

ro367 174,72

2 314 590,08

0,00

1268L764,80

-3 553 579,99

0,00

-1869 259,79

0,00

0,00

-5 422839,78

7 258925,02

t22-124 Rakennukset,

rakennelmat ja rakenteet

6 353 008,78

tr 474,00

0,00

6364482,78
-3 6L9798,7r

0,00

-247 047,rL

0,00

0,00

-3 866 845,82

0,00

2497 636,96

Hankintameno I.I.2020

Lisäykset

Vähennykset

Ha n kintameno 3I.I2.2O2O

Kertyneet poistot 1.1.2020

Vähennysten kertyneet poistot

Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot

Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat
po¡stot

Tilikauden arvonalennukset

Kertyneet poistot 31.12.2020

Arvonkorotukset

Kirjanpitoarvo 31.12.2020
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582499,77582499,77Ki rjan pitoa rvo 3t,t2.2O20
0,000,00Arvonkorotukset
0,000,00Kertyneet poistot 31.12.2020

0,000,00Tilikauden arvonalennukset

0,000,00Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat
poistot

0,000,00Tilikauden suunnitelman mukaiset
poistot

0,000,00Vähennysten kertyneet poistot
0,000,00Kertyneet poistot L.1.2020

582 499,77582 499,77Hanki ntameno 31,.IL2O20

0,000,00Vähennykset

0,000,00Lisäykset

582 499,77582 499,77Hankintameno LL2O20

130
Kävttöomaisuusarvopaoerit

YhteensäKäyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset si¡o¡tukset

liite 8: Rahoitustuotot ja -kulut

2599,4411 397,5013 995,94Ra hoitustuotot yhteensä
11.6,75-774,05-57,30Muut rahoitustuotot

44,723 494,0s3 s38,17Osingot, muu voiton jako
-420,30-420,30Emissio-, pääoma ja kurssierot saamisista

2 858,87I077,50t0 936,37Korot euromää räis¡stä saa misista
2020-20L9

20t92020Rahoitustuotot Muutos

35 876,90-29377,486 499,42Netto

-33277,4640774,987 497,52Rahoituskulut yhteensä

-18 861,0018 861,000,00Sijoitusten ja lainasaamisten tileistä
poistot

76,140,0076,14Korot va luutta mää rä isistä veloista

-74 492,6021 913,987 421,38Korot euromää räisistä veloista

2020-20L9

20t92020Rahoituskulut Muutos
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Liite 9: Talousarviotaloudesta annetut lainat

Luonnonvarakeskuksella ei ole esitettävää liitteellä 9

Liite 10: Arvopaper¡t ja oman pääoman ehto¡set sijoitukset

1) Vuonna 2019 tapahtuneen fuusion seurauksena osuus osuuspääomasta on fuusiokertoimella laskettuna noussut 91.548,g0 euroon
Luonnonvarakeskus ei ole maksanut Maitosuomelle uusia osuusmaksuja.

liite 11: Taseen raho¡tuserät ja velat

Luonnonvarakeskuksella ei ole esitettävää liitteellä 11.

st.12.2020 31.12.2019
Kappale-
määrä

Markkina-
arvo

K¡rjanpito-
arvo

Omistus-
osuus o/o

Myynti-
oikeuksien
alaraia lo

Saadut
osintot

Markklna-
arvo

Kirjanp¡to-
arvo

Julkisesti noteeraamattomat
osakkeet ja osuudet

Osakkeet 495 438,31 0,00 495 438,31
CLIC lnnovation Oy 199 2Lr r39,OO 0,00 211 139,00
lokioisten vedenhankinta Oy 94 243 468,46 0 243 468,46
Kannuksen tutkimustila Luova

Oy 40 40 000,00 25% 0,00 40 000,00
Toholammin vesihuolto Oy L 830,85 0,00 830,85

Osuudet 87 061,46 3 538,17 87 061,46
Faba Osuuskunta -osuuspääoma 42 420,OO 0,00 420,00
LSO Osuuskunta-osuuspääoma 3 1.t60t,46 536,57 tL 60r,46
Osuuskunta Maitosuomi -

osuuspääoma1l 2288 75 040,00 3 001,60 75 040,00

Osakkeet ja osuudet yhteensä s82 499,77 3 538,17 582499,77
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Liite 12: valtiontakaukset ja -takuut sekä muut monivuotiset vastuut

Luonnonvarakeskuksella ei ole esitettävää liitteen L2, sivulla L.

Muut monivuotiset vastuut

Liite 13: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat

Luon nonvarakeskuksella ei ole esitettävää I iitteel lä 13.

Liite 14: Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat

Luonnonva rakeskuksella ei ole esitettävää liitteel lä 14.

liite 15: Velan muutokset

Luonnonvara keskuksella ei ole esitettävää liitteel lä 15.

Liite 16: Velan matur¡teettijakauma ja duraatio

Luonnonvarakeskuksella ei ole esitettävää liitteellä 16.

[iite 17: Oikeiden ia riittävien tietojen antamiseks¡ tarv¡ttavat muut täydentävät t¡edot

Luonnonvarakeskuksella ei ole muita tarpeellisia oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavia täydentäviä
tietoja.

19 403 562,314 551 685,16I 833 438,90262L9Lg,6510 396 518,606 853 533,36Tavanomaiset sopimukset
ia sitoumukset vhteensä

19 403 s62,314 551 685,161 833 438,902621919,6510 396 s18,606 8s3 s33,36Maa- ja

metsäta lousministeriön
ha llin nonala

i f!1ìi,,f.,,t i:ir , . i,,l.,1, ìl:, l. ,,; r ì.:.ì,'i.-i ,

. i i., I ' i '

ì,r,rr' I )i. r,l
rrl1I;.:;,1.ri;.,. i.iilrl,.lr .t,,r:r

: \,.,r'ì,i. rt,ilt rr.,,t1r,
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6. Tr LtNpÄÄrörs¡N AttEKtRJotrrAM tNEN

Olemme tänään hyväksyneet Luonnonvarakeskuksen tilinpäätöksen vuodelta 2020.

Helsingissä 26.2.202L

lusjärvi
johtokunnan puheenjohtaja

/h*
Timo Karjalainen
johtokunnan jäsen

Saara Kankaanrinta
johtokunnan va rapuheenjohtaja

Jorma Länsitalo
johtokunnan jäsen

Taru Könkö
henkilökunnan edustaja
johtokunnan jäsen

Johanna Buchert

pääjohtaja

,tt&"fu*

Kristiina Kruus
johtokunnan jäsen

Heli Siitari
johtokunnan jäsen
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Liite A: Strategia ja organisaat¡o

1) Strategia 2020-2025

HVVinvoi,rti.l
ia keslavaa

Ìulevðisuutta
UUSIUTUV¡STA

LUONNON.
VARO¡STA

*.*";-

2) Organisaatio ja vastuuhenkilöt 2020

Yhleiskunta
ja asiakkaat

f utkinìusinl.âstruktuuripâlvelut
Iutto KouppiNirpi A|enius

lanìnínen

fuot¿nto'
j¡idestelmäl

KoLtkovitta

B¡ot¿lousjà
ympåir¡st¿t

Sãri Forstnon-
Hu99

Luonnon-
vafat

Eevo-Liiso
Ryhii¡Ên

ffiHenk¡löstöpalvelut
Tuijo Heíkkínen

Viest¡nt¿i jä

mârkkino¡nti
Kitsi A¡velo

lTja dig¡taal¡set
ratka¡sut
Íopi llanhelo

Talous jâ toimitilat
lutta Petäj¿i

Ylìteiskuntasuhteel
ja häll¡nto
llkka P. Latn ilo

Tutkimus ja
asiakkuudet
Antti Asik?inen

lolìonn Buchert
Pääjohtaja

MMM, Johtokunta

Pohjo¡n.¡ vih.eà
b¡ôÈl6u!
I tuto l,a¿olen/Mikko Ku il¡k'

Itrnovåt;¡vinen
ruokajärjertelñä

S¡n¡nen bioralous

l(es6vå
luonnonvaralrlous
yhte¡skunnå$a
Posi Rììkonen

Virànomais- ja
àsiantúnttåpàfuelut
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Liite B: Tuotot ja kustannukset sekä henkilötyövuodet, Valtioneuvoston
ohjesää ntöön perustuva yd i ntoi mintol uokitus

Tuotot

1ün€

Kustan-

nukset

1üþ€ HTV

Osuus

tuotoista

Osuus

kustan-

nuksista
Osuus

HTV:sta
190 Maa- ja metsätalousm¡n¡ster¡ön toimialaan kuuluvat

1901 Maatalous
190141000 Maatal ouden to¡ meenpanotehtävät

190141020 Maatalouden ti lastot

190141050 Maatalouden tutki mus

1902 Maaseudun kehittäminen
190241_000 Maaseudun kehittämisen toi meenpanotehtävät

190241050 Maaseudun kehittämisen tutkimus

1903 Metsätalous
190341000 Metsäta Iouden edistämi nen

190341010 Metsäta I ouden I âi nva lvonta ja vi ranomaistehtävät
190341020 Metsäta I ouden ti I astot
190341050 Metsäta I ouden tutkl mus

1904 Kala-, riista- ja porotalous
190441000 El i nkei noka I atal ouden toi meenpa notehtävät

190441010 Vi rk¡ styskal ata I ouden toì meenpanotehtävät

I9044L020 R¡ ¡ stata I ouden to¡ meenpa notehtävät

190441030 porotal ouden toi meenpa notehtävät

190441040 Kala-, ri ista- ja porotalouden ti I astot
190441050 EIi nke¡ nokal atalouden tutk¡mus

190441060 Vi rkistyskalata I ouden tutki mus

19044107 0 Ri istatal ouden tutki mus

190441080 porotâl ouden tutki mus

1905 Elintarvikkeet
190541000 El i nta rvi kkeet toi meenpanotehtävät

190541050 Elintarvì ketutkimus

1906 Maatalouden tuotantotarvikkeiden turvallisuus ja laatu,
eläinten terveys ja hyvinvointi sekä kasvinterveys

190641000 Maata I ouden tuotantota rvi kkeita koskevat toi meenpa notehtävät
190641010 Eläi nten terveyden toi meenpa notehtävät

190641020 Elä¡ nten hyvi nvoì nni n toi meenpanotehtävät

190641030 Kasv¡ nterveyden toi meenpanotehtävät

190641050 Maatal ouden tuotantotarvi kkei den tutki mus

190641060 Eläinten terveyden tutkimus

L90647070 El ä¡ nten hyvi nvoi nni n tutki mus

190641080 Kasvi terveyden tutki mus

1908 Vesitalous
190841000 Vesl tal ouden to¡ meenpano_ j a ed¡ stämi stehtävät

190841050 Vesi tal ouden tutkì mus, kehittämi nen j a asi antuntì japalvel ut

5ü) Oh¡austo¡minnot

5üD Yhteiskuntapol itiikan strateg¡at ja seuranta
51ü) Hallinnonalan ohjaus- toiminta- ja taloussuunnittelu sekä seuranta
5200 tainsäädännön valmistelu ja seuranta
5300 EU- ja kansainväliset asiat

KAIKKI YHTEENSÄ

47 602
ls 336

333

344

14 659

2025

9

2 076

13 4C¡

101

428

a2

L2 798

rL020
1 935

322

0

634

3 373

2 798

1 018

166

2 898

1,74

2 724

t597

0

0

0

51

82

268

439

757

t3L7
745
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11

0

0

0

11
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r2tto4
37 t67
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4 083

31 939

4t67
32s

3 842

42 503

931

3 827

881

36 864

2524ø

4 26t
r.356

3 022

52

779

7 1,23

s 610

2 653

388

6 064

273

5 79L

4073

0

3

333

6s5

186

159

652

2 087

1 886

645

7 247

79

22

6

27

24

t21 18? 1249
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38€
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39

339

M
3

47

45
10

38

10

387

242

42

1)

30

1

9

7A

47

25

4

65

3

62

M

0

0

3

8

2

1

6

24

2A

7

13

7

0

0

0

0

!0o,0%
32,2%

0,7 0/.

0,7 "/,

30,8 "t
4,3%

0,0%

4,20/

29,2oÁ

0,2 0/.

0,9 %

0,2%

26,9 0/î

23,Io/.

4,7 %

o,7 01.

1,6%

0,0 "t
r,3 0Á

7,1, %

5,9.Á

2,t.1
0,3 0/"

6,t%
0,4.Á.

5,7 0Á

0,0./"

0,0%

0,0%

0,L%

0,2%

0,6%

0,9 "Á

L,6%

2,8%

1,,6 0Á

t,2%

0,o%
o,0%

O'OYo

o,0%

o,o%

!00'O o/o

3,4o/o

99,9 o/o

30,7%
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0,3 %
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35,t%
0,8%

3,2%

0,7 %

30,4 %

20,8%

3,5 %

1,,I%

2,5 %

0,0%

0,6%
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4,6%
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5,O%
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Liite C: Kilpailullisen toiminnan tuloslaskelman kustannuslaskennan periaatteet

Yleistä

Luonnonvarakeskuksen kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuva taloudellinen toiminta muodostuu lähes
kokonaisuudessaan liiketaloudellisen maksullisen toiminnan projekteista.

Kilpailullisen toiminnan tuloslaskelman laadinnassa onkin noudatettu samoja kustannuslaskennan periaatteita kuin
maksullisen toiminnan kannattavuuden ja yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuden laskennassa.
Kustannuslaskenta on tehty noudattaen Luken kustannuslaskennan projektilaskentaa, joka pohjautuu
tutkimusrahoituksessa käytettyyn kokonaiskustannusmalliin.

Laskenta on toteutettu Opiferus Toimintolaskenta Pro -sovelluksella hyödyntäen selainkäyttöistä tiedonhallinta- ja
laskentaliiüymää Opaasia. Sovellusten toimittaja on Softwave Ohjelmistot Oy.

Lisäksi Kilpailullisen toiminnan tuloslaskelmassa on es¡tetty myös toimitilojen ja asuntojen sekä pellon ulosvuokraamisesta
johtuvat tuotot ja kustannukset, joiden määrittäminen on tehty erillislaskennan avulla.

Seurantakohteet

Kustannuslaskennassa hyödynnetään Lukessa käytössä olevaa valtion yhteistä seurantakohdekarttaa: liikekirjanpidon
(LKP) tilejä, talousarviokirjanpidon (TAKP) tilejä, toimintayksikköä, toimintoa ja projektia.

Pääomakustannuksia ovat käyttöomaisuudesta aiheutuvat poistot ja korot. Pääomalle laskettavana korkona käytetään
Valtiokonttorin vuosittain ilmoittamaa laskennassa käytettävää korkokustannusta.

Toiminnot jakautuvat ydintoimintoihin, avustaviin tehtäviin, ohjaustoimintoihin ja tukitoimintoihin.

Ydintoiminnoilla tarkoitetaan Luken ydintehtäviä: viranomaisprosessia, tilastotuotannon prosessia, asiakkuusprosessia ja
tutkim usprosessia.

Avustavat tehtävät liittyvät kiinteästi ydintoimintoihin ja tukevat vain joko tiettyä ydintoimintoa tai
ydintoimintokokonaisuutta. Luonnonvarakeskuksen ydintoimintoja avustavat tehtävät ovat projektien infra- laboratorio-
, menetelmä- ja aineistopalveluita sekä ydintoimintojen tietojärjestelmien ylläpitoa ja kehittämistä.

Ohja ustoim innot ovat m i nisteriötasoisii n tehtävii n liittyviä toiml ntoja.

Tukitoiminnot ovat yleisesti ydintoimintoja tukevia tehtäviä, kuten yleishallinto, johtaminen, suunnittelu ja seuranta,
henkilöstöhallinto, taloushallinto, toimitilahallinto, tietohallinto, tiedon hallinta ja viestintä. Tukitoimintojen osalta Lukella
on käytössä sekä valtion yhteisiä että Luken omia, tarkentavia tukitoimintoja.

Luonnonvarakeskuksen projektikanta on jaettu laskennan kannalta kahteen ryhmään: projekteihin, jotka ovat lopullisia
laskentakohteita sekä Luken sisäisiin toiminnankehittämisprojekteihin, jotka luonteensa vuoksi vertautuvat
tukitoimintoihin ja tästä syystä määritellään yleiskustannuksiksija näin ollen käsitellään vyöryvinä projekteina.
Laskennassa projektit ja toiminnot on luokiteltu sen mukaan, miten ne käyttäytyvät laskentamalleissa.
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Työajankohdennus ja jakopalkkalaskenta

Kustannuslaskennassa hyödynnetään työajankohdennustietoa sekä työtuntien että työkustannusten osalta.
Työajankohdennus tapahtuu Kieku Catsissä. Jokainen Lukesta palkkaa saava henkilö kohdentaa työaikansa toteutuneen
todellisen päivittäisen työajan mukaisestitoiminnoille ja projekteille. Toiminto on aina pakollinen seurantakohde. Lisäksi
jokainen anoo lomatsekä ilmoittaa poissaolot ja ns.läsnäolotunn¡t, kuten koulutukseen osallistumisen, Kiekussa.

Jakopalkkalaskennassa henkilön tavanomainen kuukausipalkka lakisääteisine sivukuluineen jaetaan työajan
kohdentamisessa raportoitujen työtuntien perusteella toiminnoille ja projekteille. yksiköille työaika kohdentuu sen
mukaan, mihin toimintayksikköön, ryhmään ja tiimiin kukin henkilö on Kiekun HR-järjestelmässä kiinnitetty.

Suorakohdisteiset erät kirjataan seurantakohteille jo palkanlaskennan yhteydessä maksupalkka-aineistossa, eikä niitä
muuteta enää jakopalkkalaskennassa. Suorakohdisteisia eriä ovat lisä- ja ylityöt, palkkiot sekä muut vastaavat erät, jotka
on luonteensa puolesta kohdennettavissa suoraan aiheuttamisperiaatteen mukaisille seurantakohteille.

Kustannusten kohdistus

Kustannuserät jaetaan välittömiin ja välillisiin eriin.

Välittömät kustannukset kohdistetaan kokonaisuudessaan suoraan seurantakohteille jo kirjanpidossa
aiheuttamisperiaatteen mukaisesti (esim. osto-, matka- ja kululaskut, projekteille ja toiminnoille jakopalkkalaskennassa
kohdistuneet palkat sekä suorakohdisteiset palkkaerät).

Välilliset kustannukset kohdistetaan kustannusten vyörytyksillä lopullisille laskentakohteille. projektilaskennassa välilliset
kustannukset vyörytetään lopullisille laskentakohteille työkustannusten suhteessa,

KP€

Hlö €
KP€

Projektien kustannuslaskentamallissa laskentamalliin tuodaan kirjanpidon eurot
Laskentamallin tilit on summattu kustannusvastaavuuslaskelmien vaatimalle tasolle.

LKP-tiliryhmittäin summattuna,

Projektien kustannuslaskennassa ensimmäinen vyörytettävä erä on palkalliset poissaolot, lomarahat sekä
lomapalkkavelan muutos. Palkalliset poissaolot, lomarahat sekä lomapalkkavelan muutos jaetaan eteenpäin
henkilöstökulujen suhteessa tukitoiminnoille, ydintoimintoja avustaville tehtäville, ydintoiminnoille, projekteille ja
vyörytettäville projektei I le.

Hlö € Hlö €

Hlö €

Hlö €

Hlö €

Hlö €

Palkalliset poissaolot, lomarahat, lomapalkkavelan muutos

Poistot ja korot
Tukitoiminnot

Projektit ja ydintoiminnot

Ydintoimintoja avustavat
tehtävät

Kirjanpidon tuotot
ja kulut

Sisäisen

kehittämisen

67



Seuraavassa vaiheessa vyörytetään tukitoiminnot sekä yleiskustannuksena käsiteltävät sisäiset kehittämisprojektit, jotka
vertautuvat tukitoim¡ntoihin, henkilöstökulujen suhteessa ydintoimintoja avustaville tehtäville, ydintoiminnoille ja
projekteille.

Poistojen ja korkojen vyörytysperusteena ovat henkilöstökustannukset
ydintoiminnoille ja ydintoimintoja avustaville tehtäville.

Poistot ja korot vyörytetään projekteille,

Tämän jälkeen ydintoimintoja avustavat tehtävät jaetaan ydintoiminnoille ja projekteille.

Kilpailullisen toiminnan tuloslaskelma sisältää myös toimitilojen ja asuntojen ulosvuokraamisesta johtuvat tuotot ja
kustannukset. Vuokraustoiminnan tuotot saadaan suoraan kirjanpidon rakennuskoodeille kirjatuista kirjanpidon tiedoista.
Vuokraustoiminnan kustannukset on laskettu ottamalla kirjanpidosta ensin niiden rakennusten koko vuoden 2020
kustannukset, joita on vuoden 2020 aikana ulosvuokrattu. Lisäksi on laskettu, kuinka suuri osuus rakennuksen pinta-alasta
on ulosvuokrattu. Näin saadaan ulosvuokratun tilan vuosikustannus. Tämän jälkeen on laskettu ulosvuokratun tilan
kustannukset ulosvuokrauksen ajalta. Lisäksi Luonnonvarakeskuksen omistamien rakennusten osalta on huomioitu
vuosittaiset poistot.

Lisäksi kilpailullisen toiminnan tuloslaskelma sisältää myös pellon ulosvuokraamisen tuotot ja kustannukset. Tuottona on
huomioitu pellon ulosvuokraamisesta vuodelle 2020 kohdistuva tulo ja kustannuksena Luonnonvarakeskuksen maksama
vuokra pellon omistajalle.
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