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1. MAA. JA METSATRIouSMINISTeTOn ToIMIALAN JA
HALLINNONALAN SCXN LUONNONVARAKESKUKSEN
TAVOITELINJAUKSET

1.1. Hallinnonalan strategiset tavoitelinjaukset

A1. Maaseutu on elinvoimainen paikka yrittdd ja asua.

A2. Edellytykset biotalouteen ja ruokaan perustuvien liiketoimintojen kilpailukykyiselle kasvulle
ovat hyudt.

A3. Uusiutuvia luonnonvaroja kaytetaan kestdvdsti samalla sovittaen yhteen luonnonvarojen
kaytOn ja suojelun tarpeet.

A4. lhmisten, eldinten ja kasvien terveys, hyvinvointija turvallisuus on varmistettu
vastuullisella toiminnalla.

A5. Luonnonvara-, kiinteist0- ja paikkatiedot palvelevat laajasti yhteiskunnan tarpeita tukien
kilpailukykyd.

Luonnonvarakeskus osallistuu erityisesti seuraaviin hallitusohjelman kirkihankkeisiin, jotka
sisdltyvdt biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen painopistealueelle:
- Hiilettdmddn, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti
- Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsistd
- Kiertotalouden ldpimurto, vesistdt kuntoon
- Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi; kauppatase ja sininen biotalous nousuun
- Luontopolitiikkaa luottamuksella ja reiluin keinoin
- Uudensukupolven kiertovesiratkaisut

1.2. Toiminnallinen tuloksellisuus

81. Tukijarjestelmit ovat yksinkertaiset, hallinnollinen taakka on keved, ja lainsd€ddnndn laatu
on hyvd.

82. Hallintomme on avoin, palveleva, tehokas ja verkostoitunut.

83. Hallinnonala hyddyntdd digitaalista teknologiaa, yhteisid tietoldhteitd ja integroituja
tietovirtoja oman toiminnan tuottavuuden sekd koko toimialan kilpailukyvyn edistdmiseksi.

84. Valtion ja hallinnonalan konsernipalveluja hyOdynnetddn tdysimddrdisesti.

85. Hallinnonalan tutkimus- ja kehittdmistoiminta vastaa ennakoivasti yhteiskunnan
tietotarpeisi i n j a vahvistaa kansal I ista i n novaatioj drjestelmdd.

Tutkimusta suunnataan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden mukaisesti (A1-A5).
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1.3. Voimavarojen hallinta

C1. Tehtdvdt ja toiminta on sopeutettu vaikuttavuus turvaten kdytettdvissd olevien resurssien
puitteisiin.

C2. Toimitilanhallinta ja hankintatoimi sekd toimipaikkaverkosto ja sisdiset tukiprosessit ovat
tehokkaita.

C3. EU:n ja muu ulkopuolinen rahoitus on tehokkaasti hyOdynnetty.

C4. Hallinnon rakenteet tukevat tehokasta ja vaikuttavaa toimintaa.

G5. Henkil6st6 on osaavaa, motivoitunutta ja voi hyvin.

1.4. Luonnonvarakeskuksen tehtflvdt ja tahtotila

Luonnonvarakeskuksen toimialasta, tehtdvistd ja organisaatiosta sdddetidn
Luonnonvarakeskuksesta annetussa laissa (56112014). Lakia tdydentdvid tarkempia
sddnn6ksiS annetaan Luonnonvarakeskuksesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa
(71512014). Luonnonvarakeskus toimii tilastolain (280/2004) mS6rittdmdnd tilastoviranomaisena
tuottaen lain (562/2014) mukaisesti ruoka- ja luonnonvaratilastot.

Luke on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa tietoon perustuvia ratkaisumalleja ja
palveluita asiakkailleen, lisdarvoa uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvalle kestdvdlle ja
kilpailukykyiselle elinkeinotoiminnalle sekd tukee yhteiskunnan luonnonvaroihin ja
I uon nonvaratal outeen I i ittyvaa pddtOksentekoa.

Luken tavoitteena on luoda osaamisensa avulla kestdvdd biotaloudelle rakentuvaa
yhteiskuntaa. Luken tutkimus on koottu neljidn temaattiseen ohjelmaan, jotka jokainen
osaltaan vastaavat Luken strategisiin vaikuttavuustavoitteisiin. Temaattiset ohjelmat ovat:
- Pohjoinen vihred biotalous
- Innovatiivinenelintarvikeketju
- Sininen biotalous
- Kestdvd luonnonvaratalous yhteiskunnassa

Luken strategiset vaikuttavuustavoifteet:
. Uusia biopohjaisia tuofteita ja uutta liiketoimintaa
o Tuottavuutta digitaalisilla ratkaisuilla
o Kannattavaa ruoantuotantoa terveellisesti
. Elinvoimaa alueille kiertotaloudella
. Hyvinvointia aineettomista arvoista
o Tutkimusta pddt6ksenteon tueksi

Luken tulossopimuksen pohjana toimiva strategiakartta on johdettu maa- ja
metsdtalousministeriOn hallinnonalan tavoitelinjauksista sekd Luken strategiasta.
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2. LUONNONVARAKESKUKSEN VUODEN 2017 TULOSTAVOITTEET JA
ALU STAVAT TAVOITTE ET VU OSI LLE 201 8.2021

Tulossopimus tdsmentdd ja tdydentdd alustavia tulostavoitteita, jotka ministeriO on asettanut
Luonnonvarakeskukselle valtion vuoden 2017 talousarvion laadinnan yhteydessd.

2.1. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet (A)

Yhteiskunnallisia vaikuttavuuden linjauksia toteutetaan politiikkasektoreittain seuraavasti:

rA1. Maaseutu on elinvoimainen paikka vrittdd ia asua

Luken toiminta tavoifteen fofeuffamisessa;

A1.1. Luodaan tutkimuksella ja osaamisella ratkaisuja biotalouteen perustuvan yhteiskunnan
vahvistamiseksi ja selvitetddn lainsddddnn6n ja muun sddntelyn vaikutuksia
eli nkeinotoiminnan kehittymiseen.

A1.2. Edistetddn uusia hajautetun ja keskitetyn toimintamallin yhdistdmistapoja biotaloudessa
maaseudun elinvoimaisuuden ja metsdbiotalouden investointien kehiftymiseksi.

A1.3. Tunnistetaan uusia omistajuus- ja yrittajyysmalleja luonnonvaratalouteen tutkimuksen
keinoin

A2. Edellvtvkset biotalouteen ia ruokaan perustuvien liiketoimintoien kilpailukvkviselle kasvulle
ovat hwdt

Luken toim inta tavoitteen fofeuffamr'sessa;

A2.1. Tehostetaan tutkimustulosten siirtymistf, biotalouden kilpailukWyn kehittdmiseksi.
Luodaan tutkimuksen keinoin lisdarvoa kestdvdsti tuotetuille ja laadukkaille biotalouden
tuotteille kotimaisen kdytdn ja viennin edistdmiseksi sekd kauppataseen kasvattamiseksi.
KehitetAdn ketterd toimintamalli asiakastoimeksiantojen hoitamiseen ja rakennetaan
yhteistydalustoja bioliiketoiminnan vauhdittamiseksi.

A2.2.Yarmistetaan tiedontuotannon ja tutkimuksen avulla biomassojen kdytt6mahdollisuudet
ja saatavuus kasvavan biotalouden tarpeisiin.

A2.3. Kehitetddn uusia hajautettuja prosesseja biomassoille bioenergian ja jatkojalosteiden

tuoftamiseksi sekd ravinteiden kierron tehostamiseksi. Kehitetddn tehokkaita sinisen
biotalouden teknolog ioita j a I i iketoimi ntakonsepteja.

A2.4. Edistetddn uusien, metsien monipuoliseen kdytt66n liittyvien tuotteiden ja palveluiden

syntymisti.

A2.5. Parannetaan valkuaisomavaraisuutta kehittdmdlld tuotanto- ja prosessointitekniikoita
sek6 lopputuotteiden laatua.
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A2.6. Kehitetiin tutkimuksen (lajikekehitys, viljelyteknologia, ruokinta) keinoin
elintarvikeraaka-aineiden laatua ja kdyttOkelpoisuutta lisdarvon saamiseksi ruokaketjuun.

A3. Uusiutuvia luonnonvaroia kdytetiin kestdv6sti samalla sovittaen vhteen luonnonvaroien
kdvtdn ia suoielun taroeet

Luken toiminta tavoitteen fofeuffamlsessa;

A3.1. Kehitetddn uusia palvelukonsepteja ja liiketoimintamalleja luonnonvarojen aineettomien
arvojen (mm. luontomatkailu, terveys- ja hyvinvointipalvelut, riista- ja erdtalous)
hyddyntdmiseksi.

A3.2. Tuotetaan tietoa uusiutuvien luonnonvarojen arvostuksesta yhteiskunnassa sekd
ratkaisuvaihtoehtoja luonnonvarojen kdytt6d, hoitoa ja suojelua koskevien erilaisten
ndkemysten yhteensovittamiseksi. Arvioidaan eri ratkaisuvaihtoehtojen vaikutuksia.

A3.3. Tuotetaan tietoa ja ratkaisuvaihtoehtoja uusiutuvien luonnonvarojen hoidon ja kdyt6n

ekologisen kestdvyyden varmistamiseksi.

A3.4. Edistetidn erituotantomuotojen sopeutumista ilmastonmuutokseen, mukaan lukien
riskien hallintamekanismien kehittdminen, sekd tuetaan tutkimuksella taloudellisesti
tarkoituksenmukaisten ilmastonmuutoksen hillintAtoimien kehittdmist6.

,A4. lhmisten. eldinten ia kasvien tervevs. hwinvointi ia turvallisuus on varmistettu vastuullisella
toiminnalla

Luken toiminta tavoitteen fofeuffamrsessa:

44.1. Kehitet66n ratkaisuja jaljitettavyyden hy6dyntimiseksi biotalouden arvoketjussa.
Kehitetfldn luonnonvarojen inventointia, seurantaa sekd kdytdn vaikutusten arviointia.

A4.2. Tuotetaan tietoa ja ratkaisuja luonnonvarojen tuotannon, kasvun ja terveyden
sdilyttdmiseksi korkealla tasolla sekd luonnonvarojen kdytdn kestdvddn tehostamiseen.
Kehitetddn menetelmid luonnonvarojen tuotantoon liittyvien biologisten riskien hallintaan.

A4.3. Edistetidn eldinten hyvinvointia tutkimuksen keinoin. Varmistetaan Eldinten
hyvinvointikeskuksen perustehtflvien jatkuminen Luken yhteydessd, ja aloitetaan toiminnan
kehittdminen:

- Eldinten hyvinvoinnin tilaa ja kehitysti koskevan tiedon tuottaminen
- Eldinten suojelusta lopetuksen yhteydessd annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o

1 099/2009 20 arti klassa tarkoitettu na yhteyspisteenE toimimi nen
- Eldinten hyvinvoinnin tutkimustiedon kokoaminen, seuranta ja viestintd
- Eldinten hryinvointitutkimukseen ja hanketoimintaan osallistuminen sekd

laajapohjaisen kansallisen ja kansainvdlisen yhteisty6n kehittdminen

44.4. Huolehditaan kasvi- ja eldingeenivarojen suojelusta ja sdilymisestd.

A4.5. Edistetddn vieraslajien torjuntaa ja hallintaa.
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,A4.6. Edistetddn ruoantuotannon turvallisuutta ja resurssitehokkuutta kehittdmdlld
alkutuotannon tuotantomenetelmid sekd kasvin- ja eldinjalostusta.

lA4.7. Tutkitaan terveyttd edistdvien ainesosien vaikutusta elintarvikkeiden teknologiseen ja
ravitsemukselliseen laatuun.

A5. Luonnonvara-. kiinteist6- ia paikkatiedot palvelevat laaiasti vhteiskunnan tarpeita tukien
kilpailukvkvd

Luken toiminta tavoitteen fofeuffamrsessa;

A5.1. EdistetdSn digitalisaatiota ja "big datan" hyddyntdmistd elintarvikeketjussa, biomassan
tuotannossa ja korjuussa. Alkutuotantoa, aineistonhankintaa ja digitalisaatiota lrytketddn
uusiksi liiketoimintakonsepteiksi. Reaaliaikaista tiedonkeruuta ja mallinnusta hyOdynnetddn.
Biomassojen tuotannosta ja korjuusta kerdttdvdd tietoa hy6dynnetddn tuotannon
tehostamisessa ja kestdvyyden parantamisessa. Biomassoihin liittyvien tietojen tietovarantoja
avataan ja n iiden kiytettivyyttd paran netaan.

A5.2. Uusien mittausteknologioiden, automaation ja mallinnuksen keinoin edistetddn
biotalouden elinkeinojen kilpailukykyd ja vdhennetddn kielteisid ympdrist6vaikutuksia.
Kehitetddn tiedonhallinnan, tiedonkeruun ja mallinnuksen sovelluksia.

A5.3. Parhaita menetelmid ja avointa dataa hyddyntden tuotetaan yhteisen
maatalouspolitiikan, maaseudun kehittdmisohjelman sekd kansallisten tukijdrjestelmien
vaikuttavuuden arviointiin ja seurantaan tarvittavat tilastot, indikaattorit ja analyysit.

A5.4. Kehitetddn avoimia VMI-pohjaisia palveluja, jolla kayttajet voivat laskea metsdvaratietoja
haluamalleen hallinnolliselle alueelle. Kehitetddn yhteisty6ssd kaavoittajien ja metsdalan
toimijoiden kanssa laskentamalleja metsien aktiivisen ja monimuotoisen kdyt6n suunnittelua
varten.

Keskeiset tunnusluvut esitet66n taulukossa 1.



Taulukko 1. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
No Vaikuttavuus Toteuma

2015
Ennuste

2016
Tavoite
20t7

Alustava
tavolte

2018

Alustava
tavolte

2019

Alustava
tavolte

2020

Alustava
taYUlte
202r

Tieteelliset iulkaisut
1 Tieteelliset referoidut

iulkaisut. kol
s66 520 6s0 700 760 80s 840

Alansa parhaaseen

neljdnnekseen kuuluvissa
sarjoissa julkaistujen

osuus, %

57 60 62 64 6s 65

Media (Mediabarometri)

3 Tunnettuus- ja

kiinnostavuusndeksi (hyvd

ios 100 tai isomoi)

82 90 100 ro2 103 1L0 110

4 Maine & luottamusindeksi
(1-s) (media; jatkossa

kysytddn myds muut
asiakkaat ia sidosryhmdt)

3,21. 3,30 3,50 3,55 3,60 3,6s 3,70

q
Maineindeksi (1-5):

Yritvkset
2120L7

b Maineindeksi (1.-5):

Konsaloiset
212Or7

7 Maineindeksi (1.-5):

Piiiittiiidt
2/20t7

8 Maineindeksi (1-5):

Tutkimuskumpoonit
2/2OL7

Asiakas- ja EU-rahoitus

t0 Asiakasrahoitus, M€ 7,7 8,0 13,7 t4,o 14,s t4,5 15,0

11 EU : lta saatava rahoitus,
M€

2,9 4,2 4,5 5,0 5,4 5,8 5,8

tz EU-rahoitetut kv-

hankkeet, kpl
53 79 80 80 80 80 80

Tutkimusohielmat
't3 Vuonna 2015

pdiittyneiden
tutkim u sohjelm ien
arviointi

x

Temaattisen ohjelmien
vaikutusten
yhteiskunnallisen ja

tieteellisen
vaikuttavuuden seuranta :

ohjelmien vuositoteumat
sekd vdli- ja

looouarvioinnit

X x

Releroltulen artikkelelden m55r{ la viittaukset Web of Sclence -tietokannassa 5-vuotiskauslttaln

Artikkelien
iulkaisuvuodel

2011-15 2012-16 2013-17 2014-18 201 5-1 I 2016-20 2017-21

Luken artikkelit Web of
Science -tietokannassa
vhteensdl

2028 2030 2 080 2t20 2200 2 300 2 3s0

16 Viittaukset 5 vuoden
aikana vhteensd

L2 356 12 500 L2 s00 L2 500 L2 600 12 800 13 000
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Viittaukset
tarkastelujakson
viimeisend vuotena

s 010 4 300 4 800 4 800 s 000 s 000 s 200

1E Artikkeleita/tutkija htv 3,0 3,2 3,2 3,2 3,2 3,3 3,4
19 Viitta uksia/tutkiiahtv 7,5 6,8 7,4 7,2 7,2 7,t 7.4
20 Viitta uksia/a rtikkeli 2,5 2,2 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2

Ldhde: Web of Science -tietokanta (Clarivate Analytics)
t Toteuma 2015 otettu 11.2.2016 tllanteen mukaan, jotta luvut olisivat vertailukelpoisempia. Artikkelit ja viittaukset vuosllta 2011-2015
(Luke + edeltej.ilaitokset). Ennuste 2015 laadittu 9.11.2016 tilanteen mukaan. Artikkelit ja viittaukset vuosilta 2012-2015 (Luke +

edeltdidlaitoksetl.

2.2. T oiminna | | isen tu loksel I isu uden tavoitteet ( B)

Luon nonvarakeskuksel le asetetaan edel ld kohdassa 1 . 2. todettujen toi minnal listen
tu loksel I isuuden I i njausten perusteel la seuraavat tavoitteet:

81. Tukiidriestelmdt ovat vksinkertaiset. hallinnollinen taakka on keved ia lainsddddnn6n laatu
on hwa

Luken toimi nta tavoitteen fofeuffamisessa;

81.1. Tilastotuotannossa kevennetddn tiedonantajille kohdentuvaa vastaustaakkaa edistden
tietojdrjestelmien ja rekistereiden yhteiskilytt6isyytta.

81.2. LainsddddnnOn valmisteluun tuotetaan laadukkaita lausuntoja, jotka uudistavat
hallinnonalaa Luken osaamista hy6dyntien.

82. Hallintomme on avoin. palveleva. tehokas ia verkostoitunut

Luken toimi nta tavoitteen fofeuffamisessa:

82.1. Tilasto- ja seurantatiedot julkaistaan ilmaiseksiverkkopalveluissa siltd osin kuin ne
ovat julkisia. Tuottavuushankkeena toteutettavalla tilastotuotannon integraatiolla sekd
toiminnallisella tilastoyhteistyOlld tehostetaan Luken tilastotuotantoa. Seurantatietoa
jalostetaan kayttajien tarpeita vastaaviksi palvelui ksi.

82.2. Kehiteteen sisdistd ja ulkoista viestintdd toimintojen yhteensovittamiseksi,
organisaation toimintakulttuurin yhtendistdmiseksisekfl ulkoisen ndkyvyyden
vahvistamiseksi.
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Lu ken palvelulupaus yrityksi I le

Kestdvdd liiketoimintaa uusiutuvista luonnonvarolsfa (Busrness from rcnewable natural
resources).
- Tarjoamme yrityksille liiketoimintaa tukevia, ketterid ja kestdvid ratkaisuja yhdessd

kansainvdlisten kumppaniverkostojemme kanssa hy6dyntden tietovarantojamme ja

tutkimusalustojamme. Toimimme tiiviissd vuorovaikutuksessa asiakkaidemme kanssa
aina tutkimuksen ideoinnista tiedon kdytdnt66n vientiin ja tutkimustulosten
kaupallistamiseen asti.

Lu ken palvel u I u paus yhteis ku n nal le ja piilittiksenteol le

T utki m u ksee n pe ru st uv aa p 6dtd kse nte koa ( S ci e nce- based decrstb n m aki ng ).- Luomme kokonaisvaltaisella tiedolla perustaa biotalouden kansainvdliselle, kansalliselle
ja alueelliselle kehittdmiselle. Ennakoimme tulevaa ja kehitdmme ratkaisuja sekd
vaihtoehtoisia toimintamalleja pddtdksenteon tueksi. Kirkastamme alueellisia
biotalousvisioita sekd tuemme alueiden erikoistumista ja elinkeinojen kasvua. Toimimme
tdssd vuorovaikutuksessa tiedon kayttdjien kanssa.

Luken palvelulupaus kansalaisille

H yv i nvo i nti a I u o n n o nv a roi sta (We I l- be i ng f ro m n at u ral resources).
- Kannustamme suomalaisia nauttimaan luonnonvaroista sekd puhtaasta ja vastuullisesti

tuotetusta ruoasta. Autamme suomalaisia ndkemddn niiden mahdollisuudet osana
hyvinvointiamme. Rakennamme kiinnostavia ja kansalaisia hy0dyttdvid tietotuotteita ja
palveluita kokoamistamme I uonnonvaratiedoista.

83. Hallinnonala hvddvntdd dioitaalista teknoloqiaa. vhteisii tietoldhteitd ia inteoroituia
tietovirtoia oman toiminnan tuottavuuden sekd koko toimialan kilpailukvwn edistdmiseksi

Luken toimi nta tavoifteen fofeuffamisessa;

83.1. Luonnonvaratiedon hy6dyntdmistd parannetaan avoimuutta ja kaytettavyytta
kehittiimfllld. Tietoa jalostetaan toimialan kilpailukyvyn edistdmiseksi ja pditdksenteon
pohjaksi.

83.2. Tutkimustuloksia julkaistaan aktiivisesti avoimissa foorumeissa

83.3. Kehitetidn luonnonvaratiedon yhteensopivuutta ja yhteiskdyttOd uusien teknologioiden
ja toimintamallien avulla. Koordinoidaan ja kehitetddn luonnonvaraseurantoja yhdessil Lynet-
laitosten kanssa paremmin pddt6ksentekoa palveleviksi sekd palvelukyvyn, tehokkuuden ja
vaikuttavuuden lisddmiseksi. Hyddynnetddn uuden tekniikan, innovatiivisten julkisten
hankintojen sekd kansalaishavainnoinnin kayttda seurannoissa. Kehitetddn ja arvioidaan
uusia tiedonkeruun ja -tuotannon toimintamalleja sekd roolitusta julkisen sektorin, kolmannen
sektorin ja yksityisten toimijoiden kanssa.

83.4 Luke valmistautuu EU-tietosuojauudistuksen velvoitteisiin ja varautuu toteuttamaan
velvoitteet annetussa aikataulussa.
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84. Valtion ia hallinnonalan konsernipalveluia hv6dvnnetddn tdysimddrdisesti

Luken toiminta tavoifteen fofeuffamisessa;

84.1. Luke keyttee tdysimddrdisesti valtionhallinnon konsernipalveluja ja yhteisid
tietojdrjestelmid.

84.2. Luken tilastopalvelut hy6dyntdvdt Mitpan tietojdrjestelmdpalveluja.

85. Tutkimus- ia kehittdmistoiminta vastaa ennakoivasti vhteiskunnan tietotarpeisiin ia
vahvistaa kansallista i nnovaatioidriestelmdd

Lu ke n toim i nta tavoiftee n tote uttam i sessa:

85. 1 . Luonnonvaratalouden tutkimustarpeita ennakoidaan elinkeino- ja
sidosryhmdyhteistydn avulla (skenaariot, roadmap-ty6). Lisatean vuorovaikutusta
tutkimustiedon hy6dyntdjien kanssa ottaen huomioon erilaiset asiakasryhmdt (esim.
yritykset, hal I i nto, j drjestdt j a kansalaiset).

85.2. Temaattisiin ohjelmiin kytketddn relevantit tutkimuslaitokset ja yliopistot kansallisen
innovaatiokentdn vahvistamiseksi. Syvennetddn tutkimus- ja infrayhteistydtd muiden
tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja yritysten kanssa Lynet-yhteenliittymdd ja muita
verkostoja hyddyntden. Yhteisty0n tiivistdmiselld tavoitellaan alueellisten
osaamiskeskittymien vahvistamista strategisesti tdrkeilld tutkimusaloilla, kansainvdlisen
kilpailukyvyn kasvua sekd tutkimustulosten ja osaamisen siirtf,mistd kayt6nt66n. Lynetin
sekd sosiaali- ja terveystutkimuksen yhteenliittymdn SOTERKO:n yhteisty6n avulla lisdtddn
toiminnan vaikuttavuutta.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteuttamista tukevat toimenpiteet ja niiden
aikataulutus kuvataan liitteessi 1.

Toiminnan volyymitiedot sekd tuloksellisuutta koskevat keskeiset tunnusluvut esitetddn
taulukoissa 2-5.
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Taulukko 2. Taloudellisuus

No Taloudellisuus Toteutuma
2015

Ennuste
2016

Tavolte
20t7

Alustava
tavolte

2018

Alustava
tavolte

2019

Alustava
tavolte

2020

Alustava
tavolte
202t

Ydinprosessien
kustannukset. k€

125 454 119 000 119 000 119 000 119 000 119 000 119 000

Vira nomaisprosessi 33 6s3 2s 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000
3 Tilastotuotannon prosessi 3 972 6 000 s 700 5 700 5 700 6 200 6 200
4 Asia kku usprosessi 5 910 6 200 L1 000 11 500 11 500 11 500 L1 500
5 Tutkim usprosessi 81 919 81 800 79 300 78 800 78 800 78 300 78 300

Ydinprosessien
kokonaiskustannukset,
k€/htv

85 90 92 92 92 92 92

7 Ydinprosessien
kokonaiskustannukset, k€/
vdintoimintoien htv

151 153 153 151 tlg 147 145

R Kokonaismenot
(talousarviomenot), k€

125 895 720 027 120 311 119 500 118 000 119 121 Ltg t2L

I Tulot ja kirjaamisoikeudet,
k€

39 336 44 000 47 000 48 000 49 000 50 000 s0 000

10 Tulojen ja
kirjaamisoikeuksien osuus
kokonaismenoista

3t% t7% ?9% 40% 42% 42% 42%

1'l Yhteisrahoitteisen ja
maksullisen toiminnan
tulot, k€/tutkiia-htv

49 56 61 60 60 51 6l
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Taulukko 3. Tuottavuus

No Tuottavuus Toteuma
2015

Ennuste
2016

Tavolte
20t7

Alustava
tavolte

2018

Alustava
tavolte

2019

Alustava
tavoite

2020

Alustava
tavolte
2021

Julkaisutoiminta

1 Referoidut tieteelliset
julkaisut, kpl/tutkija-htv

0,9 0,8 1,00 1,05 1,10 1,15 7,20

2 Muut tieteelliset julkaisut,

kpl/tutkiia-htv
o,2 o,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

? Muut julkaisut, kpl/tutkija-
htv

2,0 L,4 7,6 1,6 t,7 I,7 1,8

4 Tilastot, kpl/tilasto-htv 7,40 1,03 1,05 L,08 1,10 L,t2 t,t4

Tilastojulkistukset, kpl/
tilasto-htv

4,30 3,33 3,46 3,51 3,56 3,56 3,70

Henkiliityiivuosien kohdentuminen
6 Ydinprosessien

henkiliitv6vuodet vhteensi
1 483 1 319 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300

7 Vira nomaisprosessi 4Ll 30s 292 292 292 292 292

E Tilastotuotannon prosessi 44 56 56 56 56 56 56

I Asiakkuusprosessi 76 68 115 t20 t25 125 t25

10 Tutkimusprosessi 890 837 832 827 827 827 827



15

Taulukko 4. Tuotokset

No Tuotokset Toteuma
2015

Ennuste
2016

Tavolte
2017

Alustava
tavolte
20lE

Alustava
tavolte
2019

Alustava
tavolte

2020

Alustava
tavolte
zmt

Referoidut tieteell iset
iulkaisut. kol

s66 s20 6s0 700 760 80s 840

z Muut tieteelliset julkaisut,

kol
L22 L40 L70 180 190 200 zto

? Muut julkaisut (sis.

ammattiyhteis6lle ja

suurelle yleiscille

suunnatut iulkaisutl. kol

1 335 900 1 050 1 100 1 150 1 200 1 2s0

4 Julkaisujen
kokonaismiSrS. knl

2023 1 550 1770 1 980 2 100 2205 2 300

5 Tilastojulkistusten,
tiedotteiden ja e-
julkaisujen lataukset ja

levikki. kol

17 900 t7 200 18 000 18 500 1.9 000 20 000 21 000

o Tilastoverkkopa lveluiden
avoimen datan kiyttdjdt,
lkm

142 000 146 000 150 000 155 000 160 000 16s 000

7 Tilastoverkkopa lveluiden
avoimen datan sivujen
katselut. kol

837 000 860 000 880 000 900 000 920 000 940 000

B Osallistuminen
ulkopuolisten tahojen
asettamiin tydryhmiin sekd

valiokuntakuulemiset, kpl

93 110 100 L00 100 100 100

o Annetut lausunnot, kpl 176 775 175 t75 775 t75 L75
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Taulukko 5. Laadunhallinta
NO laadunhallinta Ja sen

kehltys
Toteuma

2015
Ennuste

20t6
Tavoite

20t7
Alustava
tavolte

2018

Alustava
tavoite

2019

Alustava
tavoite

2020

Alustava
tavoite
2021

1 Asiakastyytyviiisyys meerS-
muotoinen
seuranta
kevnnistw

Yritysrahoitus

2 Yritysrahoituksen osuus
maksullisesta toiminnasta, %

74 75 80 80 80 80 80

? Yritysrahoituksen osuus
yhteisrahoitteisesta
toiminnasta, %

5,5 4,5 5,0 5,0 6,0 6,0 5,0

EU-hankkeet
4 H2020-rahoitu ksen

hankehakemukset, kpl
48 37 40 40 40

5 joista hyvdksyttyjd
rahoituspddtoksii, %

8 8 L2 15 15

6 Luken koordinoimien
hankkeiden mddrd, kpl

hakemuk-

sista 9,

hyvdksy-

tyistii 1

hakemuk-

sista 5,

hyvdksy-

tyistii 0

hakemuk-

sista 10,

hyvdksy-

tyistii 2

7 Haettu EU-rahoitus
keskiarvo M€/hanke

o,466 0,543 0,550 o,s75 0,600 0,500

Strateglsen tutklmuksen neuvoston rahoitus
8 Hankehakemukset, kpl 24,O T7 5

q joista hyvdksyttyjd
rahoituspddtoksid. %

13,0 0 20

10 Haettu rahoitus, M€ 62,O 72,O

11 joista hyvdksyttyjd

rahoitusoddtoksid. M€
4,7 0,0

Valtioneuvoston p5{tdksentekoa tukeva selvitys- ja tutkimusrahoitus
12 Hankehakemukset, kpl 4,O 7 9

1a joista hyvdksyttyjii
rahoituspddtdksiS, %

2s,o 50 50

14 Haettu rahoitus, M€ 0,280 0,400 0,4s0

joista hyvaksyttyje
rahoitusoddtdksid. M€

0,020 0,200 0,230

'16 Tilastojulkistusten
virheettomws

97 97 100 100 100 100 100

Tilastoviranomaistolmlnnan ralllnnollisen taakan hallinta
17 Suora tiedonkeruu

rekistereista, %
71 70 75 76 77 78 79

18 Siihkdisen tiedonkeruun
kaytt6, % vastanneista

50 50 53 55 58 60 62

19 S{hkiiisten palveluiden
hdiriiittiimyys, %

Vuoden 2017 aikana kehitetddn sihkdisten palveluiden teknisen toiminnan ja

asiakastyytyvdisyyden seu ra ntaa.
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Maksullista toimintaa koskevat tunnusluvut ja tavoitteet sek6 niiden arvioitu kehitys ja
henkildtydvuodet kuvataan liitteessd 1 .

2.3. Voimavarojen hallinnan tavoifteet (C)

Luonnonvarakeskukselle asetetaan edelld kohdassa 1.3. todettujen voimavarojen hallintaa
koskevien linjausten perusteella seuraavat tavoitteet:

G1. Tehtdvdt ia toiminta on sopeutettu mddrdrahoien puitteisiin

Luken toimi nta tavoitteen fofeuffamisessa;

C1.1. Viranomais- ja asiantuntujatehtdvdt priorisoidaan ja toteutetaan kustannustehokkaasti.
Viranomaist6iden ohjaus- ja seurantaprosessi on tehokas.

C1.2. Luke varmistaa Luomuinstituutin toiminnan jatkumisen, kun vetovastuu siirtyi Helsingin
yliopistolta Lukelle vuoden 2017 alussa. Maa- ja metsdtalousministeri6 jdrjestdd tdhdn
tarvittavan rahoituksen.

C2. Toimitilanhallinta ia hankintatoimi sekd toimipaikkaverkosto ovat tehokkaita

Luken toimi nta tavoitteen fofeuffamrsessa:

C2.1. Tehostetaan toimitilojen keyttda valtion toimitilastrategian mukaisesti.

C2.2. U ud istetaan toi mi paikkaverkosto j a asemoidaan se strategisesti.

C2.3. Kehitetidn hankintaosaamista.

C3. EU-rahoitus ia muu ulkopuolinen rahoitus on tehokkaasti hvddvnnettv

Luken toimi nta tavoifteen fofeuffamisessa:

C3.1. Yhteisrahoitusta ja maksullista toimintaa kasvatetaan niin, ettd perusrahoituksen osuus
kokonaisrahoituksesta muuttuu tasolta 69 o/o (2015) tasolle 58 % (2019).

C3.2. Koordinoidaan EU-hankkeita aktiivisesti, ja jdrjestetAfln koordinaatiolle tehokas tuki.
Vahvistetaan EU-vaikuttavuutta EU-toimiston avulla sidosryhmdtilaisuuksien ja proaktiivisen
vaikuttamisen kautta.

C3.3. Yhteisrahoitteisia hankkeita rakennetaan strategian mukaisesti, ja tutkimushankkeisiin
sitoutetaan elinkeinoeldmd ja muut tutkimustiedon hyddyntdjdt.

C3.4. Maksullisen toiminnan tuloja (ml. asiakasrahoitteiset hankkeet) kasvatetaan tasolta 7,7
M€ (2015) tasolle 14 M€ (2019).
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C4. Hallinnon rakenteet tukevat tuottavuuden kasvua. ohiaamista ia iohtamista

Luken toiminta tavoitteen fofeuffamisessa;

C4. 1 . Toimintamalleja ja johtamisjdrjestelmdd hiotaan tarpeen mukaan.

C5. Henkil0st0 on osaavaa ia voi hyvin

Luken toimi nta tavoitteen fofeuffamisessa;

C5. 1 . Osaamista kehitetidn tehtdvdn mukaisilla kehittdmistoimilla.

C5.2. Kehitetdin teknisen henkil6stdn osaamista: aineisto- ja koetoimintapalvelut,
laboratoriopalvelut, sisdiset asiantuntijapalvel ut.

G5.3. Edistetddn ty6hyvinvointia mm. ridtdldidyilld toimenpiteilld WBaron tulosten
perusteella, tydterveyshuollon kohdistetuilla toimilla sekd ottamalla kdytt66n jousto-, etd- ja
mobiility6skentelyn uusia malleja. Vahvistetaan lihiesimiesty0td ja sisdistd vuoropuhelua
sekd avointa viestimistd.

Nditd tavoitteita sovelletaan my6s vuosina 2018-2021, ellei muusta pddtetd.

Voimavarojen hallintaan liittyvien tavoitteiden toteuttamista tukevat toimenpiteet ja niiden
aikataulutus ovat liitteessd 1.

Voimavarojen hallinnan keskeiset tunnusluvut esitetddn taulukossa 6.
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Taulukko 6. Voimavarat
Voimavarat Toteuma

2015
Ennuste

2016
Tavolte

20t7
Alustava
tavolte
2018

Alustava
tavolte

2019

Alustava
tavoite

2020

Alustava
tavoite
202t

Henkil6stdn rakenne ia henkildsttimenot
I Hen kiliitycivuodet 1 483 1 319 1 300 1 300 r. 300 1 300 1 300

josta tutkijoita, htv 669 632 6s0 670 690 700 700

3 tohtoreiden mddrd, hlod 351 327 34s 365 38s 395 400

4 Henkiltisttimenot, k€ 84 019 76700 76 000 76 700 77 sOO 78 300 79 r.00

6 Henkilcisttlmenojen osuus
ko ko na ism en oista

66% 64% 63% 64% 66% 66% 56%

Hwinvointi ia osaaminen
6 Tyotyytyvd isyysindeksi,

indeksiluku 1.-5

lhenkildstdtutkimusl

3,7 3,4 3,s 3,6 3,6 3,6 3,6

Sa irauspoissaolot, tpv/htv 7,4 7,O 6,0 5,5 5.5 5.5 5,5
E Terveyspeive prosentti

(%) 1l
97,2 97,2 97,6 91,8 97,8 97,8 97,8

a Esimiesindeksi, indeksi-
luku 1-5 (henkilostdtutki-
mus, Luken oma indeksi)

3,s7 3,7 3,8 3,9 4,O 4,O

10 Koulutustaso, indeksi 6,L 6,2 6,2 6,3 6,3 6,4 6,s
11 Koulutus ja kehittaminen,

tvriodiviit/htv
L,6 2,O 3,0 4,O 4,O 4,O 4,O

12 Ulkoinen tydnantajakuva,
indeksiluku L-5

3,06 3,2 3,3 3,4 3,s 3,6

Toimitilat
Toimitilamenot, k€ t7 224 15 100 73 736 L2 346 12 160 L2 270 72270

14 Toimitilamenojen osuus
ko ko na ism e n oista

t3,5% t2,6% tL,4% L0,3% LO,3% ro,3% 10,3%

15 Toimistotilaa m'lhtv 24,9 29,8 23.8 19.s 18,8 L8,8 18,8

Tietotekniikka
16 Tietotekniikkamenot, k€

(sis. henkildstdmenot, 2015: 0,7
M€I

6 138 5 400 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000

17 Tietotekniikkamenojen
osuus kokonaismenoista

4,9% s,3% 5,8% 5,9% 5,9% s,9% 5,9%

18 Tietoteknii kka i nvestoi nnit,
k€

308 200 150 150 1.50 1s0 150

1) Niiden tydpeivien % -osuus kokonaistyiipeiv5maiiraste, jotka eivet ole sairauspaivia. Mittari on: 100 % - (sairauspdivien lkm: kaikkien
tv6oiiivien lkm)

Rahoituslaskelma sekd tuotto- ja kululaskelma esitetd6n liitteessd 1.
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3. SEURANTA JA RAPORTOINTI

Luonnonvarakeskus toimittaa ministeriOlle vuoden 2017 tulostavoitteiden toteutumista koskevan
vdliraportin 30.6.2017 mennessd. Merkittdvien poikkeamien osalta Luken tulee olla yhteydessd
ministeri60n mahdollisimman pikaisesti. Tulostavoitteiden lopullinen toteuma raportoidaan
osana tilinpddtOstd.

Tulostavoitteiden toteuman arvioinnissa kdytetfidn valtion tulostietojdrjestelmdn (Netra)
arvosana-asteikkoa; 1 = Tavoitteesta on luovuttu, 2 = Tavoite ei ole toteutunut, 3 = Tavoite on
toteutunut osittain, 4 = Tavoite on saavutettu, 5 = Tavoite on ylitetty.

Tilinpdiit6kseen sisdltyvd toimintakertomus toimitetaan ministeri66n heti hyvdksymisen jdlkeen

fioka tapahtuu viimeistddn 28.2.2O18) tf,ydennettynd mahdollisilla tulosohjauksessa mainituilla
lisdtiedoilla.

Luken perustehtf,viin vaikuttavien toimintaympdrist6n muutosten kuvaus (liite 2) sekd
tulostavoitteet, niihin liittyvat toimenpiteet, tunnusluvut ja laskelmat pdivitetddn vuosittain.

Helsingissf, 12. piivdnd tammikuuta 2017,

/.---V ./' /6.2:-/\
Jaana Husu-Kallio
Kansliapddllikkd
Maa- ja metsdtalousmin isteri6

t /r*
MariWalls
Pfldjohtaja
Luonnonvarakeskus



Liite 1

Luonnonvarakeskuksen tulossopimus 2017-2021 Toiminnallinen tuloksellisuus

LIITE 1: Tulostavoitteiden toteuftamista tukevat toimenpiteet, niiden aikataulutus sekd tunnusluvut ja laskelmat

Yhteis ku n n al I i nen vai kuttav u us
Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden toteutumista tukevat toimenpiteet ja niiden aikataulutus:'

Toimenpide T||na-
ta,olb wt| ?0l8 20rg m,zg 2gi2a

Mranomais- ja asiantuntijatehtdvdkokonaisuus kehitetddn ja sopeutetaan
kustannustehokkaaksija sisiillollisesti miiiiritellyksi kokonaisuudeksi yhdessd MMM:n
kanssa

A1-5 x x

Suunnitellaan tehokkaat tavat tuottaa ja koota yhteisen maatalouspolitiikan, maaseudun
kehitt6misohjelman ja kansallisten tukijdrjestelmien vaikuttavuuden arviointiin ja
seurantaan tarvittavat indikaattoritiedot

A5 x x x x x

Osallistutaan Manner-Suomen maaseudun kehittdmisohjelman vaikuttavuuden arvioinnin
suunnitteluun ja ohjaukseen seke tuotetaan arviointia palvelevaa tutkimustietoa
sekd odivitetddn asiaan liith/vat indikaattoritiedot (Aqrikaattori).

A1-A5 x x x x x

Osallistutaan poronhoitolain toimivuuden tarkistamiseen ja toimintakiiytiint6jen arviointiin
tuottamalla tieteellistd neuvonantoa Deat6ksenteon tueksi.

FA1 x x

Porolaidunten tilan selvittiminen 43 x x x x

Biotalouden suhdan nekatsauksista keh itetddn tuoteperhe A1-A5 x x
Osallistutaan KMS 2025:n puitteissa valmistellun metsdntutkimusstrategian
toimeenpanoon sekd tuotetaan asiantuntijapalveluita muihin KMS 2025:n siseltamaen
kymmeneen toimenpiteeseen (ml. KMS-seuranta ja KMS-itsearviointiin osallistuminen)

413, A
22,

A23,pC4
A31,A51,
452 454

x x x x x

Tuotetaan alueellisten metsaohielmien seurantatiedot Luken seuraamien tietojen osalta Mz454 x

Toimitaan MMM:n ja ELYjen asiantuntijatukena Luontopolitiikka-kdrkihankkeen
vael I uskalatoimen oiteen keh ittdm ishankkeissa

42, A3, x x x

Osallistutaan sinisen biotalouden kansallisen strategisen tutkimus- ja osaamisagendan
valmisteluun ja toteuttamiseen. Luodaan uusia toimintamalleja ja kumppanuuksia Luken
osaamisen hyOdyntdmiseksi kansallisessa ja kansainvdlisessd liiketoiminnassa sekd
uusien innovaatioiden kaupallistamisessa. Huolehditaan yhdessd MMM:n kanssa
oohioismaisen sinisen biotalouden tiekartan toimenpiteiden toteuttamisesta.

A2, A3 x x x x

l(dynnistetiidn vapaa-ajankalastuksen ja metsdstyksen hyvinvointivaikutusten
selvittdminen

x, Fa,
A3, A5 x x x

Osallistutaan kansallisen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelman toimeenpanoon,
seurantaan ia vaikuttavuuden arviointiin

A3, A4 x x x x x

Toimitaan MMM:n asiantuntijatukena ilmastonmuutokseen liitt)rvasse kansainvdlisessd,
EU: n ia kansallisessa lainsddddntdty6ssd

A3 x x x x x

Toimitaan MMM:n asiantuntiiatukena EU- ia kansallisessa lainsaadant6tydssd sekd A3, l!4 x x x x x
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osallistutaan kalakantojen tieteelliseen arviointiin ja neuvonannon tekemiseen ja tuotetaan
niissi tarvittava tieto
l(dynnistetddn metsdhanhen pesimdkannan seuranta ja pesimdalueiden kartoitus. A3.3 x x x x x

l(dynnistetddn villisikakannan seuranta ja tuotetaan vuosittain kanta-arvio
a) Seurannan suunnittelun kdynnistys (2017)
b) Seurannan toteutus (2018 eteenpdin )

A3
A3.3

x x x x x

Luontotwppien ia laiien uhanalaisuusarviointiin osallistuminen A3 x x

Osallistutaan metsid ja metsdteollisuustuotteiden markkinoita koskevaan tilastotydh6n
(UNECE, FAO ja Eurostat) sekd kestdvaa metsetaloutta koskevaan indikaattoritydhdn
(YK, Forest Eurooe).

A2, A3 x x x x

Tarkastetaan ja pdivitetddn metsien vertailutason laskenta ja tiimtin edellyttdmilt
kasvih uonekaasu laskennan ia mal I intam isen keh itystydt

A3 x

Osallistutaan Suomen arktisen strategian ja arktisen neuvoston puheenjohtajuuskauden
toimeen panoon. Lu ke tuottaa mm. biotaloutta, ilmastonm u utokseen sopeutu m ista sekd
vieraslai ien tori u ntaa oalvelevaa sisdlt6il.

A3 x x x x

Osallistutaan uusiutuvien luonnonvarojen kansainvdlisen politiikan kehittdmiseen ja
toimeenoanoon sekd tuetaan kansainvdlisen luonnonvarapolitiikan verkoston tyOtd

A3 x x

Valmistellaan geenivaraohjelmien uudistaminen sekd mddritell6dn Luken ja yksityisen
sektorin tyonjako geenivar{en ylldpidossa. Selvitetddn geenivarakokoelmien sisdltdmien
geenivarojen luovutuksen edellyftiimiit sddd6kset ja luvat, ja laaditaan selvityksen
perusteella oma geenivarojen materiaalinsiirtosopimusmalli. Kartoitetaan
geenivarakokoelmien sisdltdmid maa-, metsd- ja kalatalouden kannalta arvokkaita
ominaisuuksia sekd niiden hv6dvntdmistd.

443 x x

Tarkennetaan susikannan arviointia susikannan hoidon paatOksenteon turvaamiseksija
susikonfliktin hallitsemiseksi

43 (As.3
43.2) x X x

Tuotetaan tietoa kalakannoista, kalastuksesta sekd kalastuksen vaikutuksesta
kalakantoihin uuden kalastuslain ja uuden Tenon kalastussopimuksen toimeenpanoa
varten.

A3, A5 x x x

Koordinoidaan, kehitetidn ja ylldpidetddn kansallisen vieraslajiportaalin ajantasaista
seuranta- ia muuta tietosisdltdd sekil kdvttdkelooisuutta

443 x x x x x

Elainten hwinvointikeskuksen tehtdvien kehiftiminen Lukessa M x x x
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Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista tukevat toimenpiteet ja niiden aikataulutus:

Tdlmenptde T'ulo&
Lt ob ''',r7

20m 8$ ?0,20
2!f21

Viranomais- ja asiantuntijatehtivdkokonaisuudessa kehitet6Sn
seurantoih in li itbrvie menetelm id ja toim i ntamal leja seu rantojen
toiminnallisen tehokkuuden parantamiseksi (sisdinen kehittdmisprojekti
2017-2019)

B1 x x x x x

Eril lisrahoitusta edellvttdvdt tehtdvdt:
Tuotetaan lakisditeinen Maatalouslaskenta 2020 Gillisnhoffus) B.2-B,3 x x x

f ntegroidaan maatalous-, metsd-, kala- ja riistatilastojen
ratkaisuarkkitehtuuri ffintti 1 & 2\ ftuottavuusraha)

82-83 x x x

Integroidaan FADN/kannattavuuskirjanpidon ratkaisuarkkitehtuuri
(Fantti) ftuoftavuusnha)

B.2-B,3 x x x

Valmistaudutaan maakuntauudistuksen vaatimaan tyOnjaon ja
tietohallinnon vhteistvon kehittdmiseen.

B,41 x x x

Luken kiinteistdjen ja muun rakenneomaisuuden hallinta valtion
kiinteistdpolitiikan ja MMM : n hallinnonalan kokonaisratkaisujen
mukaisesti

841 x x

Keh itetddn sdh kdisid tietojdrjestelmi6 yhteentoim iviksi hallinnonalan
virastojen ja laitosten yhteisten seuranta- ja tutkimustiedon keruun ja
hy6dyntdmisen prosessien tehostamiseksi (riistakolmiot.fi-omariista.fi ,

hirvitietoiiiriestelm6. vesilintulasken nat, kalastoseurannat)

82, 83 x x

Yhdenm u kaistetaan ja optimoidaan Luken tietojdrjestelmtit
hallinnonalan ratkaisuien mukaisiksi

B3 x x x

Pdivitetddn sopimus Maanmittauslaitokselta hankittavista palveluista
koko Luken nAkdkulmasta

B3 x

Vahvistetaan Luken kansainvdlistd profiilia ja asiakkuuksia
organisaatioyhteisty6n ja asiakasyhteistyon kautta. Uusina keinona EU
toimisto ia strateqisten kumppanien ia strategisten foorumien valinta.

c3 x x x

Palveluluoaukset lunastavan toimintamallin vakiinnuttaminen 82 x
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Maksu | | ista ja yhteisrahoitteista toimi ntaa koskevat keskeiset tu n n usl uvut, 1 000€

trabullinen-!e
Ftebraffilnentoininta

to.Eumar.mtl Ernurtl|'
Nlg "rwltafrW

Alurt Y!
tryqltr

20{E

Al|'rt n
lryonr

20lg

A|urtn a
&lt
'ai&t

Alurt.v.
b,0ttr
MI

Makgrllinen toiminta
- Julkisoikeudelliset tuotot yhteensi 127 100 1tr 10c 10c 10( 10c

- Kustannukset yhteensd (edllis ja
vhteis) 116 100 10c 10( 10c 10c 10c

- KustannusEstaaurus (tuotot -
kustannukset) 11 0 c C c (

Kustannusgstaawus, % 'lC,9 o/o lOO o/o 1OO o/o 1ffio/c 1@% 100 o/o 1OO o/o

Liiketaloudelliset tuotot yhteense 7rct 7 90C 13 60C 13 90( 14 40C 14 40( 14 90(
- Kustannukset yhteensa (erillis ja
yhteis) 8 305 I 30C 13 60C 13 30( 13 10C 12 50C 124@
- Kustannuswstaaulus (tuotot -
kustannukset) €3€ 40c ( 60( 1 30( 1 900 2 500

Kuslannusvastaawus, % 90% 95 o/o 10oo/o 105 0/< 11O o/o 115 o/o 12O o/o

.Hintatuki 8C 8C 8( 8( 8C 80 80

- Kustannussstaawus hintatuen

itilkeen -7fi -32C 8C 68( 1 38C 1 98( 2 580

fite israhoitiei nen toim inta
- Tuotot yhteensi, josta 25267 27 ffiO 25 80C 26 50C 27 00c 28 00( 28 00(

- muilta \€ltion \irastoilta saataE
rahoitus 14ffi 1440/O 13 20C 13 40C 13 50C 13 8tr 13 80C

- EU:lta saata\E rahoitus 290/ 4zffi 4 60C 5 00c 5 40C 5 80( 5 80C

- muu mltiontalouden ulkop.

rahoitus 7 7'17 8 900 I 00c 8 10C I 10C I 40C 8 40C

- Kokonaiskustannukset 49 662 52 000 45 50( 4W 45 00c /tO 50C 46 50C

- luotot - KustannuKs€t 1=gta
ahoitus) -24 394 -245W -19 70C -17 50C -18 00c -18 str -18 50(
-Kustannuswstaawus, % 51 o/o 53 o/o 57 o/o ffio/o 6O o/o 60% @ o/o

- Omarahoitusosuus, o/o 49 o/o 47 o/o 43 o/o 40 o/o 4O o/o 4o/o 4O Yo
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Voimavarojen hallinta
Voimavaroien hallintaan liittwien tavoitteiden toteuttamista tukevat toimen niiden aikataulutus:

Tolmsnplah Iulo3-
t$rolle

:2O17 20{E mrg 20m '42,
Toimenpiteet kehysleikkausten sopeuttamistarpeen hallitsemiseksi ja toimenpiteiden
kumulatiivinen (milj.€) vaikutus

1. Muutokset menoissa: M€ M€ M€ M€ M€
Toimipaikkarakenteen uudistaminen, toimitilojen keyton tehostaminen 1 ) c2 1,500 -3,000 -3,000 -3,000 -3,000

Viranomaisasiantuntijatehtdvien sopeuttaminen mddrdrahakehyksen
mukaisesti2)

cl1,
A1-45,
B1-B5

-2,000 -2,000 -2,000 -2,000 -2,000

2. Muutokset tuloissa:
Maksr rllinen foiminta 3) c3 5.700 6.000 6.500 6.500 7.000

- Muut tulot 4) c3 -2.700 -2.000 -1.500 -0.500 1.000

3. SiirWien mearerahoien kavtto c1 -3tltlt| -2.523 -0.661 0.000 0.000
1)TutkimusinfrastrktUurisdastdtkoostuvattoimiti|ankaytdntehost'ramisestajatoimipaikkaverkostonuudistamisesia.Tavoitleenaon,efeiinakustannnuk
kokonaiskustrannuksessa kasva.
2)Mranomais-jaasiantuntijatehtdviina||okoitavaabudjetlirahaa|eikataansamassa
priorisoidaan ja synergiaetuja hyddynnetddn. Priorisoinnista keskustellaan MMM:n kanssa osana tulosohjausprosessia.
3) Ulkopuolisen kasvun rahoituksen painopistettd siinetddn maksullisen loiminnan suuntaan.
4) Yhteisrahoitteisen toiminnan tulot vdhenevdt ulkopuolisen rahoituksen rahoitusrakenteen muutoksen seurauksena. Lisdksi muut tulot vdhenevCi maatilatoimintojen
supistumisen my0t6.

Tutkimustoiminnan ja tutkimuksen tukipalvelujen priorisointija tehostaminen
- Priorisoimme tutkimusta ja luovumme osasta nykyistd tutkimustoimintaa. Samalla

vapautamme resursseja uusiin ohjelmiin ja projekteihin. Priorisointi perustuu laitoksen
tutkimusstrategiaan.

- Mukautamme tutkimuksen tukipalvelujen (laboratoriot sekA aineisto- ja
koetoimintapalvelut) volyymin ja tuotantotavan strategian ja rahoitustilanteen
muuttuneisiin vaatimuksiin. Selvitdmme yhteistyO- ja ostopalvelumahdollisuudet
strategisten kumppanien kanssa.

- Tehostamme ulkopuolisen rahoituksen hankintaa ja projektien toteutusta ammattimaisen
rahoituksen tukiDrosessin ia Droiektipeallikk6koulutuksen avulla.

c1-c2 X x X

Viranomais- ja asiantuntijatoiminnan priorisointi ja synergiahy6dyt
- Priorisoimme viranomais- ja asiantuntijatehtdvAt yhteistydsse ministeriOn kanssa ja

luovumme osasta nykyisid tehtlvid.
- Toteutamme viranomais- ja asiantuntijatehtdvdt kustannustehokkaasti.
- Tehostamme toimintaa hy6dyntdmdlld yhteistydkumppaneita my0s muualta

valtionhallinnosta (mm. Lynet).
- Etsimme taydentavee rahoitusta myds aiempaa suuremmalle osalle viranomais- ja

asiantuntiiatoimintaa.

c1-c2 x x x

Tlydentlvln rahoituksen liseeminen ja hallinta
c1-c2 x x x
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A) Yhteisrahoituksen turuaaminen nykyiselll tasolla ja
kustannusvastaavuuden parantami nen
- Kartoitamme uudet ja potentiaaliset kotimaiset ja kansainvdliset rahoitusldhteet ja

tehostamme yhteisgdtd rahoituksen hankkimiseksi verkosto-organisaatioiden,
yliopistojen ja muiden, my6s ulkomaisten kumppanien kanssa.

- Pyrimme vaikuftamaan uusien rahoitusinstrumenttien sisdlttJdn.
- Pyrimme liseemaan EU-rahoituksen osuutta.
- Tarjoamme tutkimusryhmille projektien suunnittelun (ml. riskienhallinta), toteutuksen

ja raportoinnin sekd rahoituksen hankinnan ja hallinnan koulutusta ja tukea.
Vahvistamme tutkijoiden projektipAdllikkd- ja koordinaatio-osaamista,
kustannustietoisuutta ja rahoitusinstrumenttien tuntemusta. Toimenpiteilld tdht66mme
tutkijoiden valmiuksien parantamiseen mm. EU-hankkeiden johtamisessa ja
koordinoinnissa.

- Parannamme teydentavdn yhteisrahoitteisen toiminnan ja yhteistoiminnan
kannattavuutta.

Maksullisen toiminnan tunnistaminen, lisldminen ja kannattavuuden
parantaminen
- ldentifioimme kdrkitarjoaman ja laadimme tavoitteelliset myyntl ja

markkinointisuunnitelmat vastuineen.
- Vahvistamme tutkijoiden asiakasosaamista koulutuksen avulla (lPR, sopimukset,

asiakasprojektin toteutus) ja organisoimme asiakasprosessin vastuut.
- Seuraamme asiakashankesalkkua ia sen vaikuttavuutta.

B)

Toim i pai kkaverkoston keh ittlm i nen ja tilateho kku uden parantam i nen
- Toiminnan alueellisen strategian laatiminen: TiivistAmme toimipaikkarakennettamme ja

kehitdmme omaa infrastruKuuriamme aiempaa harvemmilla toimipaikoilla yhteistyOssd
kumppanien kanssa

- Muu tilatehokkuuden parantaminen ja toimitilapalvelujen tehostaminen: Luken
toimitilastrategian tavoitteiden mukaisesti parannamme tilankeytOn tehokkuutta.
Lisddmme monitoimitilaratkaisuja. Laadimme toimipaikkakohtaisen suunnitelman
tilatehokkuuden oarantamiseksi ia toimitilapalveluien tehostamiseksi.

c1-c2 x x x

Synergiaetujen hy6dyntiminen hallinnossa ja muut tehostamistoimet
- Jdrjestdmme Luonnonvarakeskuksen hallinnon tehokkaaksi: Arvioimme toimintaprosessit

ja tydvaiheet ja vdhenndmme hallinnollista gdtd yksinkertaistamalla prosesseja ja
hyddyntemalld sdhk0isid jdrjestelmid sekd itsepalvelua.

- Hy0dynndmme valtion yhteisiA ICT- sekd henkil6st0- ja taloushallinnon palveluja ja
ulkoistamista.

- Toimenpiteiden seurauksena vehenndmme hallintotehtdvid (lohtaminen, tutkimus-, talous-
, henkil6st6- ja materiaalihallinto, kirjaamotoiminta ja arkistointi sekd sihteeritoiminta)
tuottavan henkil0st0n osuutta henkildstdstd.

M u ut te hostam i stoimet:
- Toiminnan supistamisen seurauksena myds aineiden ja tarvikkeiden, matkustuksen sekd

muiden ostopalvelujen kulut pienenevdt ja investointitarve vdhenee.
- Hyddynndmme hankinnoissa kattiavasti valtion yhteishankintasopimukset.
- Vdhenndmme matkakustannuksia sisaisella ohieistuksella ia hvOdvntemalld mm.

c1-c2 x x x
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sehk6isiA neuvottelumahdollisuuksia.
- Hyodynnemme Lynet-yhteistyote ja yliopistoyhteistyote mm. koulutuksen jarjestamisesse

ja yhteisinvestoinneissa; tukeudumme kumppaneiden infraan.

Seast6toimenpiteiden vaikutusta pienentdvdt Luonnonvarakeskuksen toiminnan ensimmdisind
vuosina valtion palvelukeskusten kasvavat palvelumaksut, toimintatapojen muutoksesta
aiheutuvat kustannukset sekd muutto- ja lakkauttamiskustiannukset.
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Luonnonvarakeskuksen rahoituslaskelma, 1 000€ .)

Raholtuslfide Tobuna
?fiat

Ehns0!t
20rQ

Taolte
, 210yl7

Alu3ttlr.
tavolta

2V''8

Alurtnrl
tarolii

2419

ffuatari
tflolt
NM

Alu3wa
trwlb
NN

Toim i nna n kokona isra hoitus (tulot
ia meno0. iosta 125 896 120 027 120 801 119 500 118 000 11912',1 119 121

Toi mi ntamenomomentin rahoitus

vhteensd. iosta 123773 118 027 118 801 117 500 116 000 117 121 117 121

- Nettomidrdraha / nettokdyttd 86 560 76 027 73 801 71 500 69 00( 69 121 69 121

- Yhteisrahoitus wltion
talousaniotalouden sisdiltii (LKP

3978) 13 328 14 40C 13 20C 13 400 13 50C 13 80C 13 800

Yhteisrahoitus EU:lta (LKP 3971) 2 882 4 20C 4 60C 5 000 5 40C s 80c 5 800

- Muu yhteisrahoitus wltion
tafousaruion ulkopuolelta (LKP:t

3970 ia 3979) 7 591 I 90( 8 00c I 10C I 10( 8 40C I 40C

- Maksuflinen toiminta (LKP 30 -
alk.) 7 688 E 00( 13 70C 14 00c 14 soc 14 50C 15 00c

- Muut tulol (mm. muut halk. seki)
*, 60 ja 80'alk LKPI) 5 724 6 50( 5 50C 5 500 5 50C 5 50C 5 000

tuu valtion TA-rahoitus (muiden
mom. mllr{rahat) 2 123 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Toimintamenomomentin rahoifu s

Nettokiytt6/ -kdyttdanio 86 s60 76 027 73 801 71 500 69 00c 69 121 69 121

TPlBudjetoitu/TAE 90 992 78 632 70 801 6E 977 68 33€ 69 121 69 121

Edelliselti wodelta siirtynyt
mAdriraha (anio) 10 717 15 149 17 7U 147il 12231 11 57C r 574

Seuraarelle wodelle siirty€
midr5raha (anio) 15 Ue 't7 754 14714 12 231 11 57C 11 57C r 574

2017).
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Luonnonvarakeskuksen tuotto- ja kululaskelma, 1000 € 1

2017).
vuoden 201 8 talousarvioehdotuksiin (aluslavasti heind-elokuussa
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L u o n n onvarakesku kse n tu lossopi m us 2O1 7 -2021

LIITE 2: Luonnonvarakeskuksen perustehtdviin vaikuttavan toimintaympiristdn
kuvaus

Toimintaympiristiin m uutokset ja n iiden mu utossu u n nat

z
IJJ
ulav
o

J

(D
l
F:)
Y7t

Toimintavmonrist0n
muutoksct:
I . Ru o kaku lt nuri fr agne nt oitu u
ldnsimaissa
2. Vde std kaupungi stuu j a
lculuttq at hakcval biotaloude n
urbaaneja sovelluksia
3. Vdestdnlasvu j a ruoan
tuotettokylE eivdt l@htaa
kchittyvissd maissa - maailman
ruokalE sy my s v ai kc utuu
4. Biovarantojen omislajuus irloao
maahengestdja se on yhd
enemmlin ur baania tai j op a
ksrsainvdlisld
5. Biotalouden knkonai skz stdry s
ja vastuullisuus on t4irl@d globaali
kilpailutekijd
6. Maase udun virki sty sarvot
nousevat
7. Maailma muuttau uskomus-
yhteiskunnaksi
8. Autonominen te btol ogia
kipaisee tuotantoj U e ste lmdt
9. Ilmastonmuutos lasvattaa
bore aalise n alue e n biomassa-
varantoja
I 0. Synte e tti se sti mulla
ymp Ar i s l6my A t di se s ti tuo le lut
tuotte el karvaav at biomassaa
enenevdssd mffirinAIKAVALI

Organisaalion vaikutusnrahdollisuus nruutokseen

I vdhainen @ osittainen I suuri mLrLrtoksen ,uunr" (--

Toi m i ntaym paristdanalyysi n m u utostekij6iden taustoitus

lyhyl pttKa

\ dj
ts

R'\
\ '@t,@\

Muutos-
tekijt

Muutostekijdn taustoitus. Luken vaikutusmahdollisuus muutostekijeen,
m u utoste kij A n m u uto kse n su u nta, m u utoste kij e ii n I i ittyv iit v a i kutu kset j a
vaikutusmekanismit

1. Ruoka-
kulttuui
fmgmen-
toituu ldnsi-
marssa

Muutostekiiddn liittwdt vaikutukset ia vaikutusmekanismit: KeskeisiS ajureita
ruokakulttuurin fragmentoitumisessa ovat maahanmuutto ja kotimaisen
kuluttajakiiyttiiytymisen individualisoituminen. Maahanmuutto lisdd etnisten
ruokakulttuurien maaraa, ja kotimaisen kuluttajakdyttiiytymisen individualisoituminen
fragmentoi perinteist6 suomalaista ruokakulttuuria. Lisdksi globaalit ruokatrendit
rantautuvat Suomeen entist€i nopeammin.
Muutostekii1n muutoksen suunta: Fragmentoituminen on kiihtymdssd, ja sen vaikutus
elintarviketalouden toimintaan lisdiintyy.
Lu ke n vaikutusm ahdoll isu u s m u utoste kiid 5 n : Luke pystyy tutkim uksellaan
vaikuttamaan jonkin verran siihen, miten suomalainen ruokakulttuuri koetaan ja miten
se omaksutaan, mutta ruokakulttuurijatkaa silti fragmentoitumistaan (keltainen
koodi).
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2. Vdest0
kaupun-
gistuu ja
kuluttajat
hakevat
biotalou-
den
urbaaneja
sovelluksia

Muutostekiiiiiin liittvviit vaikutukset ia vaikutusmekanismit: Yhd suurempi osa
ihmisistd asuu tulevaisuudessa kaupungeissa. Heistd merkittdvd osa haluaa
osallistua oman ruokansa tuottamiseen, hankkii ldhiruokaa jaltai varmistaa itselleen
luonnonympiiristdjii jiiljitteleviin viherrakentamisen avulla terveys- ja
hyvinvointihydtyjd. Tiistd on seurauksena kaupunkiympdristddn sijoittuvia eri
mittakaavojen ruoantuotantolaitoksia, joissa tuotetaan ruokaa ilman maaperiiyhteyttd.
Lisiiksi laajamittaisella rakennuksien ja niiden v?ilitilojen yhteyteen sijoittuvalla
viherrakentamisella lisditiidn kaupunkiympdrist6n viihtyisyytta ja vdhennetidn
ympdristdhaittoja.
Muutostekiidn muutoksen suunta: Urbaanin biotalouden sovellutusten m66rd kasvaa
kiihtyviisti, ja niiden vaikutus ruokajdrjestelmdn kokonaisuuteen ja kaupunkien
toiminnallisen rakenteen kehittimiseen lisddntyy.
Luken vaikutusmahdollisuus muutostekiiddn : Luke pystyy tutkimuksellaan
vaikuttamaan ennen kaikkea siihen, minkdlaisia urbaanin biotalouden sovelluksia
kehitetdiin ja otetaan kdytt66n, mutta Luke ei sanottavasti pysty tutkimuksellaan
vaikuttamaan kaupungistumisen vauhtiin (keltainen koodi).

3. Vhestdn-
kasvu ja
ruoan
tuotanto-
kyky eivet
kohtaa
kehifty-
vissd
maissa -
maailman
ruoka-
kysymys
vaikeutuu

Muutastekiiddn liittwdt vaikutukset ia vaikutusmekanismit: Samalla kun vdest6n
lisidntyy kehittyvissii maissa, maiden kyky tuottaa ruokaa kansalaisilleen heikkenee
muun muassa ilmastonmuutoksen kielteisten vaikutusten mydtii. Kehittyvien maiden
ruokaturvaan vaikuttaa kielteisesti myds se, ettii lisiiiintyvd eldinvalkuaisen kysyntd
kasvattaa rehuntuotantoon tarvittavan peltoalan mddrdd. Eri$isestitulee pulaa
vedestd, jota ei riitd kasteluun ja jonka laatu ei vdlttdmdttd ole riittdvd juomavedeksi.
Tiimii lisiiii ruoan kysyntdd kansainviilisillii markkinoilla ja nostaa ruoan hintaa. Se
taas puolestaan ohjaa kehittyvissi maissa ruokavaliota kansanterveydellisessd
mielessd vaaraan suuntaan, kun on hankittava entistd halvempia elintarvikkeita, jotka
yleensd sisdltivdt melko paljon energiaa, mutta vihdn proteiinia.
Muutostekiifln muutoksen suunta: Vaikutukset alkavat vahvemmin ndkyd vasta noin
30 vuoden pddstd, jolloin maapallon vdestd on ylittiinyt 9 miljardia ja
ilmastonmuutoksen kielteiset vaikutukset (lisddntyv6i kuivuus, yleensd saan aari-
ilmi6iden lisddntyminen) ovat alkaneet niikyii ja tuntua nykyistd selvemmin. Tiilldin
vaikutukset ovat g lobaalisti erittdi n merkiftiivdt.
Luken vaikutusmahdollisuus muutostekiiiilin: Luke tekee ruokaturvaan ja
ravitsemukseen liittyvdd kehitystutkimusyhteistydtd erityisestiAfrikassa, eli Lukella on
jossain maarin mahdollisuus vaikuttaa siihen, mihin suuntaan kehittyvien maiden
ruokatu rva ja ravitsem uksell inen tilan ne keh ittyy (keltai nen koodi).

4. Bio-
varcntojen
omistajuus
iftoaa maa-
hengestd
ja se on
vhe
enemman
urbaania
taijopa
kansain-
vdlistd

Muutostekiiddn liittwdt vaikutukset ia vaikutusmekanismit: Hidas talouskehitys seki
vaikuttavuusinvestoimisen suosion kasvu saa kotimaiset ja kansainvdliset sijoittajat
etsimddn uusia sijoituskohteita biotalouden piiristd. Siten sekd maa- ettd
metsitalousmaata siirtyy enenevassa maarin sellaiseen omistukseen, jolla eiole
kulttuurista tai historiallista sidosta omistukseen hankittuun biovarantoon. T6ll6in
biovarantojen hyddyntdmispil?it6ksiii ei endd ohjaa talonpoikainen eetos ja jatkumo,
vaan normaalin sijoitustoiminnan pyrkimys mahdollisimman suuren tuoton saamiseen
sijoitetulle pddomalle. Lisddntyvd kiinnostus suomalaisten metsien kerdilytuotteisiin
voi johtaa vaatimuksiin rajoittaa jokamiehenoikeutta, kun uudet omistajat haluavat
maksimoida omistustensa tuoton.
Muutostekiidn muutoksen suunta: Erityisesti Afrikassa biovarantojen omistuksen
kansainvdlistyminen on jo selvdsti havaittavissa oleva ilmi6. Se on ldhitulevaisuutta
my6s Suomessa, ja silld tulee olemaan kasvava merkitys biotalouspolitiikassa.
Luken vaikutusmahdollisuus muutostekiifldn : Luke voi omalla tutkimuksellaan nayfiaa
erilaisten omistusrakenteiden biovarantojen hyddyntdmistd koskevat yhteiskunnalliset
vaikutukset ja siten tukea biovarantojen omistuksen sddtelyyn liittyvaa
pddtciksentekoa (keltainen koodi).

5. Biotalou-
den

Muutostekiidiin liittwdt vaikutukset ia vaikutusmekanismit: Kuluttajien lisddntyvd
tietoisuus tuotannon ia kulutuksen ilmasto- ia vmodristdvaikutuksista motivoivritvksid
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kokonais-
kestdrys
ja vastuulli-
suus on
tdrked
globaali
kilpailu-
tekije

kiinnittdmddn erityistd huomiota toimintansa, tuotteittensa ja palveluidensa
elinkaarisiin globaaleihin kestdvyysvaikutuksiin ja vastuullisuuteen niin
taloudellisessa, sosiaalisessa kuin ekologisessakin mielessd sekd kdyttdmddn niitd
kilpailukykyidn parantavina markkinointiargumentteina. Keskeisessd roolissa on sen
osoittaminen. ettS oikein toteutettuna biotalous on olennainen osa kestdvi5
kiertotaloutta.
M u utostekiid n m u utoksen su u nta : Toim in nan, tuotteiden ja palvel uiden
kokonaiskestdvyyden ja vastuullisuuden merkitys on yrityksille tirked
markkinointiargumentti, jonka merkitys on edelleen kasvussa.
Luken vaikutusmahdollisuus muutostekiiddn: Luke tutkii elinkaarisesti erilaisia
ymp€irist6jalanjiilkid ja vastuullisuusndkdkohtia, joten Luke voi vaikuttaa siihen, miten
yritykset ottavat keytt00nsa toimintansa vastu ull isuudesta kertovia
markkinointiargumentteja (vihred koodi).

6. Maa-
seudun
virkistys-
arvot
nousevat

M uutosteUiltdn li ittwdt vaikutukset ia vaikutusmekan ism it: Jatkuva
kaupungistuminen, luontoon liittyvien kokemusten etsintd ja ympdristdarvojen
korostuminen saavat hakemaan maaseudulta virkistystd. Kasvava kysyntd luo
tarjontaa ja liiketoimintapotentiaali realisoituu uudenlaisten virkistysarvoketjujen
muodossa, joista esimerkkind ovat green care- ja blue care -tyyppiset,
maaseutuymp6ristddn sijoittuvat hoiva- ja voimaannuttamispalvelut.
MuutosteHi1n muutoksen suunta: Maaseudun tarjoamien virkistys- ja
matkailupalveluiden volyymi on noussut jo jonkin aikaa, ja kehitys jatkuu. Samalla
niiden merkitys lisidntyy, silld entisti suurempiosa maaseutuyrittiijien tuloista tulee
I i ittymiiiin maase u d u n vi rkistysa rvojen h yddyntdm isee n.
Luken vaikutusmahdollisuus muutostekiifldn: Luke voi omalla tutkimuksellaan
suurestiedistdd sellaisten uusien liiketoimintakonseptien syntymistd, joiden avulla
maaseudun virkistysarvoja hy6dynnetddn erilaisessa matkailu- ja
palveluliiketoiminnassa (vihred koodi).

7. Maailma
muuttuu
uskomus-
yhteis-
kunnaksi

Muutostekiiddn liittwdt vaikutukset ia vaikutusmekanismit: Tieteellisen tiedon
ensisijaisuus yhteiskunnallisen pditdksenteon pohjana kyseenalaistetaan
enenevdssd mddrin. Tieteellinen tieto joutuu kilpailemaan julkisuudessa
pddtdksentekij6iden huomiosta muulla tapaa tuotettujen argumenttien kanssa.
Muutostekiidn muutoksen suunta: Tieteellisen tiedon roolia pdit6ksenteossa
haastetaan yhd useammin.
Luken vaikutusmahdollisuus muutostekiiddn: Luke ei voi omalla toiminnallaan
sanottavastivaikuttaa uskomusyhteiskuntakehitykseen, mutta Luken on siitd
huolimatta jatkuvasti tuotettava korkeatasoista tietoa yhteiskun nal I isen
pddtdksenteon tueksi (punainen koodi).

8. Autono-
minen
teknologia
l6pdisee
tuotanto-
jiirjestelmiit

Muutostekiiddn liittwdtvaikutukset ia vaikutusmekanismit: Tekodlyn varassa toimivat
itseohjautuvat koneet ja jdrjestelmdt muuttuvat biomassojen jalostuksen vdhemmdn
ihm istydvoimaa vaativaksi. I nternetiin yhteydessd olevat tyokoneet keskustelevat
entistd paremmin keskenidn ja samalla my6s ympdrist6nsd kanssa.
Tekodlykehityksen ja reaaliaikaisten paikannusratkaisujen my6ti automatisaatio ja
robotisaatio johtavat siihen, ettd ty6koneet toimivat yhd itsendisemmin ja eldinten
hoidossakin ihmistyon tarve vdhenee edelleen. Autonominen teknologia muuttaa
myds johtamista ja piiiitdksentekoa, sillS prosessien sisdisen pdit6ksenteon
itsellistyminen asettaa entistd suurempia haasteita systeemitason hallinnalle ja
pddt6ksenteon kriteereille.
Muutostekiidn muutoksen suunta: Autonomisen teknologian merkitys biomassojen
jalostukselle kasvaa vauhdikkaasti.
Luken vaikutusmahdollisuus muutostekiiddn: Luke tekee tutkimusta seki maa-,
metsd- ettd kalatalouden tuotantotekniikkojen autonomisoimiseksija voi siten
vaikuttaa jossain mddrin autonomisen teknologian kdyttdOnottoon maa-, metsd- ja
kalataloudessa (keltainen koodi).
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9.

llmaston-
muutos
kasvattaa
borcaa-
lisen
alueen
biomassa-
varantoja

Muutostekiiddn liittwdt vaikutukset ia vaikutusmekanismit: Vaikka ilmastonmuutos
paasaant6isesti heikentdd biomassan tuotannon mahdollisuuksia maapallolla,
boreaalisella alueella ilmaston ldmpeneminen sekd sadannan lisdiiintyminen tekevdt
olosuhteista biomassan kasvulle nykyistd edullisemmat. Tdmd lisdd boreaalisen
alueen ravinnon- ja puuntuotannon suhteellista ja absoluuttista kilpailukykyd.
Pohjolasta tulee Euroopan ruoka-aitta. Jalostetun bioraaka-aineen kysyntd kasvaa ja
biopohjaiset arvoketjut korvaavat fossi i I iset arvoketjut.
M u utoste ki id n m u utokse n suu nta : I lmastonmu utoksen vaikutukset boreaal isen alueen
biomassavarantojen kasvamiseen toteutuvat ehkd noin 50 vuoden kuluessa.
Toteutuessaan biomassavarantojen kasvaminen parantaa kuitenkin merkiftdvdsti
boreaalisen alueen suhteellista ja absoluuttista kilpailukykyd, mikd lis€iii
muutostekijdn merkitystd pitkdlld aikavdlilld.
Lu ke n v aikutu sm a hdol I isu u s m u utoste kii ddn : Luken tekemdi peltovi ljely- ja
metsdnhoitotutkimus mahdollistaa biomassan tuotannon tdysimdirdisen
sopeutumisen muuttuviin olosuhteisiin, mikd edesauttaa suhteellisen ja absoluuttisen
kilpailukyvyn realisoitumista (keltainen koodi).

10.
Synteetti-
sesti muffa
ympdist6-
mydtdisesti
tuotetut
tuotteet
koruaavat
biomassaa
eneneydss
e meerin

Muutostekiildn liittwdt vaikutukset ia vaikutusmekanism it: Uusiutuvasti tuotetu n

sdhkOenergian (aurinko, tuuli, aaltovoima, geotermiset ratkaisut) avulla valmistetaan
synteettisesti ilmakehdn hiilidioksidista, typestd ja vedestd hiilivetyjii ja valkuaisaineita
sekd muita typpiyhdisteitd, joita voidaan kayttaa korvaamaan biomassaa tai
biomassan tuotannossa kdytettiivid tuotantopanoksia. Ensimmdisessd vaiheessa
synteettisestituotetuilla valmisteilla korvataan biomassasta tuotetut nestemdiset
polttoaineet ja ruoantuotannossa kaytetyt typpilannoitteet.
M u utosteki iii n m u utokse n su u nta : Synteettinen prosessiteknolog ia on vasta
kehittymdssd, eikd nykyinen energiantuotannon rakenne vield mahdollista riittdvdn
ympdristomydtdistd synteettistd hiilivetyjen ja valkuaisaineiden tuotantoa. Ndin ollen
vaikutukset sijoittuvat ajallisesti kauemmaksitulevaisuuteen, mutta ovat erittdin
merkittivid biomassojen tuotannon kannalta.
Luken vaikutusmahdollisuus muutostekiiddn: Luken vaikutusmahdollisuudet ovat
vdhdiset, koska Luken toimenkuvaan ei kuulu tutkimuksen tekeminen synteettisen
prosessiteknoloqian alalla (punainen koodi).


