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1. Arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä sekä asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta

Vuonna 2018 aloitettu strategiaprosessi, joka oli avoimuudessaan ja
osallistavuudessaan esimerkillinen, saatettiin loppuun ja uusi strategia
julkistettiin syksyllä. Strategia on saanut positiivisen vastaanoton, sillä
se vastaa erinomaisesti tutkimuslaitoksen vahvuusalueilla yhteiskunnan
keskeisiin haasteisiin sekä hallitusohjelman tavoitteisiin.

Kuluneen vuoden merkittäviin muutoksiin kuuluu Otaniemen tutkimusla-
boratorion muutto ja tutkimusinfrastruktuurin yhteiskehittäminen alueen
muiden toimijoiden kanssa. Tämän yhteislaboratorion tuomia uusia
mahdollisuuksia samoin kuin tämän ”jakamistalouden” kustannusvaiku-
tuksia ministeriö seuraa mielenkiinnolla.

Kuluneen vuoden aikana päättynyt GTK:n vetämä kaivosteollisuuden
kasvuohjelma oli erittäin onnistunut projekti, ja toteutetut toimenpiteet
palvelivat yrityskenttää. Onnistumisesta kertoo se, että osallistujayrityk-
set jatkavat toimintaa yhdistysmuotoisena.

GTK:n asiantuntijat ovat aktiivisia sosiaalisen median kanavissa ja jaka-
vat tietoa tutkimushankkeista sekä tutkimusten tuloksista, lisäksi he
osallistuvat eri alustoilla ympäristöä ja luonnonvaroja sekä näiden hyö-
dyntämistä ja tutkimusta käsittelevään yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Laitos ylitti maksulliselle toiminnalle asetetun tulostavoitteen. Asiakkaat
ovat tyytyväisiä ja tuotettuja tuloksia arvostetaan. Tämä on arvokas ja
tarpeellinen asia, sillä hyvätasiakassuhteet ja vahva osaaminen kanta-
vat myös haasteellisempien aikojen yli. GTK:n tieteellinen julkaisutoi-
minta on hyvällä tasolla ja laitos on haluttu partneri kansainvälisissä tut-
kimuskonsortioissa.

GTK kehittää jatkuvasti geologisen tiedon keräämistä eri tahoilta, jotta
laitoksen ylläpitämä kansallinen tietoaineisto olisi entistä kattavampi.
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Myös aineiston käyttökelpoisuuteen panostetaan, jotta aineistosta saa-
daan mahdollisimman paljon yhteiskunnallista hyötyä. 
 
GTK:n edelläkävijyys monipaikkaisessa ja paikkariippumattomassa työs-
kentelyssä kirkastui työ- ja elinkeinoministeriön asiaan liittyvän selvityk-
sen käynnistyttyä syksyllä.  
 
 

2. Käytettyjen tuloksellisuuden raportoinnin perusteiden asianmukaisuus ohjauksen ja tulosvas-
tuun kannalta sekä kehittämistarpeet 

 
VTV:n 3.4. 2020 päivätty tilintarkastuskertomus toteaa laitoksen noudat-
taneen talousarviota sekä sitä koskevia säännöksiä. Laitoksen tilinpää-
töksessä on käyty läpi kuluneen vuoden toimintaa kiitettävän yksityis-
kohtaisesti, ja näin se palvelee kaikkia laitoksen toiminnasta kiinnostu-
neita, ja kirkastaa kuvaa laitoksen monipuolisesta roolista.  
 
 

3. Toimenpiteet, joihin kirjanpitoyksikössä on ryhdyttävä tilinpätöksen johdosta ja tuloksellisuu-
den parantamiseksi 

 
Vuoden 2020 erittäin poikkeuksellisessa tilanteessa tulee GTK:n seurata 
tarkasti, miten poikkeusolot vaikuttavat laitoksen yhteistyökumppanei-
den toimintaan ja sitä kautta laitoksen tilauskantaan. Henkilöstön hyvin-
vointiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Poikkeustilanne vaikuttaa mo-
nella tapaa myös työntekijöihin, joiden työhyvinvointi on laadukkaalle 
asiantuntijatyölle äärimmäisen tärkeää.  
 
 

4. Toimenpiteet, joihin ministeriö ryhtyy tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden paranta-
miseksi 

 
Ministeriö pyrkii varmistamaan laitoksen toimintaedellytykset turvaavan 
rahoituksen sekä edistämään laitoksen kunnianhimoisia kehittämishank-
keita. 
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