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1. Arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä sekä asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta 
 
Päättynyttä vuotta leimasi Covid-19-pandemia. GTK onnistui varsin ripe-
ästi siirtymään etätyöskentelyyn siltä osin, kun se on mahdollista, ja on 
onnistunut kiitettävän hyvin toteuttamaan sille asetetut tavoitteet huomi-
oiden, että liikkumisen rajoitteet ovat asettaneet etenkin kansainväliselle 
yhteistyölle ja hankkeille omat haasteensa. Tavoitteeksi asetettuun kau-
pallisten ja yhteisrahoitteisten hankkeiden osuuteen koko projektitoimin-
nasta (28 %) ei aivan päästy, tulos, 26,5 %, on kuitenkin poikkeukselli-
sen vuoden huomioiden hyvä saavutus. Nopean reagoinnin seurauk-
sena poikkeusvuoden taloudelliset vaikutukset laitokselle jäivät varsin 
maltillisiksi. Kansainvälisten tapahtumien peruuntuminen tai siirtyminen 
verkkoon saattavat vaikuttaa tulevien toimeksiantojen määrään. 
 
Laitoksen henkilötyövuosikertymä aleni hiukan, laitoksen henkilöstö-
suunnitelma on kuitenkin kasvupainoinen ja lisää asiantuntijoiden mää-
rää. Laitoksen tieteellistä painoarvoa vahvistavat esimerkiksi uudet tutki-
musprofessuurit.  
 
Otaniemen Raw Materials Hub –laboratoriokeskittymän toiminta on 
käynnistynyt, ja tämän yhteistyön ministeriö odottaa näkyvän esimerkiksi 
kiertotalousratkaisujen kehittämisessä. Outokummun Mintecin merkit-
tävä kehittäminen on käynnistynyt, ja nähdään tärkeänä tulevaisuuden 
investointina. GTK ei saavuttanut kuluneelle vuodelle asetettua laitekan-
nan tulotavoitetta. Suunnitellusta 1,3 M€:n sijasta toteutuma oli 0,6 M€. 
Tässä on siis parannettavaa. Kunnianhimoisten kehityspanostusten tu-
lee näkyä myös tuotoksena. 
 
GTK:n näkyvyys erilaisissa viestintäkanavissa on jatkunut edelleen hy-
vänä. Laitoksen asiantuntijoita ja asiantuntijuutta arvostetaan.  
 
GTK:n tulokset valtionhallinnon henkilöstökyselyssä olivat erittäin hy-
vällä tasolla. Tämä kertoo siitä, että laitoksessa tapahtuneet suuret muu-
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tokset on toteutettu siten, että talo on työnantajana hyvä ja vetovoimai-
nen. Laitoksen aktiivisuus monipaikkaisuuden kehittämisessä, ja nyt täy-
sin paikkasitomattoman uuden työntekemisen pilotoinnissa vahvistavat 
modernin työnantajan profiilia. Työnantajan tarjoamat erilaiset työteon 
tavat on yksi rekrytoinnin vetovoimatekijöitä jatkossa.  
 
 

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

 
VTV:n 21.4. 2021 päivätty tilintarkastuskertomus toteaa laitoksen nou-
dattaneen talousarviota sekä sitä koskevia säännöksiä. VTV:llä ei ole 
huomautettavaa toiminnallisesta tehokkuudesta.   
 
VTV kiinnittää huomiota siihen, että laitoksen kilpailullisen toiminnan tu-
loslaskelmasta puuttuu kuvaus kustannuslaskelman periaatteista, ja 
edellyttää tämän kilpailulain 30 d §:n tarkoittaman kuvauksen esittämistä 
jatkossa.  
 
VTV kiinnittää huomiota tilinpäätöksen allekirjoittajiin. Se, että vain lai-
toksen johtokunta allekirjoittaa tilinpäätöksen, perustuu valtioneuvoston 
asetukseen geologian tutkimuskeskuksesta. Valtion talousarviosta an-
netun asetuksen (1992/1243) mukaan myös laitoksen päällikön tulisi al-
lekirjoittaa tilinpäätös. Ministeriö varmistaa, että allekirjoituskäytäntö 
muutetaan, jotta menettely vastaa talousarviosta annettua asetusta. 
 
Laitoksen tilinpäätös on informatiivinen ja selkeä, sekä lukijaystävällinen 
ulkoasultaan.  
 
 

3. Toimenpiteet, joihin kirjanpitoyksikössä on ryhdyttävä tilinpäätöksen johdosta ja tulokselli-
suuden parantamiseksi 

 
Poikkeuksellisen vuoden vaikutuksia tulee seurata niin henkilöstön hy-
vinvoinnin kuin laitoksen talouden kannalta. Vaikutukset voivat ilmetä 
viiveellä.  
 
Asiakastoimeksiantojen notkahdus selittyy vuoden poikkeuksellisuu-
della. Odotamme, että tähän kohdistetun kehittämistyön vaikutukset nä-
kyvät, joskin vuosi 2021 voi olla vielä melko poikkeuksellinen, eikä siten 
kerro kehittämistyön todellisista tuloksista.   
 
 

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

 
Ministeriö pyrkii edelleenkin varmistamaan laitoksen toimintaedellytykset 
turvaavan rahoituksen sekä edistämään laitoksen kehittämishankkeita. 
 
Ministeriö pyrkii osaltaan saattamaan päätökseen kansainvälisiin toi-
meksiantoihin liittyvät yhtiön perustamisen mahdollisuuden.  
 
 
 
 
Ilona Lundström  Riikka Aaltonen  
ylijohtaja    kaivosylitarkastaja 
 


