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1. Strateginen kehys

1.1. Toimintaympiiristii ja nykytilanteen arviointi

Luomus on maan johtava luonnontieteell inen kokoelma ja lajiston tutkimuslaitos sekd luonnon monimuotoisuuden ja
ajoitusmenetelmiin perustuvan tutkimuksen infrastruktuuri. Se on yksi maailman 50 merkittdvimmdstd
luonnontieteellisestd kokoelmasta ja toimii korkealla kansainvdliselld tasolla kolmessa ydintehtdvdssddn: tieteellinen
kokoelmanhoito, tutkimus ja opetus sekd asiantuntijatoiminta. Henkil6std on osaavaa ja motivoitunutta. Luomuksella on
laissa vahvistettu kansallinen asema. Se on suuren yleison ehkd parhaiten tuntema HY:n yksikk6.
Luomuksen organisaatio uudistettiin kaudella 2008-12. Monet HY:n tavoitteista on toteutettu: toimivat rakenteet,
ammattimainen johto ja huolell inen henkilcistosuunnittelu. Julkaisuja tuotetaan selvdsti enemmen kuin HY:ssa
keskimddrin. Luomuksen hallinto, tutkimus ja asiantuntijatoiminta ovat kustannustehokkaita, mutta kokoelmatoimintaa on
tehostettava. Kokoelmatilojen hajasijoitus on ongelma.
Tietoresurssien kriytetkivyyttd tulee parantaa kehittrimaillii jiirjestelmiii ja digitoimalla kokoelmia. Tutkimuksen
vaikuttavuutta ja tdydentdvtid rahoitusta on lisdttdvd. Kontaktit opiskelijoihin eivdt ole riittdvdt. Henkilcistd voi hyvin, mutta
sisdistd yhteistyotii on kehitettdvd.

.. HY:n pyrkiessd lisddmddn tutkimuksensa yhteiskunnallista vaikuttavuutta Luomuksen yleisdtoimintaa voidaan hyddyntairi
valmiina kontaktipintana kansalaisiin. Sen sisdltod voidaan kehitteiii vahvistamaan HY:n tavoitetta keskustella aktiivisesti
globaaleista ongelmista. Luontotiedon tarpeen kasvaminen yhteiskunnassa vahvistaa Luomuksen missiota. Kehitystii
voidaan hycidynttiii mm. tiivistdmdlki yhteistyotii muiden luonnontieteellisten kokoelmien kanssa. Omaa maksullista
toimintaa voidaan kehittaiti tuottavammaksi.
Valtakunnallisten tehtdvien rahoituksen riittaimtittrimyys on Luomuksen suurin uhka. Muun henkiloston rekrytointikielto
uhkaa lamauttaa toimintaa. Henkildstd on huolissaan uupumisesta. Resurssien heikkeneminen uhkaa maamme
lajistotutkimusta ja kansalliskokoelmien tulevaisuutta.

1.2. Missio

Yliopistolain (2009/558) mukaan Helsingin yliopistossa toimii Luonnontieteellinen keskusmuseo, joka vastaa
luonnontieteellisten kansalliskokoelmien sdilyttdmisestd, kartuttamisesta ja ndytteillepanosta sekd ndihin liittyviistii
tutkimuksesta ja opetuksesta.
Tdmdn perusteella Luomuksen missio on olla valtakunnall inen lajistotutkimuksen ja geologisen tutkimuksen
infrastruktuuri ja tutkimuslaitos, lajitiedon ja geologian perustiedon keskus sekd yleistd luonnontieteellistai sivistystii
edist€jvdi toimija. Listiksi Luomus on tieteellisten ajoitusmenetelmien kansallinen infrastruktuuri.
Helsingin yliopistolle Luomus on lukuisten alojen opetus- ja tutkimusinfrastruktuuri, merkitteivd tutkimusyksikko, erityisesti
bio- ja ympiiristdtieteellisen tiedekunnan tutkinto-opetukseen osallistuva opetusresurssi sekd merkittdvin
luonnontieteellisen tutkimuksen ndyteikkuna yhteiskuntaan pain.

1 .3. Strategiset tavoitteet ja keh ittdmiskohteet
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1.4. Profi i l i  ja painoalat

Luomus profiloituu kolmelle tasavahvalle sektorille: (1) tieteelliset kokoelmat ja aineistot, (2) tutkimus sekri (3)
asiantunti juus.
Kokoelmat ovat maailmanlaajuiset. Suomi ja muut pohjoisen viiledt alueet ovat keskeisid. Biologiset kokoelmat kattavat
kaikki elioryhmeit. Sieni-, sammal-, ja hyonteiskokoelmat ovat merkittdvimmdt. Geologisista kokoelmista merkittdvimmdt
ovat meteoriitti-, mineraali- ja Etel6mannerkokoelmat ja ltdmeren fossiilit. Havaintoaineistoista keskeisimmet ovat
kansainvdlisesti ainutlaatuiset, vuosikymmenid jatkuneet linnustonseurannan aikasarjat ja rengastusrekisteri sekd
Suomen putkilokasvien levinneisyystietokanta.
Tutkimuksen painoalat ovat systematiikka, eliomaantiede, maapallon kehityksen geologia sekd biologisiin seuranta-
aineistoihin ja ajoitusmenetelmiin perustuva tutkimus. Kokoelmiin ja tietoaineistoihin painottuva tutkimusprofiili on HY:ssa
ja valtakunnall isesti uniikki. Nousevia aloja ovat luonnonsuojelubiologia ja monitieteinen biodiversiteettitutkimus.
Molemmissa keskitytaiiin eri kysymyksiin kuin HY:n bio- ja ympiiristcitieteellisessd tdk:ssa. Tutkimus profiloituu vahvasti
perustutkimukseen, mutta on usein suoraan yhteiskunnallisesti relevanttia ja taimii on vahvistuva trendi.
Asiantuntijatoiminta profiloituu vastaamaan valtionhallinnon, yritysten ja kansalaisjdrjestojen biologisen ja geologisen
tiedon tarpeisiin, biologian ja geologian yleistajuistamiseen sek€i ympdristokasvatukseen erityisesti luonnon
monimuotoisuuteen liittyvissd kysymyksissd.

1.5. Laadunhall inta

Tarkoituksenmukainen organisaatio, hyvd johtaminen ja prieitdksenteko sekd avoin keskustelukulttuuri ovat Luomuksen
laatujdrjestelmdn perusta. Laadunhall innan tyovdlineet ovat toiminnan suunnittelu, tulosten arviointi, toiminnan kirjall inen
dokumentointi ja tietojen hallinta sekd tarvittaessa toiminnan standardointi.
Laatujdrjestelmd tukee tavoiteohjelmassa kokoelmatoimelle, tutkimukselle, opetukselle ja yhteiskunnalliselle
vaikuttamiselle sekd johtamiselle ja hallinnolle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Ndiden toteutumista seurataan
toiminnanohjausprosessissa sddnnollisissd laitoskokouksissa, yksikkokokouksissa ja kehityskeskusteluissa sekd
vuosisuunnittelussa ja -raportoinnissa. Laadunhallinnan menettelyt ja vastuut ja laatukriteerit dokumentoidaan
toimintakdsikirjassa, joka on laadittu laitoksen intranetiin (ns. MuseoWiki). Kaisikirjalle tehdddn kokonaispdivitys kaudella
2013-2016. Luonnontieteellisten mddritysten laatua parannetaan osaamisen kehittdmisen, laboratoriostandardin
1SO17025 ja standardoitujen prosessien avulla.
Laitoksen johtaja vastaa koko Luomuksen toiminnan ja tulosten laadusta. Yksikcinjohtajat vastaavat oman yksikkonsd
toiminnasta ja sen laadusta. Toiminnoittain vastuut on jaettu kussakin yksikcissii tiimeille tai yksittiiisille henkiloille.
Laitokseen nimetddn laatuyhdyshenkilo, jonka tehtdvdnd on koordinoida laadunhallintaa. Laatuyhdyshenkilo raportoi
johtoryhmeille. Ajoituslaboratorioon palkataan laadusta ja akkreditoinnista vastaava laatukoordinaattori.
Jokainen laitoksessa tyoskentelevd ja opiskeleva vastaa oman ty6nsii ja sen tulosten laadusta ja kehitteimisest;i
johtajana, tutkijana, opettajana, opiskelijana tai muun henkiloston edustajana.
Kaudella 2013-2016 tutkitaan mahdollisuutta teettdd kansainvdlinen paneeliarvio laitoksen koko toiminnasta, jotta sen
tuloksia voitaisiin kriyttairi laadun kehittdmisen tukena ia laatuarvioinnin vertailukohtana.

1.6. Riskien arviointi ja hall inta

1. Rahoitu ksen riittdmdtttimyys listiiintyviin tehtdvii n ndhden

Luomuksen lakisddteiset ja sopimusperustaiset tehtdvdt ovat jatkuvasti lisddntyneet. Samalla strategiset tavoitteet ovat
tiukentuneet. Heikkojen talousndkymien vuoksi budjettirahoitus on pienentynyt ja uhkaa pienentye edelleen.

Todenn€ik6isyys: Suuri
Hallinnasta vastaava taho:

Vaikutustoimintaan: Suuri
Johtaja, johtoryhmii, johtokunta, HY:n johto.

Toimenpiteet:
Toiminnan tehostaminen. Tdydentdvdn rahoituksen hankinnan tehostaminen. Maksullisen toiminnan tuoton
lisddminen. Toimintojen supistaminen. Tilanteen kairjistyessii neuvottelut yliopiston johdon kanssa suuremmista
leikkauksista toiminnassa jaltai toimintasektoreiden alasajosta.
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Johtaja, johtoryhmei, ldhiesimiehet, koko henkilosto.

14.2.2013

2. Kokoelmatilat eiviit ole asianmukaisia

Merkitttiviti osia Luomuksen kokoelmista on sijoitettuina vdliaikaisiin, toimintaan huonosti sopiviin tiloihin. Niiitd ovat
herbaariokokoelmat hallintorakennuksen kellarissa sekd geologiset kokoelmat kirjastoluolassa ja Viikissii. Huonot ja
muusta toiminnasta erillddn sijaitsevat tilat haittaavat kokoelmien kayftOa ja siten Luomuksen toimintaa sekd heikentdvdt
kansalliskokoelmien sdilymistd ja aiheuttavat tarpeettomia lisdkustannuksia.

Toimenpiteet:
Kasvitieteell isi l le kokoelmille on jo vuosia ollut suunnitteil la l isdti lojen rakentaminen Kaisaniemeen, kasvimuseon
yhteyteen maan alle. Ne tulisi toteuttaa mahdollisimman nopeasti ja samassa yhteydessd varmistaa asianmukaiset
tilat geologisille kokoelmille. Vaihtoehtoisesti voidaan ottaa Kumpulan kartano kasvitieteen yksikdn kiiyttodn. Tiillii
hetkellai kaytOssa olevat varastotilat vapautuisivat samalla muuhun kiiyttddn.

4. Tietoj lirjestelm i en ke h ittiim istii ei saada edistettyli

Luomuksen valtavien kokoelmien ja tietoaineistojen hallinta ja ktiytettrivyys hyotyvait erittdin paljon tehokkaista
tietojiirjestelmistei. Niitti on kehitetty vuosien ajan ja hyviii tuloksia on saavutettu. Siitei huolimatta on vield puutteita, joista
merkittdvimmdt ovat kokoelmanhallintajdrjestelmdn keskenerdisyys, eldvien kasvikokoelmien sijaintikarttojen puute sekd
se, ettd edelleen on kdytossd useita erillisid tietojdrjestelmiai. Jiirjestelmien kehittdmiseen on panostettu priorisoimalla
kehityshankkeita, suuntaamalla budjettirahoitusta kehitystydhon ja hankkimalla triydentdvdd rahoitusta.
Kehityshankkeiden vaativuus, rahoitustilanteen heikentyminen sekd mahdollisesti pitkittyvii muun henkiloston
rekrytointi kielto aiheuttavat riski n, ettd keh itystyd pysaihtyy.

Todenndkoisyys: Keskisuuri Vaikutus toimintaan: Suuri
Hall innastavastaavataho; Johtaja,johtoryhmri,lCT-ti imi.
Toimenoiteet:
Nykyisten kehityslinjausten ja -projektien mearatietoinen eteenpdin vieminen. Tietojdrjestelmien priorisointi
budjettirahoituksen suuntaamisessa. Tdydentdvdn hankerahoituksen jatkuva hakeminen. Neuvottelut Opetus- ja
kulttuuriministerion sekd Ympdristoministerion kanssa infrastruktuurirahoituksen saamiseksi. Neuvottelut HY:n
hallintojohtajan ja henkilostOjohtajan kanssa toimintaa jiirkevrilki tavalla tukevan ratkaisun loytdmiseksi
rekrytointikieltoon.

3. Muun henkildstdn rekrytointikielto lamauttaa toimintaa

Luomuksen tehtdvistd noin kolme neljdsosaa on muun henkiloston tehtdvid. Useimmat ndistd ovat erityisammattitaitoa
vaativia, kuten tieteellisten kokoelmien hoidon tekniset tehtdvdt, lT-alan tehtdvdt, ympiiristokasvatukseen ja tieteen
popularisointiin liittyviit tehtdvdt, konservoinnin tehtdvdt sekd puutarhanhoidon tehtdvdt. Strategiakaudella tai pian sen
jeilkeen el6kkeelle siirtyvistd henkilOistai merkittdvd osa on muuta kuin opetus- ja tutkimushenkilostoai. Luomus on myds
sopeuttanut muun henkilostcin mdldrdn talous- ja tyotilanteeseen siten, ettd puutarhanhoidon ja asiakaspalvelun
kausitoihin otetaan kevdlisin mddrdaikaisia tydntekijditei, ja vakinaisen henkil6ston meara on laskettu talvikauden
tydtilannetta vastaavalle tasolle. Listiksi on runsaasti projekteja, joihin tarvitaan erityisammattitaitoa omaavia muun
henkilostcin kategoriaan kuuluvia tyontekij6itti. On odotettavissa, ettd useimpiin tehtdviin ei ole saatavissa patevia
hakijoita yliopiston sisdiselld rekrytoinnilla. Muun henkilostdn ulkoisen rekrytoinnin kielto voi siksi rampauttaa Luomuksen
toimintaa vakavasti. Parhaimmillaankin se aiheuttaa suurta hallinnollista lisdtaakkaa pakollisten rekrytointilupa-
anomusten muodossa.

Toimenpiteet:
Neuvotellaan HY:n hallintojohtajan ja henkilostcijohtajan kanssa toimintaa jairkeviillii tavalla tukeva ratkaisu.

6. Yhteistyiin kulftuuria ei saada edelleen kehitettyii Luomuksessa

Luomus muodostettiin vuonna 1988 neljtistti erillisestd yksikostri ja viides yksikkd liitettiin siihen vuonna 2004.
Toimipisteitd on edelleen useita. Yksikoiden vdliseen yhteistydhdn, yhteisiin keskitettyihin tukipalveluihin ja
toimintakulttuurin yhtendistdmiseen ei pitkaiain aikaan panostettu riittdvdsti. Tydilmapiirikyselyjen perusteella myos
vanhojen yksikdiden siseillai henkildiden veilillti on riittdmdttomaisti yhteistycitd, ja keskustelukulttuuri vaatii edelleen
kehittdmistd. Puutteet yhteistycin kulttuurissa aiheuttavat tehottomuutta toiminnassa sekd tyoilmapiiriongelmia.

Toimenpiteet:
Jatketaan yhtendistdmistoimia ja esimiestydhdn panostamista. Jatketaan laitoksenlaajuisiin, yhteisdllisyyttd lisSSviin
tapahtumiin ja kehittaimistoihin panostamista. Lisdtddn tyoyhteisdtaitokoulutuksiin osallistumista. Painotetaan
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yhteisollisyyttii ja yhteis-henked kaikessa toiminnassa tyoyhteisossti.

5. Kriittisen ydinosaamisen menettdminen

Strategiakaudella 2013-16 viisi henkilciii tiiyttiiii 68 vuotta, 17 henkiloii vdhintddn 63 vuotta. Eltikkeelle siirtymisiii on ollut
runsaasti jo edellisellii strategiakaudella. Poistuvien henkiloiden mukana voi kadota paljon perinteistd ammattitaitoa ja
hiljaista tietoa. Lisdksi on edelleen tietoaineistoja, jotka ovat yhden henkildn hallinnassa ja joiden yhteiskiiyttc! voi
vaarantua henkil6n poistuessa yliopiston palveluksesta. Ydinosaamisen korvaamista voi vaikeuttaa paitsi
rahoitustilanteen heikkeneminen myos Luomuksen ydinalojen koulutuksen vdhentyminen useimmissa suomalaisissa
yliopistoissa, mukaan luettuna Helsingissd.

Todenndkoisyys: Keskisuuri Vaikutus toimintaan: Suuri
Hallinnasta vastaava taho: Johtoryhmei, tutkimus- ja opetusohjausryhmti, kokoelmaohjausryhmd,
Toimenpiteet: tiiminvetiijait, lCTtiimi, Pl:t, koko henkildsto.

Panostetaan laatutyohon sekd toimintakrisikirjan kehittdmiseen ja ptiivittiimiseen. Lisdtddn yhteis$6td ja tiedonvaihtoa
tiimeiss€i. Vahvistetaan tiimien vdlistd yhteistydtii. lT-tiimi jatkaa panostuksiaan eltikoityviltti tutkijoilta jtiiivien
aineistojen pelastamiseen. Vahvistetaan opetusyhteistyotii bio- ja ymperistotieteellisen tiedekunnan kanssa uusien
taksonomien ja systemaatikkojen kouluttamiseksi. Vahvistetaan tutkimusryhmien muodostumista Luomukseen ja siten
opinniiytetoiden tekijoiden integroitumista laitoksen tutkimustydhdn. Panostetaan tydyhteison kehittdmiseen, jotta
Luomuksesta tulee entis-tdkin houkuttelevampi tyopaikka. Jatketaan kansainvdlisid rekrytointeja opetus- ja tutki-
mustoimissa ja kehitetS5n tydyhteisc)n kansainvdlisyyftai. Pyritririn edelleen tarjoamaan aktiivisille elaikeltiisille
mahdollisuus ylkipitiiii yhteyttritin tydyhteisdon emeritus-asemassa.

1.7. Valtakunnalliset erityistehtdvit, kansainv6liset ja yliopistolliset erityisvastuut, verkostojen koordinointi

A. Luonnontieteell inen kansall iskokoelma

Alkamispdivd

Piitittymispiiivii

Resursointi

Kuvaus

Rahoitetaan keskitetysti

Yliopistolain (2009/558) 72$ mukaan Helsingin yliopistossa toimii Luonnontieteellinen keskusmuseo, joka vastaa
luonnontieteellisten kansalliskokoelmien sdilyttdmisest6, kartuttamisesta ja ndytteillepanosta sekd ndihin liittWtistii
tutkimuksesta ja opetuksesta. Yliopisto saa tdtd tehtdvdd varten keskitettyd rahoitusta OKM:ltti, mutta se kattaa vain
osan kustannuksista.

B. Luonnonsuojelulain mddrittelemdt tehtdvdt

Kuvaus

Luonnonsuojelulaissa (1096/1996; 40$) stiiidetriiin, ettd kuolleina loydetyt rauhoitetut eldimet saa toimittaa
Luonnontieteelliseen keskusmuseoon. Laissa luonnonsuojelulain muuttamisesta (49211997;44$) stitidetiiiin, ettii
Luonnontieteellinen keskusmuseo on luonnonvaraisten kasvien ja eldinten suojelemisesta niiden kauppaa
sddntelemdlld an-netussa neuvoston asetuksessa N:o 338/97 tarkoitettu CITES-sopimuksen tieteellinen viranomainen.
Ympdristoministeri6 voi pririttiiii antaa Luonnontieteelliselle keskusmu-seolle mainitun neuvoston asetuksen
tiiytaintddnpanoon liiftyvid asiantuntijatehtdvid. Luomukselle ei kohdenneta rahoitusta naiitai tehteiviai varten; tehtiiviit
kuuluvan YM:n hall innonalalle.

C. Paikkatietoinfrastruktuurilainsaedann0n mddrittelemiit tehtaiviit

Oma rahoitus

Oma rahoitus

Kuvaus

Laissa (42112009) ja asetuksessa (72512009) paikkatietoinfrastruktuurista Luonnontieteellinen keskusmuseo
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velvoitetaan jakamaan hallussaan oleva lajien levinneisyyteen ja biomaantieteellisiin alueisiin liittyvei paikkatieto
(Kasviatlas, Lintuatlas, Suomen elicimaakunnat) yhteiskiiyttoOn. Tietoaineistot on ylliipidettiiv:i jalaettava laissa ja
INSPIRE-direktiivin taiytiinto6npanoseennoissd mddritellyllii tavalla. Velvoitteen mukana ei ole my6nnetty erillistri
rahoitusta.

F. Global Biodiversity Information Facilig (GBIF)

Alkamispaiivti

Pririftymispeiivii

Resursointi

Kuvaus

Ulkopuolinen rahoitus

Suomi on GBIF-organisaation jdsen. Opetusministeri on nimittdnyt Luonnontieteellisen keskusmuseon johtajan Suomi
on GBIF-organisaation jdsen. Opetusministeri on nimittdnyt Luonnontieteellisen keskusmuseon johtajan Cgifinjohtokunnan Suomen valtuuskunnan johtajaksi. Suomen akatemia kattaa johtajan kokousmatkojen kustannukset,
mutta muuta rahoitusta GBIF-toimintaan ei ole.

E. Alansa valtakunnall inen koordinointi

Alkamispdivd

Pilrittymispriivai

Resursointi

Kuvaus

Oma ja yliopiston rahoitus

Luonnontieteellisen keskusmuseon johtosddnnon mukaan yksi laitoksen tehtavistd on koordinoida Suomen
luonnontieteellisten museoiden ja kasvitieteellisten puutarhojen tutkimus- ja tallennustoimintaa ;a ymparistonseurantaa.
Luomuksen valtakunnallisiin tehtdviin OKM:ltai saaman rahoituksen tulisi iattaa tdmdn toiminnan iusiannutset, mutta
rahoitus on riittdmdtcintd. Kokoelmayksikditii hallinnoivat yliopistot ja Kuopion kaupunki eivdt myciskddn ole keskenddn
sopineet organisaatiosta, jonka puitteissa valtakunnallista koordinaatiota ja yhteisia strategista'on;austa tehtdisiin.

G. EUROBATS-sopimus

Alkamispiiivri

Pririttymispriivti

Resursointi

Kuvaus

Ulkopuolinen rahoitus

Alkamispdivd

Paiiittymispiiivri

Resursointi

Kuvaus

Oma rahoitus

KansainvSlinen EUROBATS -sopimus, joka on YK:n ympdristoohjelma UNEp:n sekd Bonnin Muuttavien
luonnonvaraisten elainten suojelua koskevan sopimuksen alainen, edistriii lepakoiden suojelua osapuolimaissaan
lainsSdddnnon, koulutuksen ja suojelu-toimien avulla. suomi ratifioi sopimuksen vuonna tsss lvattiosopimus 104/1gggja ase{us 943/1999). Suomen osalta sopimuksen hall innoll inen edustaja on YM ja tieteell iset edustajat ovat
Luonnontieteellinen keskusmuseo sekd Suomen ympdristdkeskus. Luonnontieteellinen keskusmuseo hoitaa
sopimukseen liittyviii tieteellisiri tehteiviii kuten raportoinnit, tieteellisen komitean (Advisory committee; ja sen alaisten
ryhmien tyohon osallistuminen sekd yleisopalvelu lepakoita koskevissa kysymyksissd. YM rahoittaa paaosan toiminnan
kustannuksista.

H. Euroopan kasvitieteellisten puutarhojen konsortio

Suomen kasvitieteellisten puutarhojen verkosto on valinnut Luonnontieteellisen keskusmuseon kasvitieteen yksikonjohtajan edustajakseen ja laitoks_en johtajan tdmdn varaedu$ajaksi Euroopan kasvitieteellisten puutarhoien 
'

konsortioon (European Botanic Gardens Consortium, EBGC). 
-EACC 

on kehitttinyt Euroopan Unionin kasvitieteellistenpuutarhojen toimintaohjelman.ja.osallistuu Euroopan komission biodiversiteettistiategian ja Euroopan
kasvistonsuojelustrategian valmisteluun. Se on tdrkein Euroopan kasvitieteellisten pJutar'ho;en ynieisten asioiden
kdsittelyfoorumi ja merkittdvd toimija puutarhojen maailmanlaajuisessa yhteisty6ssi. toimlniaa'ei ole erillisrahoitusta.

I
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l. Rengastustoimisto

Alkamispi i iv i i  1 .1.1913

Peiiittymispaiivti

Resursointi Oma rahoitus

Kuvaus

Luomuksen eldintieteen yksikossii toimiva rengastustoimisto koordinoi lintujen rengas-tustoimintaa maassamme.
Kussakin Euroopan maassa on pddsddnt6isesti yksi rengas-tuskeskus, joka on tiiviissd yhteistyossd Euroopan
rengastuskeskusten unionin (EU-RING) kanssa. Suomen rengastuskeskus on yksi Euroopan vanhimmista, sil lei meil l i i
lintujen rengastus aloitettiin jo 1913. Rengastus on tdrked apuvdline lintujen muutontut-kimuksessa: sen avulla
saadaan tietoa eri lintulajien muuttoreiteistd, niiden keiyttiimistri leviihdys- ja talvehtimisalueista ja muuttonopeuksista
sekd lintujen demografiasta ja kannanmuutoksista. Maassamme on rengastettu yli 10,3 miljoonaa lintua, joista on
saatu noin 1,1 miljoonaa tapaamisilmoitusta. Ndistd tiedoista koostuvan tietorekisterin ylkipidon ohella
rengastustoimiston tdrkein tehtiivii on rengastuksen avulla saadun tiedon hyddyntdminen ja vailittdminen lintujen
suojelun ja tutkimuksen tarpeisiin. Rengastus{oimiston koordinoimista tutkimusprojekteista tdrkeimmdt ovat sisdmaan
seurantapyynti ja valtakunnallinen petolintuseuranta, jota toteutetaan YM:ltii saatavan hankerahoituksen turvin.- 
Rengastustoimisto valitsee ja kouluttaa vapaaehtoisesti toimivat linturengastajat (joita on noin 700), valvoo ja ohjaa
heid;in tydnsd laatua sekd hankkii heille lintujen pyydystysluvat viranomaisilta. Rengastustoimisto hoitaa
yhteydenpidon rengastajien, renkaiden ldytrijien, ulkomaisten rengastuskeskusten, aineistoja kdyttdvien tutkijoiden,
tiedotusvdlineiden ja suuren yleison kanssa.

J. Euroopan kasvikartoitustoim i kunnan sihteeristr)

Alkamispdivd 1.1.1965

Piiiittymispriivai

Resursointi Oma rahoitus

Kuvaus

Luomuksen kasvitieteen yksikdssri toimii Euroopan kasvikartoitustoimikunnan (Commit-tee for Mapping the Flora of
Europe) sihteeristd, jonka tehtdvdn on koordinoida Euroo-pan kasviatlaksen (Atlas Florae Europaeae, AFE)
valmistamista. AFE on kansainvdlinen putkilokasvien kartoitusprojekti. Sen suunnittelu ja toteutus aloitettiin v. 1965
Euroopan kasvitieteilijdiden yhteistydnS. Perustamisestaan ldhtien kartoituskomitean sihteerist<! on toiminut
Luomuksessa. AFE:n ensisijainen tavoite on tuottaa putkilokasvien levinneisyyttd kuvaavia kasvikarftoja, joiden
mukana on niitd teiydentaiviii taksonomisia tietoja. Jokaisessa Euroopan maassa toimii kasvikartoitustoimikunnan
jriseniii, joiden ltihettiimdt kansalliset tiedot komitean sihteeristo kokoaa karttaniteiksi. Vuodesta 1972 kartoituskomitea
ja Suomen Biologian Seura Vanamo ovat julkaisseet 15 kartasto-osaa, joissa on kaikkiaan 2921 sivua )a 4708 karftaa.
Kartat kdsittdvdlyli20o/o Euroopan kasviheimoista. Viimeisin osa julkaistiin elokuussa 2010. Levinneisyystietoaineisto
on saavuttanut kriittisen koon ja kattavuuden siten, ettd useat kansainvdliset tutkimus-ryhmdt ovat alkaneet ktiyttiiii sitii
erilaisiin Euroopan-laajuisiin eliomaantieteellisiin ana-lyyseihin. Hankkeen alussa saatiin SA:lta rahoitusta, jonka avulla
palkattiin intendentti koordinoimaan ty6tii. Sittemmin tyo on ollut budjettirahoitteista, mutta EU-rahoituksen hakemista
valmistellaan.

D. Tietohallintolainsddddnndn mddrittelemtit tehtiivrit

Alkamispdivd

Piiiittymispriivri

Resursointi Oma rahoitus

Kuvaus

Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (63412011) sddtelee Luomuksen toimintaa, koska Luomuksella on
mm. luonnonsuojelulainsddddnnon m6Srittelemid viranomaistehtdvid.
Luomuksen on mm. tietojdrjestelmien yhteentoimivuuden varmistamiseksi suunniteltava ja kuvattava
kokonaisarkkitehtuurinsa sek€i noudatettava laadittua ja ylliipidettyA kokonaisarkkitehtuuria ja sen edellyttdmid
yhteentoimivuuden kuvauksia ja meieirityksid sekd toimialakohtaisia tietojdrjestelmien yhteentoimivuuden kuvauksia ja
mrieirityksiii. Lain mukaan ministeririn asetuksella voidaan stiiitriai Luomuksen tietojdrjestelmien yhteentoimivuuden
edellyftiimistii riippuvuuksista ja suhteista julkisen hallinnon viran-omaisten tietojdrjestelmiin.

Luomuksen on saatettava tietojtirjestelmdnsd vastaamaan asetuksella siitidettyjai yh-teentoimivuuden vaatimuksia
tietojiirjestelmid olennaisesti muuttaessaan tai hankkiessaan uusia tietojiirjestelmiii ja palveluja tai muutoin
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tietojiirjestelmiii kehittiiessiidn. Toimintaa ei ole kohdennettu rahoitusta.

K. Direktiiviraportointi

Alkamispiiivii

Piiriftymispdivti

Resursointi

Kuvaus

Suomen valtiolla on velvollisuus raportoida EU:lle lintu- ja luontodirektiivien vaatimusten tdyttymisestii. Raportointiin
tarvittavista tiedoista suuri osa on Suomen valtiolla on velvollisuus raportoida EU:lle lintu- ja luontodirektiivien
vaatimusten tiiyttymisestii. Raportointiin tarvittavista tiedoista suuri osa on Luomuksen tutkimusta varten kerddmdd ja
saatavissa vain Luomuksesta. Tietojen irrottaminen raportointia varten on kuitenkin erillinen prosessi tutkimustytihdn
verrattuna ja vaatii ylimddrdistd panostusta. Siihen saadaan vaatimaton lisdrahoitus, joka ei kata kuin pienen osan kus-
tannuksista.

1.1.2013

31.12.2016

Oma rahoitus

8 (22)



HELSINGIN YLIOPISTO

H978 Luonnontieteellinen keskusmuseo

2. Tavoiteohjelman toimeenpano

Tavoiteohjelma

Hyvtiksytty sopimus

14.2.2013

,..tukee ja tekee huippututkimusta ja korkeinta opetusta
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2.1. ...tukee ja tekee huippututkimusta ja korkeinta opetusta

Luomus tukee HY:n tavoitetta lukeutua maailman 50 parhaan yliopiston joukkoon sekit kehittymrilki entistei
tehokkaammaksi tutkimuksen ja opetuksen infrastruktuuriksi ettd kehittdmrilki omaa mittavaa tutkimustoimintaansa kohti

'" alansakansainvdlistdkiirkeai.
Luomus seisoo kolmella tasavahvalla jalalla: (1) t ieteell inen kokoelmanhoito, (2) tutkimus ja opetus sekai (3)
asiantuntijatoiminta (sisiiltiiii niiyttelyt ja ympdristdkasvatuksen sekd asiantuntijuuden valtionhallinnossa ja
yhteiskunnassa laajemmin). Luomus pyrkii kansainv6liselle huipulle kaikissa ndissd ydintehtevissean. Kokoelmanhoidon
(sisriltriii digitaaliset tietoaineistot ja nditd tukevat tietojairjestelmet) seka tutkimuksen ja opetuksen kehittdminen ovat
ensimmdisen strategisen tavoitteen kohteena. Asiantuntijatoiminnan kehittdminen kuuluu toiseen tavoitteeseen.

2.1.1. Kansainvdlisen tason tutkimus- ja opetusinfrastruktuuri

Luomuksen korvaamattomien tietovarantojen (niiytekokoelmat ja havaintotietoaineistot) on sdilyttdvd tuleville polville ja
olla mahdollisimman helposti tutkijoiden kdytettdvissd. Titmii edellyttdd kokoelmatilojen asianmukaisuutta ja kokoelmien
digitointiasteen nostamista sekd helppokeiyttdisiri, erilaisia aineistoja integroivia tietojdrjestelmiai. Nrimri paitsi
mahdollistavat tietoaineistojen jakamisen, myds nostavat laitoksen oman aineistonhallinnan laatutasoa ja tehostavat sitd.

Tutkimusinfrastruktuurien kehittdminen yhteistyossii

Yhteistydssd maamme muiden luonnontieteellisten kokoelmien kanssa Luomus vahvistaa asemaansa kansallisena ja
kansainvdlisend tutkimusinfrastruktuurina kansallisella Rl-tiekartalla sekei FinLTSER-verkostossa ja ESFRI-
hankkeessa 'LifeWatch'. Tutkimusinfrastruktuurin tekninen piiivitys varmistetaan toteuttamalla v.2Q11 laadittua
laitehankintasuunnitelmaa poistomenettelyn ja tutkimusinfra-struktuurihakujen tukemana. Ajoituslaboratorio etenee
kohti ISO 17025 laborato-riostandardia ia akkreditointia.

Riittiivait ja asianmukaiset kokoelmatilat

Kokoelmat ovat edelleen hajasijoitettuina osin vdliaikaisissa tiloissa. Pyritddn keskittdmddn kokoelmat
pddtoimipisteisiin Kaisaniemeen ja Etu-T66locin. Tutkitaan myds Kumpulan kartanon soveltuvuutta kokoelmille.
Pyrittiiin ratkaisemaan kokoelmatilojen kokonaisuus kustannusneutraalisti siten, ettd uusien kokoelmati-lojen
vuokrakustannukset vastaavat nykyisten tilap:iistilojen vuokra- ja kdyttdkus-tannuksia. Toimenpidettri toteutetaan
yhteistydssri Tl LAn kanssa.

Tieteellisesti korkeatasoinen ja kustannustehokas kokoelmatoiminta

Laaditaan kaikki kokoelmat kattava kokoelmapolitiikka. Noudatetaan sitd kokoel-mien inventoinnissa, tarpeettoman
aineiston poistamisessa, suunnitelmallisessa kartunnassa ja jo kerei$n aineiston kokoelmiin liittdmisessd sekd
sdilytyksen tilanktiytcin tehostamisessa. Jatketaan ja tehostetaan kokoelmien digitointia prioriteettijrirjestyksessd.
Laaditaan seuranta- ja kartoituspolitiikka ja aloitetaan sen toimeenpano. Kehitetddn linnustonseurannan menetelmid
kansainvdlisen arvioinnin avulla.

Tietojdrjestelmien kehittdminen

Laaditaan tietojiirjestelmien kokonaisarkkitehtuuri. Saatetaan t6yteen tuotantokdyttcidn rakenteilla oleva
kokoelmatietojdrjestelmd 'Kotka'. Kehitetddn loppuun ja ylliipidetiiain havaintotietojiirjestelmii'Hatikka' ja
linnustonseurannan jdrjestelmdt. Jdrjestetddn kaikkien tietovarantojen sddnnollinen automaattikopiointi tietovarasto'Mustikkaan'. Hankitaan ja otetaan kaiytt6cin Laboratory Information Management System (LIMS) laboratorioiden
toiminnan laatua oarantavana uudistuksena.

2.1.2. Huippututkimuksen tunnistaminen ja tukeminen
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Luomus on maamme merkittdvin lajiston ja elaimiin historian tutkimuksen keskus ja ainutlaatuinen ajoitusmenetelmien
infrastruktuuri. Tutkimustoiminta on tuotteliasta ja sen laatu noususuunnassa. Tutkimuksen vaikuttavuutta
kansainvdlisessd tiedeyhteisosse on vield parannettava. Ydinaloja (systematiikka, eli6maantiede, maapallon kehigs,
ajoitusmenetelmiin ja seuranta-aineistoihin perustuva tutkimus) vahvistetaan ja uusina avauksina tuetaan erityisesti
globaaleihin ongelmiin pureutuvaa tutkimusta.
Painopisteet ja uudet avaukset

Vahvistetaan ydintutkimusaloja ja keihtittnkdrkihankkeita painottaen laitoksen aineistoihin perustuvaa tutkimusta.
Tarjotaan aktiivisesti laitoksen tietoaineistoja eri alojen tutkimusryhmien kiiyttciOn. Tunnistetaan ja jalostetaan
yhteiskunnallisesti tdrkeitd uusia avauksia laitoksen sisdistd tutkimusyhteisdd vahvistamalla sekii hakeutumalla
aktiivisesti tutkimusyhteistydh6n. Selvitetddn laitoksen tutkimuksen jtirjestiimistii 24 tutkimusohjelmaksi.

Tutkimustoiminnan profi lointi

Jatketaan uniikin tutkimusproflilin vaalimista yliopiston sisdisten pdeillekkiiisyyksi-en vrilttdmiseksi. Toteutetaan
uusimpien tutkimusarviointien (HY ja SA) suosituk-sia. Terdvoitetddn vastuullisten tutkijoiden (pl) roolia
tutkimusryhmien rakentajina ja huippututkimuksen tuottajina. Hycidynnetddn paremmin tuotettua tietoa liseiri-maillai
molekyyli- ja laskennallisten menetelmien osaamista ja hyddynttimistai. Lisiitaiiin julkaisemista julkaisufoorumin
luokissa 2 ja 3.

2.1.3. Aktiivinen rekrytointi - parhaat opisketijat ja tyiintekijiit

Henkilcistd on Luomuksen tiirkein voimavara, ja opiskelijoista kasvaa tulevaa henkilostdai. Meidiin on tehtdva laitoksesta
houkutteleva tyopaikka ja oltava aktiivisesti yhteydessd niin valmiisiin ammattilaisiin kuin opiskelijoihinkin. Haluamme
kehittriti tyoyhteisoiimme nykyistaikin kansainvdlisemm6ksi.
Huippujen aktiivinen rekrytointi

Sovelletaan uuteen yliopistoon kehitettyti sujuvaa rekrytointimenettelyEi ja kehite{ean sitd edelleen. Toteutetaan kaikki
opetus- ja tutkimushenkilclstcin 3. ja 4. por-taan sekd soveltuvasti 'l . ja 2. portaan rekrytoinnit kansainvdlisind.
Vahvistetaan rekrytoinnein osaamista globaalin biodiversiteettikriisin tutkimuksessa. Tarjotaan eri henkilostoryhmissd
uramahdollisuuksia laitoksen sisdllei tutkimalla tenure track -jdrjestelmdn soveltamista ja uudentyyppisten toimien
avaamista kokoelmatoimeen.

Parhaiden opiskelijoiden rekrytointi

Kehitetddn opetusohjelmaa biodiversiteettitutkimuksessa, erityisesti systematii-kassa, syventavasse
lajintuntemuksessa ja Luomuksen ydinalojen tutkimusmene{elmissd, ja integroidaan se Viikin kampursen
opetustarjontaan yhteistycissd Bio- ja ympdristdtieteellisen tdk:n kanssa. Varmistetaan henkilost6n iiitteve yliopisto-
pedagoginen osaaminen. Tarjotaan aktiivisesti opinndytetoiden aiheita. Rekrytoi-daan opiskelijoita kausity6ntekij6iksi
ja harjoittelijoiksi.
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2. Tavoiteohjelman toimeenpano

..,on keskeinen tekijS Helsingin yliopiston yhteiskunnallisessa
vuorovaikutuksessa
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2.2, ...on keskeinen tekijli Helsingin yliopiston yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa

Luomuksella on vuosittain suora, eldmyksellinen kontakti yli 200.000 kansalaiseen. Noin puolet heistd on lapsia ja
nuoria. Luomuksen henkil6std toimii jatkuvasti kymmenissd ympdristohallinnon tyoryhmissd ja kolmannen sektorin

" jiirjestdissd. Luomuslaiset ovat piiivittiiin kontaktissa mediaan ja vastaavat vuosittain tuhansiin yleiscln ja yritysmaailman
toimijoiden esittdmiin kysymyksiin. Luomus on keskeisin kanava levittaiti HY:n biologian ja geologian alan
tutkimustuloksia suurelle yleisOlle ja korvaamaton foorumi keskustelulle ympdristdongelmista erityisesti lasten ja nuorten
sekd ympdristohallinnon toimijoiden kanssa.
Luomus on ainutlaatuinen resurssi HY:n yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehittdmiselle ja siksi keskeinen tyokalu HY:n
toisen strategisen tavoitteen toteuttamisessa. Haluamme entistd paremmin integroida yhteiskunnallisen
vuorovaikutuksemme toimia HY:n YW-toimintaan. Haluamme, ettii HY hyodyntrid Luomuksen olemassa olevia YW-
resursseja yhtenii elinikriisen oppimisen mallina avatessaan keskustelua globaaleista haasteista; monitieteisten
kohtaamisten foorumina; opiskeli jakaupungin brdndin vahvistajana sekd alumnitoiminnan tapahtumapaikkana.
Luomuksessa HY:lla on jatkuva ja runsaasti yleisdEi houkutteleva 'Tiedekulma', jota tulisi hyddyntriii nykyistii
huomattavasti moniouolisemmin.

2.2.1. Tutkimus ja osaaminen yhteiskunnan kdyttiiii

Luomuksen kansalaisille suunnattu, tutkimustietoon perustuva ympdristdkasvatus on yksi elinikaiisen oppimisen
palvelumuoto sekd keskeinen foorumi keskustella globaaleista ympdristoongelmista. Tutkijoiden toimiminen julkisen
sektorin elimissd on tehokasta tutkimustiedon saattamista suoraan yhteiskunnan kiiytt60n. Luomus haluaa myos edistiiii
tuottamansa ja hallinnoimansa lajidatan saatavuutta eri toimijoille tutkimuksessa, opetuksessa ja hallinnossa.

Virtuaalinen'Suomen lajit ietokeskus': perustaminen ja kehittdminen

Lajitiedon tutkimus-, hallinto- ja opetuskdytdn tehostamiseksi edistetddn aktiivi-sesti virtuaalisen lajitietokeskuksen
perustamista yhteistyossd Ympdristoministe-rion kanssa. Toimitaan lajitietokeskuksen koordinaattorina ja solmuna.
Tarjotaan tietovarasto 'Mustikkaa' lajitietokeskuksen tietojdrjestelmdinfrastruktuuriksi. Kut-sutaan kaikki Suomen
merkittdvdt lajitiedon tuottaja- ja kdyttaijritahot mukaan lajitietokeskukseen. Lajitietokeskuksen osana julkistetaan
kattavat luettelot Suomen lajistosta.

Ympdrist6kasvatuksen tutkimusldhtoisyyden painottaminen

Laaditaan ympdristOkasvatuksen ja tieteen popularisoinnin periaateohjelma (pubJic education programme), jossa
painotetaan tutkimusliihtdisyyttii. Luomuksen niiyttelyihin tuotetaan entistd enemmiin sisiiltoii suoraan HY:n ja
Luomuksen tutkimuksesta. Kasvitieteellisten puutarhojen yhteyteen kehitetaiiin ympdristcikas-vatusta, jonka sis6ll6ssd
painotetaan HY:n ja Luomuksen tutkimusta. Jatketaan ympdristdkasvatuksen sovittamista koulujen
opetussuunnitelmiin.

2.2.2. Osallistava toimija - vuorovaikutuksella ratkaisuihin

Luomus haluaa profiloida ympdristokasvatustaan tutkimusldhtdisyyden lisdksi merkittdvid maailmanlaajuisia
ympdristdongelmia kdsitteleviidn suuntaan. Haluamme tarjota koko HY:lle puitteet monitieteisten kohtaamisten
jiirjestiimiseksi viestim6lld organisaation sisiilki, ettd Luomuksessa HY:lla on jatkuva 'Tiedekulma', jota tulisi hyddyntiiii
nykyisti i  monipuolisemmin.

Monitieteisten kohtaamisten edistdminen

Painotetaan ympdristcikasvatuksessa ajankohtaisia globaaliongelmia (biodiversi-teettikriisi, ilmastonmuutos, vieraslajit,
raaka-ainekysymykset) ja niihin tutkimuk-sella etsittevie ratkaisuja. Jdrjestetddn tavoitetta tukevia tapahtumia eri
kohde-ryhmille ja uudenlaisissa rajapinnoissa. Laaditaan viestintdstrategia, jolla varmis-tetaan tehokas viestintd.
Ympdristcikasvatuksen uudelleenpainotettua viestid tuo-daan selkedmmin ja monipuolisemmin esille kotisivuilla ja
erityisesti sosiaalisessa mediassa.
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2.2.3. Tiirkeiit yhteisty6tahot yliopiston vaikutuspiiriin

YM on keskeinen Luomuksen palveluiden hyddyntiijii, mutta ei tulosohjaa eikii budjettirahoita Luomusta. Tavoitteena on
korjata tilanne. Luomukselle on edullista ylliipitiiii tiiviitd suhteita ympairistd- ja luonnonvarahallintoon sekd maamme ja
maailman luonnontieteellisiin kokoelmiin. Luontoharrastajat ovat tdrked voimavara Luomukselle tiedon keraieijind ja
yhteiskunnallisessa verkottumisessa. Harrastajien tukitoimien tdydentdvdd resursointia on vahvistettava.

Tuloksell iset kumppanuudet

Edistetddn keskusteluyhteyttd HY:n, OKM:n ja YM:n vSlil16 Luomuksen toiminnal-lisen ja taloudellisen aseman
vakauttamiseksi. Vahvistetaan yhteistoimintaa luon-toharrastajien kanssa osallistaen heitii entistii merkityksellisemmin
Luomuksen toimintaan. Osallistutaan aktiivisesti kansainvdlisiin biodiversiteettid ja sen seu-rantaa kiisitteleviin elimiin
(lPBES, CITES, EUROBATS) sek€itiivistetdiin yhteyksiei muihin globaalia muutosta seuraaviin ja tutkiviin
organisaatioihin (lCOS, IPCC).

Yhteistoiminta muiden luonnontieteellisten kokoelmayksikoiden kanssa

Kdynnistetddn sddnnollinen johtotason yhteydenpito maamme luonnontieteellisten kokoelmayksikoiden kesken ja
edistetddn alan kansallista koordinaatiota. Skaalataan kokoelmanhallintajdrjestelmd valtakunnalliseksi. Toimitaan

" aktiivisesti alan kansainvdlisissd verkostoissa (EBGC, CETAF) ja pyritiiiin osallistumaan lisdarvoa tuoviin konsortioihin
erityisesti hankerahoitusesityksissd. lsdnnoidddn kansainvdlisid kokouksia.
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2.3. ...on innostava ja hyvinvoiva yhteisii

Henkilcistd on Luomuksen tdrkein resurssi. Huolellinen henkildstosuunnittelu on vakiintunut Luomuksen kiiytdnnoksi
edellisel ld strateg iakaudella, ja hyviiii kiiyttintdti jatketaan.

.. Tydilmapiirikyselyn tulokset osoittavat, ettii henkilostomme voi hyvin ja etta monet motivaatiota synnyttdvdt toimintatavat
ovat hyvdlld mallilla, mutta sisdisessd kanssakdymisessd, yhteistyossii, kannustamisessa ja esimiestydssd on vield
kehittrimistii. Luomus haluaa siksi panostaa erityisesti laitoksen henkil6st6n yhteenkuuluvuuden tunteen lujittamiseen,
keskindiseen arvostukseen, yhteistyohon ja esimiestyon parantamiseen. Opiskelijoiden tiiviimpi integroiminen
tyoyhteisodn on osa tata prosessia.
Toimintaympdristdn toistuva muuttuminen ja tieteen nopea kehittyminen edellyttdvdt jokaiselta osaamisen jatkuvaa
pdivittdmistd. Henkilost6lle varataan mahdollisuus osallistua koulutukseen ja kansainvdliseen kanssakdymiseen.
Ldhivuosien runsaiden eliikkeelle siirtymisten vuoksi osaamisen siirtyminen uusille henkilostOpolville on haaste, johon
Luomus kiinnitttiti erityistai huomiota.

2.3. 1. Vuorovaikutteinen ja yhteisiillisyyttii tukeva johtami nen

Luomuksen johtoryhmai on sitoutunut vuorovaikutteiseen, yhteisollisyyttii korostavaan ja kannustavaan johtamiseen
samalla, kun se asettaa toiminnan tavoitteet korkealle ja edellyttiiii korkeaa tyomoraalia. Avointa ja rakentavaa
keskustelukulttuuria sekd toimintaa palvelevaa ja henkiloston hyvinvointia tukevaa kokouskulttuuria painotetaan.
Tyoyhteisdn hyvinvointi on johtajien ohella koko henkildston vastuulla ja kaikki Luomuslaiset sitoutuvat sen jatkuvaan
tukemiseen.

Kannustava johtaminen ja vuorovaikutuksen kdytdnnot

Panostetaan myonteiseen ja avoimeen ilmapiiriin jatkamalla ja vahvistamalla keskustelevaa kokouskdytentoe. Lisiittitin
kiittaimistii ja kannustavan palautteen antamista. Otetaan kaiytiinndksi, ettd esimiehet seuraavat kehityskeskusteluissa,
onko palautteen antaminen lisaiiintynyt. Korostetaan erityisesti koko laitoksen yhtenaiisyyttai ja heiivytetaiain sisdisid
rajoja. Jatketaan kiitosta saanutta sisdistd tiedottamista. Kaikki esimiehet osallistuvat esimieskoulutuksiin.

TyO- ja opiskeluyhteison hyvinvointi

Jokainen luomuslainen vastaa omassa toiminnassaan arvostavan, kannustavan ja yhteishenked vahvistavan
tyoilmapiirin luomisesta. Parannetaan hyvinvointia hyvien kiiyteintojen lisiiksi jiirjesttimiillti sddnnollisid epdmuodollisia
tapaamisia. Kiittdmisen lisdksi parannetaan korjaavan palautteen antamista ja vastaanotta-mista rakentavasti.
Tehdiiiin yhteistyotii ja autetaan tydtoveria. Panostetaan tiiviimmin perustutkinto- ja jatko-opiskelijoiden integroimiseen
tyoyhteisoon.

2.3.2. Huolellinen henkiliistiisuunnittelu

Toimintaa tukeva osaamisen kehittdminen

Kartoitetaan toimintaympdriston muutostekijat ja niiden luomat tarpeet osaamisen kehittdmiselle koko henkilokunnan
osalta. Tehdddn osaamisen kartoitus ja osaamisen kehittdmisen suunnitelma koko laitokselle yksikdittiiin ja tiimeitttiin.
Tarjotaan tdydennys- ja jatkokoulutusta tarpeen mukaan. Tdydennetddn henkil6st6n kokonaisosaamista
rekrytoinneissa. Siirretddn hiljaista tietoa uusille tydntekijoille kirjaamalla tyoktiytiintdjti ja hyviti toimintatapoja.
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2.4. ...toimii taloudellisesti kestiiviillii tavalla

Luomuksen vakavin uhka on budjettirahoituksen epdvarmuus ja valtakunnallisten tehtdvien rahoituksen riittiimaittdmyys.
Pyrimme vaikuttamaan tilanteen korjaantumiseen, mutta sitoudumme samalla kehittdmddn toimintaamme entistdkin

" kustannustehokkaammaksi. Pyrimme aktiivisesti lisiiiimeiiin tdydentdvdn hankerahoituksemme mddrdd ja tehostamaan
omaa tulonhankintaamme.

2.4.1. Tilojen kustannusosuuden vakiinnuttaminen

Luomuksen menoista neljdnnes on tilakustannuksia. Kokoelmatoiminta on luonteeltaan jatkuvasti lisiitilaa tarvitsevaa.
Talouden kestdvyyden varmistamiseksi haluamme tehdd kaikkemme tilakustannusten kasvun hillitsemiseksi.

Tila nkiiytdn tehostaminen

Parannetaan toiminnan kustannustehokkuutta tilankaiytcin kehittrimisellai. Varataan yhden hengen toimistohuoneet
ensisijaisesti vain esimiestehtdvid hoitaville ja kiiytetiiiin tdhdn pienimpid huoneita. Otetaan isot toimistohuoneet usean
hengen kiiyttdon. Inventoidaan kiisikirjastoja, arkistoja, varastoja ja henkildkohtaista tarpeistoa, ja poistetaan laitoksen
tiloista tarpeeton materiaali. Tiivistetddn kokoelmia inventoinnin ja kokoelmapolitiikan mukaisen tarpeettoman aineiston
poistamisen avulla.

2.4.2. Rahoitusmallien monipuolinen hytidyntdminen

Luomuksen tutkimustoiminta on tehokasta ja erinomaisen tuottavaa julkaisujen miitiriillii mitattuna, mutta tdydentdvdlld
tutkimusrahoituksella toimivia tutkimusryhmid tulee olla enemmdn. Myds teiydentdvdd infrastruktuurirahoitusta on
mahdoll ista saada nykyistd enemmdn. Luomuksen oman maksull isen toiminnan kehitt i imiselld voidaan jossain mddrin
kohentaa laitoksen taloutta.

Maksull isen toiminnan kehittdminen

Katetaan aiempaa suurempi osa yleisotoiminnan menoista yleisoltai kerdttdvilld maksuilla (pddsymaksut,
opastusmaksut). Kehitetiiein yleiscitoiminnan tukitoimintoja (myymiilii- ja kahvilatoiminta) tuottavammiksi tai
ulkoistetaan ne. Kehitetddn tilojen ulkopuolista kiiyttdii tuottavammaksi. Panostetaan yritysyhteistycikumppaneiden
loytdmiseen. Katetaan aiempaa suurempi osa asiantuntijatoiminnan menoista yritysasiakkailta keriittiivillii maksuilla.
Ylliipidetiiain yleisokohteiden kiitettyai asiakaspalvelua.

Tdydentdvdn hankerahoituksen mearen nostaminen

Edellytetaiain kaikilta 3. ja 4. portaan tutkrjoilta aktiivista merkittdvdn tdydentdvdn rahoituksen hakemista. Kannustetaan
myos muita kuin tutkimus- ja kokoelmatii-mejri triydentdvdn rahoituksen hakemiseen. Tuetaan rahoitusldhteiden
valitsemi-sessa ja hakemusten valmistelussa ja lisdtddn HY:n tarjoamien tutkimusrahoitus-palveluiden tunnettuutta ja
ka$oe. Etsitiiain rohkeasti ja ennakkoluulottomasti kotimaisia ja kansainvdlisiii ttiydentelviin rahoituksen liihteitii.
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3.1. Henkil i ist6suunnitelma

201 3 2014 2015 201 6
Tilasto henkilotietoidriestelmAn mukaan

Henkilosto vhteense 1 3 1 117 1 1 0 1 0 5

Professoreiden lukumaArd 0 0 0 0
Toistaiseksi voimassa olevat 102 102 102 102
Mddrdaikaiset Z J t c I ?

Htv:t yhteensd 1 19 ,4 111,2 108,1 , in2  c

Ooetus- ia tutkimushenki16std 36,7 32,8 29,9 25,5
Mddrdaikaiset tvosuhteet 13,2 8,9 5 ,4 1 n

Osa-aikaiset 0,5 0,5 0,5 0,5
Muu henkildstd 82,7 78,4 78,2 78,0
Meareaikaiset tuosuhteet 8,6 ? 1 2,0 1 , 8

Osa-aikaiset 1 , 8 I , Z
't,2

Palkkakustannukset yhteense (euroissa) 5 668 950 5 362 069 5 197 901 5 023 614
Ooetus- ia tutkimushenkilostci 2 070 692 1 894 874 1 733 517 1 565 940
Muu henkilosto 3 598 258 3 467 195 3 464 384 3 457 674

Flenkildstrimuutokset
65v - tAvttiiviit z J ?

Opetus- ia tutkimushenkil6sto n z 1 1
Muu henki16sto 5 2 z

Vaoautuvat tehtevdt 0 0 0 0
Opetus- ja tutkimushenkildsto 0 0 0 0
Muu henkilosto 0 0 0 n

Muutetut tehtdvet 0 0 0 0
Ooetus- ia tutkimushenkilostci 0 0 0 0
Muu henkilostd 0 0 0

Uudet rekMoitavat I 2 0
Ooetus- ia tutkimushenkilosto z 2 0
Muu henki losto 7 1 0 0

Toimenpide 30 Huolell inen ja suunnitelmall inen henkildstcisuunnittelu

Luomuksella on vuodesta 2008 l: ihtien ollut huolell inen henkilostosuunnitelma. Se sis6ltdd yleiset henkilostolinjaukset ja
ti imikohtaiset -ratkaisut. Suunnitelma uudistetti in vuonna 2011 ja pdivitetddn nyt kaudelle 2013-16. Tiimikohtainen
suunnitelma pidet5Sn edelleen kaiytdssii laitoksen sisdisend, toimintaa ohjaavana asiakirjana. Suunnitelma on esitetty
tiivistettynii TOIVO-jtirjestelmdssS.
Luomuksen keskeisimmdt henkil6stdpoli itt iset l injaukset kaudelle 2013-16 ovat:
- Opetus- ja tutkimushenkildston 4-portaisen virkarakenteen soveltamisen jatkaminen. Luomuksen nimikkeet yli-
intendentti ja intendentti otettiin rakenteeseen mukaan YPJ:n kiiyttoonoton jdlkeen eivdtkd niiden VAATI-tasot tdysin
vastaa HY:n yleisiii kiiytiintojii. Tilanne korjataan asteittain.
- Opetus- ja tutkimushenkilostctn tarkoituksenmukaisempi jakaminen virkarakenteen eri portaille (yli-intendenttien
osuutta vehennetean ja intendenttien kasvatetaan sekd pyritddn lisddmddn portaiden 1 ja 2 henkilostoai).
- Otetaan ktiyttdon budjettirahoitteiset mearaaikaiset portaan 2 tutkimustehtdvdt
- Pyritiiiin saamaan oikeus tenure track -jdrjestelmiin kiiyttdon.
- Kokoelmanhoitohenkil6ston tehtdvdrakenteen kehittdminen siten, ettd otetaan keyttoon museomestari-nimikkeen
lisdksi kokoelmakoordinaattorin ja -ptirillikon nimikkeet, jotta korkeata asiantuntemustasoa vaativien
kokoelmanhoitotehtdvien palkkataso saataisiin kilpailukykyiseksi.
Luomuksen hallintotiimissd on neljd henkiloti, minkai lisaiksi merkittdvdn osuuden tydajastaan hallintotydtri tekevid
henkiloitii on kuusi; = 7 htu. Hallintohenkiloston rakenne on tarkoituksenmukainen eikd sen osuutta voida endd
vdhentdd.
Luomuksen kaikki opetus- ja tutkimushenkilostdn tasojen 3 ja 4 rekrytoinnit ja muut rekrytoinnit soveltuvin osin
toteutetaan kansainvSlisind.
Luomus keiyttaiai sddnnollisesti alle vuoden mittaisia mSSrdaikaisuuksia kausityossd (puutarhanhoito ja yleisopalvelu),
koska se on tarkoituksenmukaista ja resurssitehokasta, sekii opiskelijoiden tydllistiimisessd tutkimusavustajina.

Hen kildstcirakenteen keh ittdminen

Nimikkeen I Yksikkd I Alayksikkd I Ryhmd
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Tarkenne Yksikkd Alayksikkii Ryhmd Tvvppi Alkupvm Peatrypvm
intendentti )aleontologian H978 H9782 3. porras Uuden 1013-06-01 00:

laatupeallikkd Laatukoordina H978 H9782 vluu henkildstt Uuden 1013-01-01 00: 2017-12-31
(oordinaattori :oko6lmakoord H978 H9782 vluu henkildstt Uuden1013{1-01 00:

ntendentti intendentti H978 H9785 3. Dorras Uuden 1013-01-01 00:

)uutarhatyontekijii kausityd H978 H 9 / d 5 Tekniner Uuden 1013-01-01 00: 2013-12-31

:ietotekn iikka-asiantuntija H978 H9781 lT-henkil6stt Uuden 1013-01-01 00: 2013-12-31

)roiektikoordinaattori H978 H9785 vluu henkildstt Uuden 1013-01-01 00: 2013-12-3'l

TUSeOmeSIarl H978 H9785 vluu henkil6ste Uuden 1013-01-01 00: 2013-12-31

/ahtimestari H978 H978'l vluu henkil6stt Uuden 1013-01-01 00:
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3.2. Tilasuunnitelma

Luomuksen pddtoimipaikat ovat P. Rautatiekatu, Kaisaniemi ja Kumpula (Yli i-Kartano ja ajoituslaboratorion ti lat
Physicumissa). Lisriksi on ti loja Arppeanumissa, Kaisakellarissa, Hall intorakennuksen kellarissa ja Viikissii. Toimiti lojen
neliomddrd on tarkoituksenmukainen, mutta niiden laatu ja sijainti eivtit ole. Hajasijoitus- ja vdliaikaisuusongelma on
vall innut pitkiir in, vaikka siihen on toistuvasti haettu ratkaisuja TILAn kanssa. Vall itseva ti lanne vahingoittaa toiminnan
laatua ja kuluttaa turhaan henkilostoresursseja. Tulevalla strategiakaudella tdhdn on vihdoin saatava ratkaisu.
Tiiydentiivrillii rahoituksella ja apurahalla toimivien tutkijoiden osuus Luomuksen toimistotilojen keiytostri on n. 10%.
Osuus on hil jalleen kasvussa, koska tdydentdvdn rahoituksen maare on kasvussa.
Luomus perii t i iydentaivdstd rahoituksesta yleiskustannusosuuden 15o/o,jolla maksetaan mm. vuokria. Joissakin
tapauksissa laskutetaan bench feetd (pitkriaikaiset ulkomaiset vierailijat, secondments, jotkin apurahatutkijat).
Kokonaisuutena tdydentdvdlld rahoituksella ja apurahalla toimivat tutkijat kattavat aiheuttamansa ti lakustannukset. Tdmd
tilanne pideteii in yllei.
Kdynnissd on lukuisia prosesseja, jotka vaikuttavat Luomuksen ti loihin: Arppeanumista luopuminen, mahd.
hall intorakennuksesta luopuminen, Kaisa-kellarin ti lankdyttomuutokset, Luomuksen toiminnan kehittdminen jne. Luomus
haluaa luopua pddtoimipisteiden ulkopuolella olevista tiloista ja keskittaiai toimintansa. Taimai edellyttdd maanalaisten
kokoelmatilojen rakentamista Kaisaniemeen jaltai P. Rautatiekadulle olemassa olevien TILAn aiesuunnitelmien
mukaisesti, mutta tdmd on vuokrakulujen osalta kustannusneutraalia, koska vdliaikaisista ti loista voidaan samalla
tuooua.
lsojen kokoustilojen osalta Luomus hyodyntiiri jo yhteisiii tiloja ja Biotieteiden laitoksen kanssa on yhteiset laboratoriotilat
Viikissd. Tilojen yhteiskriyttoei ei ole mahdollista
Seurantakohde/indikaattori Toteuma Tavoite 2013 '  2016

201'l 2012
zu'to

Yksikdn
ahdaft  re

zul D
Yksikiin
l . \ r ^ i l6

YKSIKON
mahdol l iset
k^m6ah+i l

Titat
Tilakustannusten osuus kokonaiskustannuksista 0,28 0,31 0,29
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3.3. Talousarvio

201 3 2 0 1 3 2013 2014 2014 2014 2015 201 5 2015 2 0 1 6 20'16 20'16

Perusrahoitus TdydonHve Kokonai$ Tdydenteve Kokonais- PerusEhoitus TaydenEva
rahoitus

Kokonais-
rahoitus Perusrahoilus Tayd€nEva

rahoitus
KoKonat9

Avustustuotol 0 2 03046( 2 030 466 0 0 0 0 0

Suomen Akalomia 0 825 46t 825466 0 0 0 0 0

Tek6 0 50 00( 50 000 0 0 0 0 0

EUiahoitus 0 475 00( 475 000 0 0 0 0 0

HYR 0 0 0 0 0 0 0

Muu tdydenuva Ehoilus 0 680 00( 680 000 0 0 0 0 0

L,iketoiminnan myynttuotol 0 1 300 00( 1 300 000 0 0 0 0 0

Muut luotot 271 570 -209 57( 62 000 0 0 0 0 0

Muuttuotot 62 000 62 000 0 0 0 0 0 0

Yleiskustannustuotol 209 570 -209 57( 0 0 0 0 0 0

Tlotot yhtsns, 27 t 570 3 120 89t 3 392 466 0 0 0 0 0 0

Henkildstdkulut 5 076 691 816 44( 6 893 137 0 0 0 0 0 0 0

Muut kulul 4 131 662 | 304 45( 5 4 3 6  1 1 2 0 0 0 0 0 0 0

Tllavuokral 3 698 44 3 698 444 0 0 0 0 0 0 0

Aineetja taNikkeel 132 000 265 00( 397 000 0 0 0 0 0 0 0

Koneetja bineet (allo 5000 e) 25 500 4200/' 67 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostooalvelut ia muut menot 275714 830 92i I  106 641 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rehtodn yleiskustannus 0 166 52i 166 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Poistot 1 1 9  7 3 8 1 19 738 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kulutyhloonsd I 328 091 3 120 89t 12 448 947 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VaEinhankinla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sajoitus- ja Ehoitustoiminta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Veisavustuksel {OKM perusrahoitus) I 056 521 I 056 521 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tuloverol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tilikauden yli-/alijdema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aikaisempien vuosien yli-/alijaama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Suunnileltu ylijeemen kayfld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Arvioitu ylijeem5 vuodon lopussa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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4.1 Opetuksen mdirdlliset tavoitteet

Sivu rajattu vain tiedekunnil le.
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4.2. Miitirtilliset seu rantakohteet ja i ndi kaattorit

Seurantakohde/indikaaft ori Toteuma Tavoite 2013 - 2016

2011 2012
zul 0

Yksikiin
ohdof irc

zu't tt
Yksik6n
lavni la

YKSIKON

mahdolliset
knmmanl i l

Henkiltistd
U lkomaalaisen opetus- ja tutkimushenkilcistcin

l r  rk r  rmi i r i 5

Tvoilmaoiirikvselvn oalaute: iohtaminen ? 1 3,3
Tvoilmaoiirikvselvn oalaute: osaaminen 3,4 J , O 3,€
Tvoilmaoiirikvselvn oalaute: tvdvhteisd ia vhteisfud 3,5 ',, 7 3,€
upefiajren Ja tutKuoroen ilKKuvuus Suomesta (van.

rr i ik lza\ cr rhfaacc. ^nafr ra- ia fr  r f l r imr rchanlr i lActAAn /hfrr \ 0,78 0,0c 1 ,00 1,0c
upenajren Ja rutK|Joroen ilrKKuvuus Suomeen (van.

rr i i l r l rnl  cr rhfoacer ^nafr re- ia fr  r fLimr rchanlr i lActAAn /hhr\ 0,81 0,0c 1,00 1,0c

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus
YW-julkaisujen meiire suhteessa opetus- ja

f r  r f lz imr rchanlzi lAcfAAn /hhr\ 4,54 4,87 4,00 3,8C

TutkiFrus "ii:l'::

Tieteelliset julkaisut 203 ' t 21 170 16C
Kansainvdliset vertaisarvioidut artikkelit ja monografi a 133 109 140 13C
Kansainvdliset vertaisarvioidut artikkelit ja monografi a

suhteessa opetus- ja tutkimushenkikist6n meeraen
/ htv)

3,58 2,64 3,50 3,3C

Yliopiston tiedekuntien yhteinen julkaisutoiminta 40 z l 4C
Kiloailtu ulkomainen tutkimusrahoitus suhteessa

knknnaicrahnih rkepen 0,01 0,02 0,03 0,0:
Kiloailtu kansallinen tutkimusrahoitus suhteessa

knknnaicrahnif i  rkeean 0,04 0,05 0,06 0,0€

Yksikdn madrittelemdt tavoifte€t ja indikaattorit
A. Poistojen suhde perusrahoituksen

kokonaismenoihin 0 ,01e TP1

B. Radiohiiliaioitusten lkm per vuosi 500,000 450.00c TP1
C. Kokoelmapolitiikan kattavuus (osuus

knknelmafuvneistA) 100,000 1,00c TP1

D. Digitoitujen kokoelmandyfteiden lkm (tarkennetaan
v. 2013 aikana) TP3

E. Digitoitujen tyyppinaytteiden lkm (tarkennetaan v.
201 3 aikana) TP3

F. Lainattujen kokoelmaniiytteiden lkm per vuosi 12 000,00012 000.00c TP3
G. Julkaisufoorumin luokkien 2 ja 3 julkaisujen lkm pe

vr rnqi 60,000 55,00c TP5

H. Julkaisuien lkm:lld oainotettu lF keskiarvo 2,750 2.60C TP5
l. Ulkomaisten tutkiiavieraiden lkm oer vuosi 70,000 70,00c TP€
J. Ohiauksessa olevien vditdskirioien lkm 25,000 20,00c TP5-7
K. Valmistuneiden viiitoskirioien lkm per vuosi 5,000 4.00c TP5.7
L. Ohjauksessa olevien pro gradujen lkm 15,000 15.00c TP7
M. Valmistuneiden pro gradujen lkm per vuosi 10,000 10.00c TP7
N. Tuettujen opintojaksojen lkm per vuosi 55,000 50,00c TP7
O. Laiitietokeskus: Dartnereiden lkm 10,000 10.00c TPg
P. Lajitietokeskus: lajiluetteloiden kaftavuus

/ farkennalaan v 2i1a aikana\ TPE

Q. Ympiiristohallinnon asiantuntiiatehtiiviit per vuosi 25,000 20,00c KK2.'I
K. KaVUamaara luonnonlreteellrsessa museossa per
I  tosl

160 000,00c160 000,00c TP10-1 ' l

S. Kiivijiimiidrd Kaisaniemen puutarhassa per vuosi 60 000,000 60 000.00c TP1O.
T. Kdvijiimiiiirii Kumpulan puutarhassa per vuosi 15 000,00015 000,00c TPlO-
U. KAvijamddr€i verkkosivuilla per vuosi 900 000.00c900 000,00c TP1O.
V. Ooastusten lkm luonnontieteellisessd museossa

npr vr rnqi 1 000,000 1 000,00c TP10-11

W. Opastusten lkm kasvitieteellisissd puutarhoissa pe
rrr  rnci 350,00c 350,00c TP10-11

X. Medialle suunnattujen tutkimustiedotteiden lkm per
vrrosi 45,000 40,00c TP10-11

Y. Medialle suunnaftuien muiden tiedofteiden lkm oer 30,000 30,00c TP1 0-1 1
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vuosl 30,000 30,000 TP1 0-1 1
Z. Osaamisen kehiftdmisen prosessiin osallisfuneiden

|.rAnlakiiAidcn lkm
100,000 100,000 TP16

A. KarKen layoenlavan ranotluKsen (et sls,
l i i l rafniminlaal er rhr{a lznlranaicrahnif i  r lecaan 0,100 TP19

A. Tsto-m2 per htv 10,000 10.00c TP18

O. Liiketoiminnan tulot per vuosi 1 500 000,00
n

1 500 000,00
0 TP2O
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4.3. Seurannan ja raportoinnin vastuut ja roolit

Luomuksen tavoiteohjelman toteutuksesta, seurannasta ja arvioinnista vastaa laitoksen johtaja. Yksikdnjohtajat
vastaavat tavoiteohjelman toteutuksesta, seurannasta ja arvioinnista yksikdidensd ja vetdmiensd ohjausryhmien osalta.
Tiimit vastaavat oman tehtdvdkenttdnsd tavoitteiden toteutumisesta kollektiivisesti tiiminvetrijdn ohjauksessa.
Tiimi- ja yksilokohtaiset tavoitteet asetetaan ja niiden toteutumista seurataan kehityskeskusteluissa. Ldhiesimiehet
seuraavat lisdksi tavoitteiden edistymistd jatkuvasti pitkin toimintavuotta.
Tavoiteohjelman toteutumista arvioidaan vuosiseurannalla. Seuranta perustuu yksikdn laadulliseen raportointiin ja
indikaattoreiden kilytt66n. Tiiminvetdjeit vastaavat tiimiensd osalta laitoksen itsensd kerddimien indikaattoreiden tietojen
koostamisesta ja raportoimisesta vuoden lopussa, erikseen annettavan aikataulun mukaisesti. Yksikonjohtajat vastaavat
yksikkdnsii tiimien raportoimien tietojen toimittamisesta laitoksen vuosiraporttiin. Yleisen yksikdn osalta tdstd vastaa
hallintopiirillikkd. Johtaja raportoi tavoiteohjelman toteutumisesta rehtorille. Raportin valmistelee johtoryhmii.
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Thomas Wilhelmsson
Rehtori

ffilrr>=
Hallintopii i i l l ikko

Karvinen
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