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FinELibin aineistopäivä, Helsinki 16.4.2015 
 
Sirpa Suonpää 
informaatikko 
sirpa.suonpaa@luke.fi 
 

Aineistovalintojen helppous ja 
vaikeus neljän laitoksen 
fuusiossa  
– case Luonnonvarakeskus  
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Luonnonvarakeskus (Luke) 

•  Tutkimuslaitos aloitti 1.1.2015 
•  Neljän MMM:n hallinnonalan laitoksen fuusio 

–  Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT 
–  Metsäntutkimuslaitos Metla 
–  Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL 
–  Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tiken 

tilastoyksikkö 
 

•  n. 1500 htv, FTE 855 
•  Budjetti 2015 n. 138 M€, josta valtion budjettirahoitus 90 M€ 
•  Leikkaukset 28 M€ vuoteen 2017 mennessä 
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Luonnonvarakeskus (Luke) 

Olemme biotalouden edelläkävijä − 
osaamisemme luo perustan kestävälle 
kasvulle ja hyvinvoinnille. 
 
Uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvat 
•  biomassapohjaiset tuotteet ja 
   energia 
•  ruokajärjestelmä ja  -turva  
•  hyvinvointi ja terveys 
•  kestävä luonnonvaratalous ja  
   -politiikka  
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•  Johtaminen, 
suunnittelu ja 
kehittäminen  
 

•  Tuotanto-
järjestelmät   
 

•  Elinympäristö ja 
ekologia 
 

•  Tuotannon 
ympäristö-
vaikutukset   
 

•  Kala-, riista ja 
metsäseurannat 
 

•  Aineistopalvelut
pohjoinen 
 

•  Aineistopalvelut 
etelä 

 

•  Johtaminen, 
suunnittelu ja 
kehittäminen 
 

•  Kasvi-, metsä- ja 
eläingenetiikka 
 

•  Lihantuotanto 
 

•  Kotieläin-
teknologia 
 

•  Tuotanto- ja 
informaatio- 
teknologiat 
 

•  Vesiviljely-
tuotanto 

 

•  Johtaminen, 
suunnittelu ja 
kehittäminen 
 

•  Liiketoiminta, 
yrittäjyys ja 
johtaminen 
 

•  Uudet tuotteet, 
palvelut ja 
teknologia 
 

•  Resurssiviisas 
kiertotalous 

 

•  Johtaminen, 
suunnittelu ja 
kehittäminen 
 

•  Politiikka-
tutkimus ja 
markkinoiden 
toimivuus 
 

•  Luonnonvara-
yritysten talous 
 

•  Luonnonvarojen 
hyödyntäminen 

 

•  Johtaminen, 
suunnittelu ja 
kehittäminen 
 

•  Ruoka- ja  
luonnonvara- 
tilastot 
 

•  Tilasto- 
tuotannon  
menetelmät 

 

•  Johdon tuki, 
oikeudelliset 
palvelut ja 
assistenttipalvelu 
 

•  Henkilöstö- ja 
matkapalvelut 
 

•  Talouspalvelut 
 

•  Tietoratkaisut 
 

•  Toiminta-
ympäristöpalvelut 
 

•  Viestintäpalvelut 

Vihreä 
teknologia  
Eeva-Liisa Ryhänen 
 
 

Luonnonvarat ja 
biotuotanto 
Markku Järvenpää 
 

Uudet 
liiketoiminta-
mahdollisuudet 
Leena Paavilainen

  
 

Talous ja 
yhteiskunta 
Sari Forsman-
Hugg 
 

Tilastopalvelut 
Johanna Laiho-
Kauranne 

Sisäiset 
asiantuntija-
palvelut 
Lena Söderholm-
Tana 

Luken yksiköt ja ryhmät 

4/27/15 

Strateginen johto: pääjohtaja Mari Walls, kehitysjohtaja Ilkka P. Laurila, tutkimus- ja asiakkuusjohtaja Jari Varjo, 
yhteistoimintajohtaja Kristiina Borg, viestintäjohtaja Johanna Torkkel 
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Toimintamme kattaa koko Suomen 
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•  Päätoimipaikkoja 4: 
Pk-seutu, Jokioinen, 
Joensuu, Oulu 

•  Lisäksi n. 10 strategista 
toimipaikkaa 

•  Toimimme maan eri osissa 
hyödyntäen 
yhteistyömahdollisuudet 
yliopistojen ja muiden 
tutkimuslaitosten kanssa 
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Tietoaineistohankinnat Luke-laitoksissa  
v. 2014 ja 2015 
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Metla	  41	  %
MTT	  39	  %
RKTL	  19	  %
Tike	  1	  %
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Linjausehdotus syksyllä 2014 

1.  Pääosin tilataan edelleen laitosten aiemmat aineistot vuonna 
2015. 

2.  Painetuista sanomalehtitilauksista luovutaan, jos käytössä 
on sähköinen versio. 

3.  Selvät päällekkäisyydet karsitaan.  
  
 Vaikeaa ryhtyä karsimaan aloittavan laitoksen tilauksia, 
koska käyttö ja muut arviointiperusteet eivät ole selvillä.  
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Luken tutkimusta valmistelevan 
projektiryhmän linjaus ja tietopalvelun 
toteutus 
•  FinELib-aineistot pääosin ennallaan 
•  Yksittäisistä lehtitilauksista säästetään 
•  Määräraha yksittäisiin tilauksiin 50 000 € 
•  Tietopalvelulta pyydettiin esitys määrärahan käytöstä 

•  Tasapuolisuuteen pyrkien valittiin n. 20 lehteä/pakettia 
•  Keskeisimmät, käytetyimmät tiedelehdet 
•  Päivälehdet sähköisinä: ePress ja Maaseudun Tulevaisuus 
•  Lähes 600 tilausta lopetettiin 

•  Rahan vähyys jopa helpotti tehtävää  
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Luke 100 päivää – alkukokemukset 
aineistoista 

•  Asiakaspalautetta tullut maltillisesti 
•  Ammattilehtiä kaivataan eniten 
•  Kaukopalvelu normaalitasolla 
•  Aineistot saatu vasta kunnolla käyttöön 
•  Tiedotusta tarvitaan lisää 
•  Osalle tutkijoista myös uusia aineistoja, ajallisesti 

kattavammin, järjestetty uudella tavalla 

•  Luken e-aineistohankinnat  2015 noin 470 000 € 
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Mitä jatkossa? 

•  E-kirjaston asema vakiintunut  
•  Open access, rinnakkaistallennus, avoimuus 
•  Painetut kokoelmat kutistuvat entisestään 

•  Säästöpaineet jatkuvat 
•  Täydellistä palvelua ei voi tarjota 
•  E-aineistokulut eivät voi kasvaa 
•  Etsitään uudenlaisia käytäntöjä, suoria sopimuksia? 
•  Säästöt tiloista ja henkilöstöstä? 
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Kiitos! 
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