Avoin hallinto
Luonnonvarakeskuksen
perustamisessa ja sen jälkeen
• Kimmo Kukkavuori, kehittämispäällikkö
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Esityksen sisältö
• Luonnonvarakeskuksen perustaminen avoimen hallinnon
periaatteiden näkökulmasta
• Luonnonvarakeskuksen organisaation toiminnan
käynnistyminen avoimen hallinnon periaatteiden
näkökulmasta
• Asiakas- ja asiantuntijapalvelut (Luke.fi)
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Luonnonvarakeskuksen perustaminen avoimen
hallinnon periaatteiden näkökulmasta 1(2)
• Valtioneuvosto teki 5.9.2013 periaatepäätöksen valtion
tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen
kokonaisuudistukseksi, johon sisältyi mm.
Luonnonvarakeskuksen (Luke) perustaminen yhdistämällä
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT),
Metsäntutkimuslaitos (Metla) ja Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitos (RKTL).
• Myöhemmin mukaan liitettiin Maa- ja metsätalousministeriön
tietopalvelukeskusen (Tike) tilastotoiminta
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Organisaatio
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Toimintamme kattaa koko Suomen
• Päätoimipaikkoja 4:
Pk-seutu, Jokioinen,
Joensuu, Oulu
• Lisäksi n. 10 strategista
toimipaikkaa
• Lisäksi muitakin
toimipaikkoja, joista ei ole
järkevää siirtyä
• Toimimme maan eri osissa
hyödyntäen
yhteistyömahdollisuudet
yliopistojen ja muiden
tutkimuslaitosten kanssa
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Luonnonvarakeskuksen perustaminen avoimen
hallinnon periaatteiden näkökulmasta 2(2)
•

Avoin toiminta
-alueen toimenpiteet edistävät
kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen
mahdollisuuksia vaikuttaa asioiden
valmisteluun hallinnossa, kun
näkyvyyttä hallinnon
päätöksentekoprosesseihin lisätään.
Toimenpiteillä edistetään myös vasta
aluillaan olevaa ratkaisujen ja palvelujen
yhteiskehittämistä, jossa hallinnon
kumppaneina ovat kansalaiset,
kansalaisjärjestöt ja yritykset

•
•
•

•
•
•

Sidosryhmäfoorumit
Esimiesfoorumit
Lausunnot

Selkeä kieli  Lynet
Avoin tieto  Luke.fi
Hallinto mahdollistajana  Skillhivepalvelu
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Luonnonvarakeskuksen organisaation toiminnan
käynnistyminen avoimen hallinnon periaatteiden
näkökulmasta
• 100 +1 päivää kulunut mitä on saatu aikaan:
– Skillhive-palvelu tarjoaa uudenlaisen tavan kuvata, jakaa
ja kehittää osaamista organisaation tai
asiantuntijaverkoston sisällä.
– Skillhive-alustan taustalla on toimintatapa, jota kutsutaan
parvityöksi. Parvet ovat nopeita työryhmiä, jotka
kerääntyvät yhteisten teemojen ympärille osaamisen ja
kiinnostuksen perusteella.
• Luke.fi Sivusto on ollut heti Luonnonvarakeskuksen
yhteydessä keskeisessä asemassa.
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Asiakas- ja asiantuntijapalvelut (Luke.fi) 1(3)
• Luken tuottamat palvelut sidosryhmille, asiakkaille ja
kansalaisille ulkoisilta nettisivuilta: Luke.fi
Metsätalous
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Kirjasto; Metlakokoelma
Metinfo-metsätietopalvelut
Metsävarakartat ja kuntakohtaiset metsätiedot
Valtakunnan metsien inventointi (VMI)
Alueelliset hakkuumahdollisuusarviot
Metsätilastollinen tietopalvelu
Kasvihuonekaasujen laskenta ja raportointi
Metsien terveydentilan seuranta
Metsikön kasvatusvaihdoehdot (MOTTI)
Metsänjalostus
Metsäpuiden geenivarat
Metsätuhotietopalvelu
Kasvinsuojeluaineiden tarkastus
Puutavaran mittauslain mukaiset tehtävät

KK

20.4.2015

© Luonnonvarakeskus

Asiakas- ja asiantuntijapalvelut (Luke.fi) 2(3)
• Luken tuottamat palvelut sidosryhmille, asiakkaille ja
kansalaisille ulkoisilta nettisivuilta: Luke.fi
Maa- ja elintarviketalous
•
•
•
•
•
•
•
•
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Taloustohtori – palvelu maa-, puutarha-, poro- ja turkistalouden rakenteen ja talouden sekä EU:n
maataloustulosten tarkasteluun
Maataloustilastot.fi - tilastotietoa maataloudesta ja elintarvikkeista
Kasper – ajankohtaista tietoa pelto- ja puutarhaviljelystä sekä kasvinsuojelusta
Rehutaulukot – viralliset kotieläinten rehujen rehuarvot sekä ruokintasuositukset
Vastuuverkko – tietopankki ja keskustelukanava ruoantuotannon ja -kulutuksen vastuullisuudesta
Testaus- ja standardisointipalvelut
Kasvinsuojelun testauspalvelut
Kirjasto maa- ja elintarviketalouden kokoelmat, Jokioinen
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Asiakas- ja asiantuntijapalvelut (Luke.fi) 3(3)
• Luken tuottamat palvelut sidosryhmille, asiakkaille ja kansalaisille
ulkoisilta nettisivuilta: Luke.fi
Riista- ja kalatalous
Luonnonvarakeskuksen ruoka•
Videot – kala ja riista
ja luonnonvaratilastotietojen
•
Sähköiset kyselyt
avaaminen
•
Riistahavainnot.fi – Suurpedot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Riistakolmiot.fi
Tassu – suurpetohavaintojärjestelmä
Sähköinen hirvihavaintokortti
Hirvieläinten satelliittiseuranta
Hyljehavaintojen ilmoituslomake
Kala-Atlas – tietoa kalalajeista
Itämeren vieraslajihavaintojen ilmoituslomake
Rapuhavaintojen ilmoituslomake
Kalamerkin palautus
Rannikkokalastuksen kannattavuuslaskentaohjelma
Koekalastusrekisteri
Merta – Kirjanpitotyökalu kalanviljelijöille
Kalankasvatuksen kannattavuuslaskentaohjelma
Tilastotietokanta
suomenlahti.info
KK

• Tiedot kootaan yhteiseen tietokantaan (px-web)
• Tietokannoissa oleva tieto on tietosuojattua
• Rajapinta tietokannassa olevaan tietoon ratkaistaan PX-Web
APIn avulla.
• Rajapinta mahdollistaa tilastotietojen hakemisen koneellisesti
xlsx-, csv-, json-, json-stat- ja px- (PC-Axis) muodoissa
• Toteutus valmistunee vuoden 2015 aikana
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