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Katsaus perustuu ministeriön ja GTK:n välille vuosille 2012-2015 laaditun tulossopimuksen
(TEM/1276/00.03.01.02/2012) yleiseen toteutumatarkasteluun ja ennakointiin toiminnan ja talouden kehityksestä erityisesti loppuvuoden 2012 osalta. Tulossopimuksen tavoitekohtainen toteutumaraportti 1.1.–30.6.2012 on julkaistu ohjeiden mukaisesti NETRA:ssa ja on myös tämän
asiakirjan liitteenä.

GTK on kohdentanut toimintansa pitkän aikavälin vaikuttavuustavoitteiden mukaisesti vastuullisen raaka-aine- ja energiahuollon sekä alueellisesti tasapainoisen kehityksen edistämiseen.
Toiminta on alkuvuonna edennyt tavoitelinjausten ja tulostavoitteiden mukaisesti eikä tuloksissa
ole loppuvuodenkaan osalta ennakoitavissa merkittäviä poikkeamia tavoitteisiin.

GTK on jatkanut GTK:n strategisen ja toiminnallisen arvioinnin suositusten toimeenpanoa vahvistamalla edelleen ohjelma- ja kehittämistoimintaa ja kohdentamalla tutkimustoimintaa vaikuttavuustavoitteiden mukaisesti. Johtamistaitojen ja palvelutoiminnan sekä geoalan osaamisen
systemaattinen kehittäminen on jatkunut strategisen suunnitelman mukaisesti. Laitoksen CAFarviointi toteutettiin johtamisen ja kehittämistoimenpiteiden tueksi.

Keskeisinä alkuvuoden tuloksina voidaan nostaa esiin Tekesin”Green Mining” tutkimusohjelmassa käynnistyneet useat hankkeet, GTK:n koordinoiman mittavan Pro-Mine –hankkeen tavoitteiden mukainen eteneminen sekä kansainvälisestä kiinnostusta herättäneen Fennoskandian
metallogeenisen kartan selityskirjan julkaiseminen GTK:n johdolla yhteistyössä naapurimaiden
sisarlaitosten kanssa. GTK on osallistunut aktiivisesti mineraalialan toimintaedellytysten vahvistamiseen tähtäävien EU-tasoisten aloitteiden (EIP European Innovation Partnership ja KIC
Knoweledge and Innovation Communities) valmisteluun tiiviissä yhteistyössä mm. VTT:n kanssa. Pohjavesialueiden rakennekartoitukset ja happamien sulfaattimaiden yleiskartoitus ovat jatkuneet yhteistyöverkostossa osana valtioneuvoston hyväksymää vesienhoidon toteutusohjelmaa.
ENPI CBC –naapuruusohjelmassa käynnistyi useita hankkeita yhteistyössä venäläisten ja kotimaisten partnereiden kanssa aiheina mm. merialueiden käyttösuunnittelu ja työkalut, luonnonkivien hyödyntäminen sekä luontomatkailuteeman edistäminen.

GTK:n asiantuntemuksen kysyntä erilaisissa työryhmissä ja lausunnonantajana on jatkunut vahvana. GTK on osallistunut mm. suo- ja turvemaiden sekä meristrategian jatkovalmisteluun ja
alkuvuoden aikana on laadittu useita luonnonvarojen käyttöä ja maankäytön suunnittelua koskevia asiantuntijalausuntoja.
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GTK:n palvelujen kysyntä on jatkunut tulonhankinnankin näkökulmasta hyvällä tasolla. EUrahoitteisen hanketoiminnan tulokertymä on lisääntynyt edellisvuodesta. Usean ohjelmakauden
päättymisvaihe v. 2013 ja mm. suunnitelmat mm. EU:n tutkimusrahoitusjärjestelmän uudistamisesta vuodesta 2014 alkaen (Horizon 2020, EAKR-ohjelmausi) asettavat haasteita kuitenkin
myös GTK:n hanketoiminnalle ja kilpaillun tutkimusrahoituksen saamiselle. Maksullisessa vientitoiminnassa mittavat Ugandan kartoitushankkeet (NDF ja IDA-rahoitus) ovat päättymisvaiheessa ja ulkoministeriön rahoittamien IKI-hankkeiden merkitys on kasvanut myös rahoituksellisesti. Kotimaassa Outokummun mineraalitekniikan laboratorion 'tilauskirja' on loppuvuodelle
käytännössä jo täynnä edelleen vilkkaana jatkuvan malminetsintätilanteen seurauksena.

Myönteisen ja tavoitellun talouskehityksen ansiosta strategisesti merkittävien investointien hankinta on voitu käynnistää suunnitelman mukaisesti. Määrärahan käyttöaste on suunnitellusti hallinnassa ja henkilöstön määrä asetetuissa kehyksissä. Vuodenvaihteen siirtomäärärahaennuste
syyskuussa on n. 3 milj. euroa.
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