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Luonnontieteellisen keskusmuseon työjärjestys
 
 
 

1§ Työjärjestyksen tarkoitus
 

1§ 
Luonnontieteellinen keskusmuseo on Helsingin yliopiston erillinen laitos, jonka tehtävistä ja 
hallinnosta säädetään yliopistolaissa (558/2009; 72§), luonnonsuojelulaissa (1096/1996; 40§), laissa 
luonnonsuojelulain muuttamisesta (492/1997; 44§), laissa (421/2009) ja asetuksessa (725/2009) 
paikkatietoinfrastruktuurista, laissa julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (634/2011), 
asetuksessa Euroopan lepakoiden suojelusta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisessa (943/1999) 
sekä Helsingin yliopiston hallituksen 14.4.2010 vahvistamassa johtosäännössä. 
 
Tässä työjärjestyksessä määrätään yksityiskohtaisemmin laitoksen organisaatiosta ja toiminnasta. 

 

2§ Laitoksen rakenne ja nimet
 

2§ 
Laitoksessa on neljä yksikköä: 

 eläintieteen yksikkö 
 kasvitieteen yksikkö 
 luonnontieteiden yksikkö 
 yleinen yksikkö 

Yksiköiden sisällä voidaan toiminnallisista kokonaisuuksista käyttää erillisiä nimityksiä, vaikka näillä ei 
ole hallinnollista asemaa laitoksen organisaatiossa; näitä ovat geologian museo, mineraalikabinetti, 
luonnontieteellinen museo, Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha, Kumpulan kasvitieteellinen 
puutarha, kasvimuseo, kasvitieteen laboratorio, molekyylisystematiikan laboratorio, eläinmuseo, 
rengastustoimisto, ajoituslaboratorio, Radiocarbon Analytics Finland (RACAF) ja Suomen 
lajitietokeskus. 
 
Laitoksella on kirjasto, joka on jakautunut eläintieteen ja kasvitieteen kirjastoihin. Kirjasto toimii 
yhteistyössä yliopiston kirjastolaitoksen kanssa. 
 

 
3-8§ Johtamisjärjestelmä

 
3§ 

Yleistä yksikköä johtaa laitoksen johtaja. Kutakin muuta yksikköä johtaa yksikönjohtaja. 
 

4§ 
Laitoksen varajohtajan nimeää johtokunta johtajan esittelystä. Yleisen yksikön ja toimintayksiköiden 
varajohtajat nimeää laitoksen johtaja. 
 

5§ 
Laitoksessa toimii johtoryhmä. Siihen kuuluvat laitoksen johtajan lisäksi yksikönjohtajat sekä ryhmän 
sihteerinä toimiva hallintopäällikkö.  Laitoksen johtaja voi tarvittaessa täydentää ryhmää muilla 
henkilöillä. 
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6§ 

Johtoryhmän tehtävänä on: 
 toimia johtajan tukena laitoksen johtamisessa ja kehittämisessä 
 valmistella johtokunnan käsiteltäväksi rehtorille tehtävät esitykset laitoksen 

tavoiteohjelmaksi ja siihen sisältyväksi henkilöstösuunnitelmaksi ja talousarvioksi 
 valmistella laitoksen varojen vuotuinen käyttösuunnitelma 
 valmistella laitoksen vuosiraportointi 
 käsitellä tärkeät ja laitokseen kokonaisuutena vaikuttavat toimintayksiköiden johtamiseen 

liittyvät asiat 
 käsitellä muut johtoryhmän jäsenten tärkeäksi katsomat asiat  

 
7§ 

Laitoksessa toimii neljä ohjausryhmää: 
 kokoelmaohjausryhmä 
 tutkimus- ja opetusohjausryhmä 
 seurantaohjausryhmä 
 yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ohjausryhmä 

 
Ohjausryhmien puheenjohtajina toimivat laitoksen johtaja tai toimintayksikön johtaja. 
Ohjausryhmiin kuuluu puheenjohtajan lisäksi 3-7 jäsentä, jotka edustavat ryhmän vastuualueen 
asiantuntemusta ja joista yksi on ICT-tiimistä. Laitoksen johtaja ja tiedottaja voivat osallistua kaikkien 
ohjausryhmien työskentelyyn. Ohjausryhmän puheenjohtaja voi kutsua kokouksiin asiantuntijoita 
harkintansa mukaan. 
 
Ohjausryhmät asettaa johtokunta johtajan esittelystä toimikautensa ajaksi. Johtajan tulee kuulla 
laitoksen koko henkilökuntaa esityksen valmistelussa. 
 

8§ 
Ohjausryhmien tehtävänä on omalla alallaan 

 tukea laitoksen johtajan ja yksikönjohtajien työtä 
 koordinoida ja kehittää toimintaa koko laitoksessa 
 osallistua vastuualueillaan laitoksen tavoiteohjelman valmisteluun sekä seurata ja edistää 

ohjelman toteutumista 
 pitää yhteyttä maamme muihin luonnontieteellisiin museoihin ja kasvitieteellisiin 

puutarhoihin 
 seurata vastuualueidensa kansainvälistä kehitystä 
 käsitellä muut ohjausryhmän jäsenten tai laitoksen johtajan tärkeiksi katsomat asiat 

 
 

9-17§ Organisaatio ja työnjako
 

9§ 
Laitoksen toiminta organisoidaan tiimeihin. Tässä työjärjestyksessä kuvataan tiimi- ja työnjako 
työjärjestyksen tullessa voimaan. Voimassaolevan tavoiteohjelman sallimissa rajoissa laitoksen 
johtaja voi yksikönjohtajan tai hallintopäällikön esittelystä perustaa, yhdistää, järjestää uudelleen tai 
lakkauttaa tiimejä, ja yksikönjohtaja voi muuttaa tiimien välistä työnjakoa. 
 
Tiimien kokoonpano käsitellään henkilöstösuunnitelmassa. 
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10§ 
Yleisessä yksikössä on hallintotiimi, viestintä- ja markkinointitiimi, asiakaspalvelutiimi, ICT-tiimi ja 
näyttelytiimi. 
 
Hallintotiimin tehtävänä on: 

 vastata laitoksen tilinpidosta ja henkilöstöasioista 
 vastata johtokunnan, johtoryhmän ja johtajan päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta 

johtajan ohjauksessa 
 toimia kontaktina yliopiston keskushallinnon ja laitoksen välillä 
 vastata laitoksen yhteistyöstä palvelukeskuksen kanssa muilta osin kuin ICT-asioissa 

 
Viestintä- ja markkinointitiimin tehtävänä on: 

 vastata laitoksen sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä  
 vastata laitoksen ja sen yleisökohteiden markkinoinnista ja markkinointiyhteistyöstä  
 laitoksen brändinhallinta  
 osallistua laitoksen ympäristökasvatuksen suunnitteluun ja toteutukseen 
 osallistua laitoksen yleisötapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen 
 osallistua laitoksen asiakaspalvelun kehittämiseen.  

 
Asiakaspalvelutiimin tehtävänä on: 

 vastata laitoksen näyttely- ja valistustoimintaa tukevasta asiakaspalvelusta 
 kehittää tähän asiakaspalveluun liittyvän maksullisen toiminnan tehokkuutta ja 

taloudellisuutta 
 vastata laitoksen opastusvarausjärjestelmästä ja tilanvuokraustoiminnasta 
 avustaa näyttelyiden suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä 
 vastata asiakkaiden turvallisuudesta yleisökohteissa 
 huolehtia yleisöopastusten sujuvuudesta 

 
ICT-tiimin tehtävänä on: 

 vastata yhteistyöstä yliopiston tietotekniikkatoimen kanssa 
 vastata laitoksen tietojärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta 
 vastata laitoksen verkkosivujen teknisestä kehittämisestä ja ylläpidosta  
 vastata muista laitoksen ICT-asioista 
 edistää eliölajistoa koskevan tiedon saavutettavuutta ja yhteiskäyttöä 
 ylläpitää nimistöjen hallinnan työvälineitä ja eliönimistöjä yhteistyössä muiden tiimien 

kanssa 
 osallistua alansa kansalliseen ja kansainväliseen verkostoyhteistyöhön 

 
Näyttelytiimin tehtävänä on:  

 vastata luonnontieteellisen museon ja mineraalikabinetin näyttelytoiminnasta 
 vastata kasvitieteellisten puutarhojen kokoelmalähtöisestä valistus- ja 

ympäristökasvatustoiminnasta 
 järjestää ja ylläpitää pysyviä ja vaihtuvia näyttelyitä eri toimipisteissä 
 suunnitella, kehittää ja toteuttaa näyttelyihin ja kokoelmiin liittyvää ympäristökasvatusta 
 vastata valtakunnallisesta kiertonäyttelytoiminnasta 

 
 

11§ 
Luonnontieteiden yksikössä on geologian tiimi ja ajoitustiimi  
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Geologian tiimin tehtävänä on: 
 vastata mineraali-, kivilaji- ja fossiilikokoelmista  
 osallistua näihin kokoelmiin kohdistuvaan digitointi- ja tietojärjestelmätyöhön 
 tehdä geologian ja paleontologian alan tutkimusta 
 antaa yliopistotason opetusta alallaan 
 osallistua Suomen luonnon geologiseen kartoitukseen 

 
Ajoitustiimin tehtävänä on: 

 tehdä ajoituksia ja isotooppimäärityksiä 
 tehdä ajoituksiin ja määrityksiin liittyvää monitieteellistä tutkimusta 
 antaa yliopistotason opetusta alallaan 
 harjoittaa alansa neuvonta-, valistus- ja julkaisutoimintaa 
 osallistua alansa kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimus- ja infrastruktuurihankkeisiin 

 
12§ 

Eläintieteen yksikössä on eläinkuntatiimi, kaksi hyönteistiimiä, seurantatiimi ja konservointitiimi. 
 

Eläinkuntatiimin tehtävänä on: 
 vastata eläinkokoelmista muutoin kuin hyönteisten osalta 
 osallistua digitointi- ja tietojärjestelmätyöhön näiden ryhmien osalta 
 tutkia näitä ryhmiä ja kartoittaa niiden esiintymistä Suomessa 
 antaa yliopistotason opetusta alallaan 

 
Perhoset ja kovakuoriaiset -tiimin tehtävänä on: 

 vastata perhos- ja kovakuoriaiskokoelmista  
 osallistua digitointi- ja tietojärjestelmätyöhön näiden ryhmien osalta 
 tutkia näitä ryhmiä ja kartoittaa niiden esiintymistä Suomessa 
 antaa yliopistotason opetusta alallaan 

 
Kärpäset ja pistiäiset -tiimin tehtävänä on: 

 vastata hyönteiskokoelmista muutoin kuin perhosten ja kovakuoriaisten osalta 
 osallistua digitointi- ja tietojärjestelmätyöhön näiden ryhmien osalta 
 tutkia näitä ryhmiä ja kartoittaa niiden esiintymistä Suomessa 
 antaa yliopistotason opetusta alallaan 

 
Seurantatiimin tehtävänä on: 

 vastata seurantatutkimusten organisoinnista ja tulosten tiedottamisesta 
 osallistua tietojärjestelmätyöhön aineistojensa osalta 
 tehdä seurantoihin liittyvää tutkimusta  
 antaa yliopistotason opetusta alallaan 
 organisoida ja kehittää Suomessa tapahtuvaa lintujen rengastusta ja edustaa Suomea alan 

kansainvälisessä yhteistyössä 
 
Konservointitiimin tehtävänä on: 

 konservoida ja valmistaa selkärankaisnäytteitä tieteellisiä kokoelmia varten sekä yhdessä 
eläinkuntatiimin kanssa hoitaa niitä 

 osallistua näyttelyiden suunnitteluun, kehittämiseen ja toteutukseen yhteistyössä 
näyttelytiimin kanssa 

 antaa luonnontieteellisen alan konservaattorikoulutusta 
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Eläintieteen yksikkö hallinnoi Luonnontieteellisen keskusmuseon osalta molekyylisystematiikan 
laboratoriota, joka palvelee kaikkia laitoksen yksiköitä. 
 

13§ 
Kasvitieteen yksikössä on sienitiimi, sammaltiimi, kasvikartoitustiimi, kasvitiimi, puutarhatiimi ja 
tukitiimi.  
 
Sienitiimin tehtävänä on: 

 vastata sienikokoelmista  
 osallistua digitointi- ja tietojärjestelmätyöhön tämän ryhmän osalta 
 tutkia tätä ryhmää ja kartoittaa sen esiintymistä Suomessa 
 antaa yliopistotason opetusta alallaan 

 
Sammaltiimin tehtävä on: 

 vastata sammalkokoelmista  
 osallistua digitointi- ja tietojärjestelmätyöhön tämän ryhmän osalta 
 tutkia tätä ryhmää ja kartoittaa sen esiintymistä Suomessa 
 antaa yliopistotason opetusta alallaan 

 
Kasvikartoitustiimin tehtävänä on: 

 vastata Euroopan putkilokasvikartoituksesta 
 vastata Suomen putkilokasvikartoituksesta 
 tehdä kartoituksiin liittyvää tutkimusta 
 antaa yliopistotason opetusta alallaan 
 osallistua putkilokasvikokoelmien hoitoon kasvitiimin tukena 
 toimia kiinteässä yhteistyössä seurantatiimin ja tietohallintotiimin kanssa 

 
Kasvitiimin tehtävänä on: 

 vastata putkilokasvien herbaariokokoelmista 
 vastata kasvitieteellisten puutarhojen elävien kasvien ja siementen kokoelmista 
 vastata leväkokoelmista 
 osallistua digitointi- ja tietojärjestelmätyöhön näiden ryhmien osalta ja vastata elävien 

kokoelmakasvien tietokannan jatkuvasta päivittämisestä 
 tutkia näitä ryhmiä ja osallistua niiden esiintymisen kartoitukseen Suomessa 
 antaa yliopistotason opetusta alallaan 
 toimia läheisessä yhteistyössä puutarhatiimin kanssa 

 
Puutarhatiimin tehtävänä on: 

 vastata Kaisaniemen ja Kumpulan kasvitieteellisten puutarhojen elävien kokoelmakasvien 
hoidosta ja yleisestä puutarhanhoidosta 

 vastata uhanalaisten luonnonkasvien siemenpankin ylläpidosta ja hoidosta. 
 vastata kiinteistöjen Unioninkatu 44 ja Jyrängöntie 2 hoidosta siltä osin kuin tämä työ kuuluu 

laitokselle  
 osallistua elävien kokoelmakasvien tietokannan jatkuvaan päivittämiseen 
 tehdä yhteistyötä puutarha-alan oppilaitosten kanssa 
 toimia läheisessä yhteistyössä kasvitiimin kanssa 
 osallistua kasvitieteellisissä puutarhoissa toteutettavan ympäristökasvatuksen ja 

asiakaspalvelun suunnitteluun ja toteuttamiseen näyttelytiimin, viestintä- ja 
markkinointitiimin sekä asiakaspalvelutiimin kanssa 
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Tukitiimin tehtävänä on: 
 vastata kaikkien kasvitieteen yksikön tiimejä palvelevista tukitoiminnoista, erityisesti 

postituksesta, kirjastotoimesta ja yleistajuisten julkaisujen toimittamisesta 
 toimia läheisessä yhteistyössä eläintieteen yksikön kirjastotoimen sekä Helsingin yliopiston 

kirjaston kanssa 
 toimia läheisessä yhteistyössä hallintotiimin sekä viestintä- ja markkinointitiimin kanssa 

 
14§ 

Kaikkien tiimien tehtäviin kuuluu lisäksi 
 tukea toisten tiimien toimintaa laitosta hyödyttävällä tavalla 
 toimia alansa asiantuntijana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana 
 osallistua valistustyöhön ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen myös yleistajuisten julkaisujen 

ja yleisötapahtumiin osallistumisen avulla 
 tukea laitoksen toiminnan kustannustehokkuutta ja edistää laitoksen tulonhankintaa  
 suorittaa muut laitoksen johtajan tai yksikönjohtajan määräämät tehtävät 

 
15§ 

Kullakin tiimillä on tiiminvetäjä, jonka laitoksen johtaja nimeää yksikönjohtajan tai hallintopäällikön 
esittelystä. Tiiminvetäjä koordinoi ja johtaa tiiminsä työskentelyä, koordinoi tiiminsä toimintaa 
suhteessa muiden tiimien työhön ja toimii tiiminsä henkilöstön esimiehenä lukuun ottamatta tiimin 
osana toimivien täydentävän rahoituksen projektien henkilöstöä, jonka esimiehenä toimii projektin 
vastuullinen johtaja. 
 

16§ 
Geologian tiimi, ajoitustiimi, eläintieteen yksikön tiimit konservointitiimiä lukuun ottamatta ja 
kasvitieteen yksikön tiimit valitsevat keskuudestaan tietohallinnon yhdyshenkilön, joka huolehtii 
tiiminsä ja tietohallintotiimin välisen yhteistyön sujumisesta. 
 

17§ 
Laitoksen tutkimus tapahtuu ensisijaisesti vastuullisten tutkijoiden (Principal Investigator, PI) 
johtamissa tutkimusryhmissä, joihin voi kuulua täydentävällä projektirahoituksella palkattuja 
tutkijoita ja muuta henkilöstöä. Vastuullisia tutkijoita ovat pääsääntöisesti laitoksen dosenttitasoiset 
tutkijat. PI-aseman myöntämisestä päättää laitoksen johtaja. 
 
Vastuulliset tutkijat vastaavat projektiensa ja ryhmänsä tutkimuksen tieteellisestä sisällöstä ja 
taloudesta sekä toimivat projektiensa henkilöstön esimiehinä. 
 
Laitoksen organisaatiossa tutkimusryhmät kuuluvat aihealueeseensa luontevasti sopiviin tiimeihin. 
Niiden pääasiallinen tehtävä on tutkimussuunnitelmiensa mukainen tutkimus. Tämän lisäksi ne 
osallistuvat opetukseen ja tiimin muihin töihin yliopiston yleisiä linjauksia tarkoituksenmukaisella 
tavalla soveltaen. 
 
 
 

18-21§ Eräiden toimien tehtävät
 

18§ 
Yksikön johtajan tehtävänä on: 

 johtaa ja kehittää yksikkönsä toimintaa siten, että se seuraa alan kansainvälistä kehitystä 
 toimia yksikkönsä henkilöstön esimiehenä ja yksikössään työskentelevän toisen yksikön 

henkilöstön työnjohtajana 
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 vastata laitoksen tavoiteohjelman ja varojen käyttösuunnitelman toteutumisesta yksikkönsä 
osalta 

 huolehtia yksikkönsä asioiden valmistelusta ja esittelystä sekä johtokunnan ja laitoksen 
johtajan päätösten toimeenpanosta yksikkönsä osalta 

 vastata yksikkönsä kokoelmien ja muun aineiston hoidosta, järjestämisestä ja 
kartuttamisesta sekä näytteiden lainaus- ja vaihtotoiminnasta  

 edistää yksikkönsä täydentävän rahoituksen hankintaa 
 edistää yksikkönsä yhteiskunnallista vuorovaikutusta 
 tehdä alansa tutkimustyötä ja antaa alansa opetusta 
 toimittaa yksikkönsä tiedot laitoksen vuosiraporttiin ja toimintakertomukseen 
 suorittaa muut laitoksen johtajan antamat tehtävät 

 
19§ 

Hallintopäällikön tehtävänä on: 
 vastata laitoksen hallinnon toimivuudesta, tehokkuudesta ja säännöstenmukaisuudesta 
 toimia laitoksen yhdyshenkilönä yliopiston keskushallintoon 
 valmistella laitoksen tavoiteohjelma, talousarvio ja henkilöstösuunnitelma 
 seurata laitoksen talousarvion ja varojen käyttösuunnitelman toteutumista 
 toimia johtokunnan ja johtoryhmän sihteerinä 
 suorittaa muut laitoksen johtajan antamat tehtävät 

 
20§ 

Yli-intendentin ja intendentin tehtävänä on tehtävänkuvauksensa vaativuustason mukaisesti: 
 huolehtia yhdessä tiiminsä kanssa kokoelmien järjestelystä, hoidosta ja kartuttamisesta, 

uuden aineiston määrittämisestä ja liittämisestä tietokantoihin sekä lainaus- ja 
vaihtotoiminnasta 

 tehdä alansa tutkimusta ja seurata alansa kansainvälistä kehitystä 
 antaa yliopistotason opetusta alallaan 
 osallistua täydentävän rahoituksen hankkimiseen 
 osallistua yksikkönsä palvelutoimintaan kuuluvaan määritys-, neuvonta-, valistus- ja 

julkaisutyöhön 
 suorittaa muut esimiehen antamat tehtävät 

 
21§ 

Muun henkilökunnan tehtävistä päättää yksikön johtaja. Kunkin työntekijän työnjohdosta vastaa 
lähiesimies. 


