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1 MUUTOKSET TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ 

EU:n viides ympäristöohjelma valmistui vuonna 1992 ja ulottuu vuoteen 2000. 
Komissio teki vuonna 1995 laajan arvion ohjelman toimien toteuturnisesta. Samana 
vuonna julkaistiin raportti Euroopan ympäristön tilasta. Näiden raporttien pohjalta 
ympäristöohjelmaa tullaan tarkistamaan. Keskeisiä painoaloja tarkistamistyössä ovat 
ympäristöasioiden yhdentäminen muihin toimintapolitiikan lohkoihin (maatalous, 
liikenne, energia, teollisuus, matkailu), ohjauskeinojen käytön monipuolistaminen 
(markkinaperusteisten ohjauskeinojen käytön kehittäminen, horisontaaliset ohjaus-
keinot kuten strateginen YVA, ympäristöjohtaminen, standardisointi, uuden teknolo-
gian käyttöönotto), ympäristötietoisuuden lisääminen sekä kansainvälinen yhteistyö 
(mm. Keski- ja Itä-Eurooppa, kauppa ja ympäristö). Erityistä huomiota tarkistamis-
työssä vaativat myös ympäristöpolitiikan perusteiden parantaminen (ympäristötieto, 
tilastointi, indikaattorit), kestävät tuotanto- ja kulutustavat sekä eräät keskeiset 
ympäristöongelmat. 

EU:n tutkimuksen ja teknologisen kehityksen neljäs puiteohjelma on tehty vuosille 
1994-1998. Puiteohjelman tutkimusohjelmista on Ympäristö- ja ilmasto -ohjelman 
tavoitteena ymmärtää paremmin ympäristömuutoksiin vaikuttavia prosesseja, 
ympäristömuutoksen vaikutuksia sekä edistää kestävän kehityksen mukaista 
teknologiaa. Valmisteilla oleva EU:n viides tutkimuksen ja teknologisen kehityksen 
puiteohjelma vuosille 1999-2004 jakaantuu kolmeen temaattiseen ohjelmaan 
(luonto, luonnonvarat ja ekosysteemi, käyttäjäystävällinen tietoyhteiskunta sekä 
kestävän kasvun ja kilpailukyvyn edistäminen) ja kolmeen horisontaaliseen ohjel-
maan (eurooppalaisen tutkimuiksen kansainvälinen rooli, innovaatio ja pkt-yritykset 
sekä inhimilliset resurssit). Lisäksi se nojaa kolmeen kriteeriryhmään: yhteiskunnan 
tarpeet (työllisyys, elämärilaatu ja terveys, ympäristö), taloudellinen kehitys ja 
tieteelliset ja teknologiset näköalat (kasvu ja kestävä kehitys, yritysten kilpailukyky, 
teknologian avainalueet) sekä eurooppalainen lisäarvo ja läheisyysperiaate (kriitti-
nen massa ja toisiaan täydentävä tietämys, unionin muut toimintalinjat,eurooppalai-
set ongelmat). 

Suomi tulee toimimaan EU:n puheenjohtajamaana 1.7.1999 - 31.12.1999. Puheen-
johtajuuskautena ympäristöyhteistyön tärkeimpiä lohkoja arvioidaan olevan ilmasto-
muutoksen torjuntaa koskevat asiat, happamoitumisen ehkäiseminen, luonnon-
suojelu ja ympäristönsuojelun ohjauskeinojen kehittäminen. Ajankohtaisia aiheita 
tuulevat myös olemaan Itämeren ja arktisen alueen yhteistyö, vesivarojen säätely, 
metsien kestävä käyttö sekä kemikaali- ja jätehuoltoasiat. Ennen puheenjohtajuus-
kautta käynriistynee kuudennen ympäristöohjelman valmistelu. 

Ympäristöpolitiikan tiedollisten perusteiden parantaminen EU:n alueella merkitsee 
EEA:n koordinoimien tietokeskustehtävien määrän kasvua. Uudet ja myös olemassa 
olevat aihekeskukset edellyttävät seurantojen kehittämistä. Ympäristön seurannan 
kehittämistarvetta aiheuttavat myös EU:n luontodirektiivit sekä luonnonsuojelulaki ja 
-asetus. Tarpeet Suomen ja myös EU:n näkökulmasta edellyttävät koko ympäristö-
tietojärjestelmän kehittämistä sekä laadulliset tekijät että palvelevuus huomioon 
ottaen. 

Suomen lähialueilla tapahtuneet poliittisten ja taloudellisten rakenteiden muutokset 
ovat muuttaneet perusteellisesti Suomen lähialueyhteistyön puitteet. Yhteistyö Itä-
meren piirissä tulee syvenemään myös Suomen ja Ruotsin liityttyä EU:n jäseniksi. 
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Itämeren suojeluohjelman uudistaminen ja Itämeren Agenda 21 tulevat olemaan 
perustana lähivuosien toiminnalle. Keskeisiä Agenda 21:n kattamia sektoreita ovat 
energia, teollisuus, liikenne, matkailu, maatalous, metsätalous ja kalatalous. EU:n 
todennäköinen laajeneminen itään merkitsee laajaa ympäristöalan kehittämistyötä 
keskisen ja itäisen Euroopan maissa. Suomella on tähän liittyvässä yhteistyössä 
annettavana arvokasta kokemusta. 

Tuotanto- ja kulutustavat perustuvat edelleen olennaisessa määrin uusiutumattomi-
en luonnonvarojen käyttöön ja jatkuvaan taloudelliseen kasvuun. Muutokset 
tuotanto- ja kulutustavoissa ovat hitaita rakenteellisten ja poliittisten syiden vuoksi. 
Energian kulutus näyttää edelleen kasvavan ja liikenne lisääntyvän. Vaikuttaminen 
tuotanto- ja kulutustapoihin on suurinitelmakaudella suuri haaste ympäristöhallin-
nolle. 

Hallinnon kehittämisessä jatkuu vuonna 1987 alkanut uudistamistyö. Nyt käynnissä 
olevan valmistelun (valtioyhteisöhanke) tuloksena annetaan vuonna 1998 eduskun-
nalle hallinnon kehittämisen selonteko. Suurimmat hallinnon kehittämiseen vaikutta-
vat ulkoiset muutokset liittyvät koko maailmantalouden kehitykseen sekä erityisesti 
niihin muutoksiin, jotka Suomen liittyminen Euroopan unioniin on aiheuttanut talous-
ja yhteiskuntapolitiikassa. Markkinaehtoisuuden lisääminen on eräs kehittämisen 
lähtökohdista. 

Vuonna 1995 toteutetun ympäristöhallinnon uudistuksen jälkeen on alueellisten 
ympäristökeskusten ja Suomen ympäristökeskuksen toiminta ja yhteistyö vakiintu-
massa. Kehitykselle antavat suuntaa ympäristöhallinnon toimivuutta selvittäneen 
työryhmän kannanotot. Ympäristöpolitiikkaa ja ympäristönsuojelua tukevan tutki-
mus- ja kehitystyön tuloksellisuus ja kansainvälisen kilpailun lisääntyminen edellyt-
tävät yhteistyön lisäämistä ja syventämistä sekä kotimaisten että kansainvälisten 
tutkimus- ja asiantuntijalaitosten kanssa. 

Luonnonsuojelu- ja metsälainsäädännön uudistaminen ja ympäristölupauudistus 
vaikuttavat myös Suomen ympäristökeskuksen toimintaan. Ympäristölupauudistuk-
sella pannaan täytäntöön EU:n ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentä-
misen yhtenäistämistä koskeva direktiivi (ns. IPPC-direktiivi). Myös kemikaalisää-
dösten toimeenpanoa tullaan tehostamaan ja säädöksiä täydennetään mm. biosidi-
direktiivillä. 

2 MINISTERIÖIDEN ASETTAMAT PAINOPISTEET JA TAVOITTEET 

2.1 Ympäristöministeriön asettamat hallinnonalan painopisteet 

Ympäristöministeriö on määritellyt (10.1.1997) koko hallinnonalan vuosien 1998-
2001 toiminnalle painotukset, joista seuraavassa on esitetty Suomen ympäristökes-
kuksen toimialaan liittyvät painopisteet. 

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen 

Suomen ympäristökeskuksen kannalta keskeisiä painotuksia ovat luonnonsuojelun 
kokonaistilan arviointi ja luonnonsuojelun tietojärjestelmien kehittäminen. Koko 
ympäristöhallinnon kannalta tärkeitä alueita ovat myös luonnonsuojeluohjelmien 
toteuttaminen, luonnonsuojelulain toimeenpano sekä vanhojen metsien suojelu. 
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Ympäristön pilaantumisen torjunta 

Keskeisiä painotuksia ovat ilmastostrategia, happamoitumisen torjunta, päästöjen 
yhdennetty vähentäminen, jätehuollon kehittäminen, vesiensuojelu ja pohjavesien 
suojelu sekä maatalouden hajakuormitus. 

Ihmisen elinympäristön parantaminen 

Ympäristöministeriön asettamista painotuksista koskevat SYKEn toimintaa lähinnä 
aluerakenteeseen ja yhdyskuntiin, ekologiseen rakentamiseen sekä alueiden käytön 
seurantaan ja indikaattorien kehittämiseen liittyvät kysymykset. 

Lähialue- ja Itämeriyhteistyö 

Tällä tehtäväalueella ympäristöministeriö painottaa erityisesti luonnonsuojelua 
(lähialueiden biodiversiteetti), ympäristöriskien torjuntaa, Suomenlahden ja koko 
Itämeren suojelua, alueittaisten kestävän kehityksen ohjelmien laadintaa, EU-tuen 
suuntaamista sekä Baltian maiden lähentymistä Eurooppaan. 

Ympäristöpoliittisen ohjauksen vahvistaminen 

Ohjauskeinojen kehittämisessä ympäristöministeriö painottaa erityisesti maankäytön 
ohjausjärjestelmän uudistamista, ympäristölainsäädännön yhtenäistämistä ja 
taloudellisten ohjauskeinojen kehittämistä. Ympäristöpoliittisen ohjauksen vahvista-
misessa keskeisiä painopisteitä ovat myös kestävät tuotanto- ja kulutustavat sekä 
hallituksen kestävän kehityksen toimintaohjelmien ja paikallisagendojen valmistelu ja 
toimeenpano. 

Hallituksen työllisyysohjelman edistäminen 

Suomen ympäristökeskus voi toiminnassaan edistää myös ympäristöministeriön 
tavoitteita työllisyyden edistämiseksi. Tällä alueella ministeriö painottaa seuraavia 
kohteita: ympäristötyöt, kierrätys ja uudelleenkäyttö, ympäristöteknologia ja eko-
vienti, ekomatkailu sekä korjausrakentaminen ja rakennussuojelu. 

Hallinnon toimivuuden parantaminen 

Keskeisiä painotuksia myös SYKEn kannalta ovat ympäristöhallinnon kansainvälis-
tärninen, EU-osaarnisen parantaminen, herikilöstöpolitiikka, tietojärjestelmät sekä 
seu rantajärjestel mät. 

2.2 Maa- ja metsätalousministeriön tavoitteet ja painopisteet 

Maa- ja metsätalousministeriön vesivarojen käytön ja hoidon tehtäväalueen 
toiminta-ajatuksena on luoda edellytyksiä vesivarojen kestävälle ja monipuoliselle 
käytölle ja tukea yhdyskuntien ja haja-asutusalueiden peruspalveluiden, elinkeino-
jen ja vapaa-ajantoimintojen kehittämistä. Vesivaratehtävissä tuetaan myös 
ministeriön hallinnonalan muiden tehtäväalueiden vastuulla olevien, vesiasioita 
sivuavien tehtävien hoitoa, kuten maaseudun kehittämistä. 
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Maa- ja metsätalousministeriön vesivaratehtävien hoidon tavoitteena on 

- Varmistaa toimialan vesivaratehtävien tehokas hoito sekä riittävät voimavarat ja 
osaaminen. 
- Kehittää toteutuneita vesistöhankkeita muuttuneita tarpeita vastaaviksi. 
- Turvata vesivarahankkeisiin sidotun kansallisvarallisuuden säilyminen ja käytettä-
vyys painottamalla ylläpito- ja korjaustoimintaa. 
- Suunnata vesihuollon edistämistä talousveden laadun ja vesihuoltojärjestelmien 
toimintavarmuuden parantamiseen erityisesti haja-asutusalueilla. 
- Suunnata vesistö- ja vesihuoltohankkeiden rahoitusta alueiden kehittämistä 
palveleviin ohjelmiin ja hankkeisiin. 

3 TOIMINTA-AJATUS JA PÄÄMÄÄRÄT 

Toiminta-ajatus 

Suomen ympäristökeskus on ympäristöalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, joka 
tuottaa tietoa ympäristöstä, sen tilan kehityksestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä 
sekä arvioi vaihtoehtoisia kehityssuuntia ja keinoja, joilla kehitykseen pystytään 
vaikuttamaan. Tässä työssään se pitää aktiivisesti yhteyttä tiedon hyväksikäyttäjiin. 

Suomen ympäristökeskus huolehtii osaltaan siitä, että ympäristöhallinnon toiminta 
perustuu riittävään tietopohjaan ja että käytettävä tieto on luotettavaa ja puoluee-
tonta. Laitos luo tiedollista pohjaa myös muualla yhteiskunnassa tehtävälle ympä-
ristöalan suunnittelulle ja päätöksenteolle, ympäristövalistukselle ja kehitystyölle. 

Suomen yrripäristökeskus pyrkii toiminnallaan vastaamaan erityisesti seuraavissa 
yhteyksissä syntyviin tietotarpeisiin: 

- ympäristöalan kansainvälisten sopimusten sekä EU-säädösten ja -päätösten 
valmistelu ja toimeenpano 
- ympäristöpolitiikan suunnitelmien ja ohjelmien valmistelu ja toimeenpano 
- ympäristöpolitiikan tuloksellisuuden seuranta ja arviointi 
- ympäristönsuojelun ohjauskeinojen arviointi ja kehittäminen 
- vaikutuskeinojen käyttöön liittyvä asiantuntija- ja viranomaistyö 
- alueellisten ympäristökeskusten suunnittelu ja päätöksenteko 
- muiden tahojen perustiedon tarve. 

Päämäärät 

Suunnittelukaudella ovat keskeisiä seuraavat päämäärät: 

- Laitoksen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksia, aineistoa ja asiantuntemusta 
hyödynnetään ympäristöhallinnossa ja myös muualla sekä kansallisesti että kan-
sainvälisesti. 
- Keskeisiä tietojärjestelmiä hyödynnetään laajalti omassa laitoksessa ja sen 
ulkopuolella. 
- Asiakaspiiri ja rahoituspohja on laaja ja vakaa. 
- Henkilöstö lisää ja kehittää oma-aloitteisesti ammattitaitoaan. 
- Laatuajattelu on omaksuttu keskeiseksi osaksi toimintaa. 
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4 TOIMINNAN PAINOPISTEET 

Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus ovat määritelleet vuoden 1997 
tulossopimuksessa 5 painopistettä, jotka säilyvät painopisteinä ainakin suunnitelma-
kauden alkuvuosina. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla toiminta 
painottuu lähivuosina erityisesti vesivarojen käyttöön ja hoitoon. Näillä painopiste-
alueilla SYKE huolehtii mm. ympäristön tilan, kuormituksen ja ympäristömuutosten 
seurannasta, tutkimus- ja kehittämistyöstä, arvioinneista ja asiantuntijapalvelujen 
tuottamisesta. SYKEn toiminta suuntautuu painopisteittäin erityisesti seuraaviin 
osa-alueisiin: 

Ilmakehän muutosten vaikutukset 
- ilmapäästöt 
- ilmastonmuutosskenaarioiden vaikutukset 
- ilman epäpuhtauksien vaikutukset ja päästöjen vähentämistarve 
- päästörajoitusmandollisuudet ja niiden kustannukset 
- ilmansuojelun tietojärjestelmä 

Luonnon monimuotoisuus 
- luonnonsuojelualuejärjestelmien kokonaisarviointi 
- eliölajien uhanalaisuus 
- elinympäristöjen tila 
- luonnonsuojelun tietojärjestelmä 

Jätteet ja jätehuolto 
- tuotteiden ja toimialojen ympäristörasittavuus ja jätteiden syntymekanismit 
- jätteiden syntymisen ennaltaehkäisy ja jätteiden hyödyntäminen 
- jäte- ja materiaalihuollon tekniikka ja kustannukset 
- jätehuoltojärjestelmien mallintaminen 
- jätehuollon hallinnollinen seurantajärjestelmä 

Maatalouden ympäristönsuojelu 
- ympäristökuormitus 
- torjunta-aineiden käytön, muun ympäristökuormituksen sekä maankäytön 

ympäristövaikutukset (vedet, biodiversiteetti, ilmapäästöt, kulttuurimaisema) 
- maaseutupoliittisten ohjelmien ja kehittämisvaihtoehtojen vaikutukset 
- maatalouden ympäristötuen ja muiden toimien vaikutukset 
- kuormituksen ja sen haittojen vähentämistekniikat ja niiden kustannukset 

Ympäristön hoito ja kunnostus 
- vesistöjen kunnostus ja hoito 
- saastuneiden sedimenttien aiheuttamat ympäristö- ja terveysriskit 
- saastuneiden maa-alueiden aiheuttamat riskit ja niiden vähentäminen 
- elinympäristöjen hoito ja ennallistaminen 
- maiseman ja kulttuuriympäristön hoito 

Vesivarojen käyttö ja hoito 
- vesistöjen säärinöstelyjen kehittäminen 
- ilmastomuutosten vaikutukset vesistöjen käyttöön 
- pohjavesivarat ja niiden käyttö 
.. vesihuollon tuloksellisuus 
- patoturvallisuus ja tulvavahingot 
- vesistömallit ja muut laskentaohjelmat 
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Ilmakehän muutokseen ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvien kysymysten voidaan 
arvioida säilyvän painopisteinä koko suunnitelmakauden. Uusiksi painopisteiksi 
nousevat suunnitelmakauden aikana 

Energiantuotanto ja teollisuus 
- ympäristökuormitus ja sen vaikutukset 
- kemikaalien ympäristövaikutukset 
- elinkaaritarkastelut, kestävät tuotanto- ja kulutustavat 
- ohjelmien ja kehittämisvaihtoehtojen vaikutukset 
- ohjauskeinojen vaikuttavuus 
- kuormituksen vähentämistekniikat ja niiden kustannukset 

Itämeri- ja lähialueyhteistyö 
- Itämeren kuormitus ja sen vähentäminen 
- vesiensuojelutoimenpiteiden vaikuttavuus 
- ravinnekuormituksen vaikutukset ja ravinteiden kriittiset kuormat 
- Itämeren tilan ja biodiversiteetin tutkimus 
- asianturitijapalvelut lähialueilla, erityisesti Itämeren valuma-alueella 

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoitteenasettelun kannalta merkittäviä tulevat 
olemaan valmisteilla oleva ympäristöterveyden tutkimusohjelma sekä valtion 
omaisuuden myynnistä saatavilla tuloilla rahoitettava tutkimus- ja kehittämistyö. 
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoiminnan 
tavoitteet täsmentyvät vuoteen 2010 ulottuvassa vesivarojen tutkimusstrategiassa ja 
siihen liittyvässä kestävän vesihuollon tutkimusohjelmassa. 

5 TOIMINNAN KEHITTÄMINEN 

Suomen ympäristökeskukselle asetetut painopisteet sekä laitoksen toiminta-ajatus 
ja päämäärät edellyttävät onnistumista erityisesti seuraavien kriittisten menestyste-
kijöiden kohdalla: 

- Tulosten hyödynnettävyys 
- Yhteistyön toimivuus 
- Ympäristötietojärjestelmien toimivuus 

Muita laitoksen toiminnan tuloksellisuuden kannalta keskeisiä menestystekijöitä ovat 

- Henkilöstön ammattitaito ja motivaatio 
- Toiminnan, palvelujen ja tuotteiden laatu 
- Rahoituspohjan laajuus ja vakaus 
- Voimavarojen kohdentaminen 
- Toiminnan taloudellisuus 

Tulosten hyödynnettävyys 

Suomen ympäristökeskuksen toiminnan ja tulosten tulee vastata ympäristörriinis-
teriön, maa- ja metsätalousministeriön ja alueellisten ympäristökeskusten tarpeita. 
Tulosten hyödynnettävyys varmistetaan kehittämällä yhteistyötä myös muiden 
ympäristötietoa käyttävien tahojen kuten muiden viranomaisten, kuntien ja elinkei-
noelämän kanssa. Kehitetään menettelyjä toiminnan tuloksellisuuden ja erityisesti 
vaikuttavuuden arvioimiseksi. Parannetaan laitoksen osaamisen sekä tuotteiden ja 



palvelujen turinettavuutta. Kehitetään viestinnällisiä valmiuksia ja tulosten raportoin-
tia. Toimintaa kehitetään laitoksen kansainvälisen arvioinnin tulosten pohjalta. 

Yhteistyön toimivuus 

Luodaan toimivat yhteistyöverkot keskeisten koti- ja ulkomaisten tutkimuslaitosten 
ja korkeakoulujen kanssa ja lisätään yhteistyötä myös muiden tutkimus-, seuranta-
ja kehitystyötä tekevien ja rahoittavien laitosten kanssa. Yhteistyön lähtökohtana on 
tiedon ja osaamisen entistä tehokkaampi yhteiskäyttö ja yhteistyöhön osallistuvien 
tahojen työnjaon selkeyttäminen. 

Ympäristötietojärjestelmien toimivuus 

Uudistetaan ympäristötietojärjestelmä asiakkaiden tarpeet huomioon ottaen. 
Nostetaan ympäristöhallirinon valtakunnallisen tietoverkon nopeutta ja lisätään sen 
toimintavarmuutta. Toteutetaan ympäristöhallinnon tietohallintostrategiaa myös 
muilta osin. Suunnitellaan ja toteutetaan vuoden 2000 sekä mahdollisen EUROon 
siirtymisen aiheuttamat muutokset tietojärjestelmiin. 

Henkilöstön ammattitaito ja motivaatio 

Henkilöstön koulutuksessa tuetaan sekä ammatillista että tieteellistä jatkokouluttau-
tLimista sekä atk- ja kansainvälisyystaitojen hankkimista. Kannustetaan ja luodaan 
edellytyksiä korkeamman koulutustason saavuttamiselle ja osallistutaan tutkijakou-
lutuksen antamiseen. Huolehditaan henkilöstön työkunnosta ja työyhteisön toimi-
vuudesta. Uudistetaan ja otetaan käyttöön koko hallinnonalalle yhteinen tehtävien 
vaativuuteen, henkilökohtaiseen työsuoritukseen ja pätevyyteen pohjautuva 
palkkausjärjestelmä. Järjestelmä vakiinnutetaan osaksi laitoksen sisäistä johtamis-
järjestelmää. 

Toiminnan, palvelujen ja tuotteiden laatu 

Laatuajattelu vakiinnutetaan osaksi normaalia toimintaa. Jatketaan laatukäsikirjojen 
tekoa valituille toiminnoille. 

Rahoituspohjan laajuus ja vakaus 

Vientitoiminta ja maksullinen palvelutoiminta vakiinnutetaan tasolle, jossa toiminta 
tukee perustehtävien hoitoa sekä henkilöstön kehittämistä ja suunnitelmallista 
käyttöä. Yhteisrahoitteisten projektien osuutta lisätään. Kiinteisiin menoihin sitomat-
toman rahoituksen määrä pidetään sellaisella tasolla, joka mahdollistaa ulkopuolis-
ten palvelujen joustavan käytön. 

Voimavarojen kohdentaminen 

Henkilöstön työpanosta ja rahoitusta kohdennetaan suunnitelmallisesti muuttuvien 
tarpeiden mukaisesti toiminnan painopistealueille ja muille tuloksellisuuden kannalta 
kriittisille alueille. Muutokset toteutetaan kouluttamalla henkilöstöä uusiin tehtäviin, 
edistämällä henkilökiertoa, painottamalla uudelleen työajan käyttöä sekä käyttämällä 
hyväksi henkilöstön luonnollista vaihtuvuutta. 



12 

Toiminnan taloudellisuus 

Toiminnan tehokkuutta ja kustannustietoisuutta lisätään. Toiminnan organisointia, 
yhteistoimintaa ja työnjakoa sekä tuloksellisuuden seurantaa kehitetään sekä 
Suomen ympäristökeskuksessa että koko ympäristöalalla. 

6 VOIMAVARAT 

6.1 Henkilöstö 

Suomen ympäristökeskuksen perustamisen yhteydessä aloitettua henkilöstön 
kehittämistä ja uudelleenkohdentamista tehtävien painopistealueille jatketaan edellä 
luvussa 5 esitettyjen tavoitteiden pohjalta. 

Toimintamenomomentin pysyvän henkilöstön määrälle vuoteen 2000 asetettu 
tavoite 350 htv saavutettaneen toteutettujen henkilöstövähennysten jälkeen jo 
vuoden 1997 aikana. Suunnittelukaudella henkilöstön määrä pyritään säilyttämään 
vuoden 1997 tasolla. Ympäristöministeriön sitomattomilla tutkimusmäärärahoilla 
palkattu pysyväisluontoisia tehtäviä suorittava henkilöstö siirretään tavoitteen 
mukaisesti vuoteen 1999 mennessä toimintamäärärahoista palkattavaksi. Siirroista 
on toteuttamatta 10 htv. Vastaavaa siirtotarvetta (noin 2 htv) on myös maa- ja 
metsätalousministeriön määrärahoilla palkatun henkilöstön osalta. Ulkopuolisella 
rahoituksella olevan henkilöstön määrän arvioidaan vaihtelevan 120 - 150 htv:n 
välillä. 

6.2 Rahoitus 

Suomen ympäristökeskuksen toimintamenojen rahoitusrakenne (mom. 35.27.21) on 
saatu korjatuksi odotettavissa olevaa budjettirahoitusta vastaavaksi. Suurimmat 
menopaineet suunnittelukaudella aiheutuvat ympäristöhallinnon tietojärjestelmien 
kehittämisestä ja atk-teknisten uudistusten toteuttamisesta sekä tutkimus- ja 
laboratoriolaitteistojen investointitarpeesta (noin 1,5 milj.mk/vuosi). Rahoituksessa 
olisi varauduttava myös uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotosta aiheutuviin 
mahdollisiin menolisäyksiin. 

Ympäristövahinkojen torjunnassa tarvittavien laitteiden hankinnat (mom. 35.27.27) 
vaatisivat nykyistä huomattavasti suurempia investointeja (noin 6 milj.mk/vuosi) kuin 
mihin perusvaihtoehdon rahoitustasolla on mahdollisuuksia. Menolisäykset kohdis-
tuvat lähinnä torjuntavalmiuden lisäämiseen tähtääviin laitehankintoihin. Liitteinä on 
esitetty ympäristövahinkojen torjunnan rahoitustarve vuosina 1998 - 2001 sekä 
perusvaihtoehdon (liite 1) että kehittämissuunnitelman (liite 2) mukaisesti. Koskien-
suojelulain mukaisten korvausten maksatus saataneen päätökseen vuonna 1999 
(mom. 35.27.44). 

Ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen SYKEn tutkimus- ja kehitystoiminnan 
tarpeisiin on välttämätöntä. Sen osuutta nostetaan asteittain. Rahoituksen hankin-
nassa pyritään mahdollisuuksien mukaan saamaan aikaan suurempia tutkimusko-
konaisuuksia ja useampivuotisia hankkeita. Samalla luodaan kiinteät ja välttämättö-
mät yhteistyömuodot muihin tutkimusyhteisöihin sekä kansallisella että kansainväli-
sellä tasolla. EU-rahoituksen taso pyritään säilyttämään vähintään nykytasolla. 
Kaupallinen vientitoiminta on käynnistynyt vuonna 1996. Toiminta vakiinnutetaan 
suunnittelukauden aikana. 
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Bruttomäärärahojen kehitys vuosina 1997 - 2001 arvioidaan momenteittain 
seuraavaksi: 

1997 	1998 	1999 	2000 	2001 
(TAE) 1000 mk 

LUKU 35.27 

21 Toimintamenot 
27 Ympäristövahinkojen 
torjunta 
44 Koskikorvaukset 
63 Korkotuet 
Yhteensä 

LUKU 35.26 

134 827 135 827 136 500 137 500 137 500 

12 000 10 000 8 000 8 000 8 000 
25 000 45 000 10 000 0 0 

9 800 8 600 7 600 6 600 5 700 
181 627 199 427 162 100 152 100 151 200 

77 Ympäristötyöt 
	

2 500 	2 900') 	3 000 	3 000 	3 000 

') Nousu johtuu saastuneiden maa-alueiden kunnostukseen sekä hylkyjen tyhjen-
nykseen esitettävistä määrärahoista. 

LUKU 30.85 

22 Vesivarojen käyttö 
ja hoito 	 2 500 	3 500 	3 500 	3 500 	3 500 
30 Korkotuki 	 21 000 	22 000 	22 000 	22 000 	22 000 
Yhteensä 	 23 500 	25 500 	25 500 	25 500 	25 500 

Momentin 35.27.21 (Toimintamenot) rahoitus arvioidaan vuosina 1997 - 2001 
seuraavaksi: 

	

1997 	1998 	1999 	2000 	2001 
(TAE) 1000 mk 

Bruttomenot 134 827 135 827 136 500 137 500 137 500 
Bruttotulot 15 000 16 000 17 000 18 500 19 000 
- 	Maks.toiminnan tulot 4 500 5 500 6 000 7 000 7 500 
- 	EU-rahoitus 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 
- 	Muu ulkop.rahoitus 7 000 7 000 7 500 8 000 8 000 
- KELA-palautukset 500 500 500 500 500 
Nettomenot 119 827 119 827 119 500 119 000 118 500 

Toimintamenoihin nettoutettava muu ulkopuolinen rahoitus muodostuu lähinnä 
Pohjoismaiden ministerineuvoston, Suomen Akatemian, Metsähallituksen ja muiden 
kotimaisten tutkimusyhteistyötahojen rahoituspanoksesta. 

Ympäristöministeriön myöntämää tutkimusmäärärahaa arvioidaan lisäksi saatavan 
suunnittelukaudella keskimäärin 7 milj.mk/vuosi. Maa- ja metsätalousministeriön 
myöntämä tutkimusrahoitus on noin 1 rriilj.mk/vuosi. Nämä rahoituserät eivät sisälly 
nettoutettaviin enin. Ulkopuolisen rahoituksen kokonaismäärän arvioidaan olevan 
suunnittelukaudella keskimäärin 25 milj.mk/vuosi. 
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6.3 Toimitilat ja työvälineet 

Samalla kun Suomen ympäristökeskuksen toimintamäärärahoilla palkatun pysyvän 
henkilöstön määrä on alentunut, on ulkopuolisen projektirahoituksen ja projektihen-
kilöstön määrä kasvanut. Ulkopuolisella rahoituksella katetaan osittain tai kokonaan 
myös projekteista aiheutuvat toimitilojen kustannukset. Kesäkadun ja Hakuninmaan 
toimitilojen määrää ei ole mahdollista vähentää. Yhtä työpistettä kohden on 
Kesäkadulla huonetilaa keskimäärin 11 m2. 

Suomen ympäristökeskus on luopunut oman monistamon käytöstä ja omasta 
postinkuljetuksesta ja siirtynyt palvelujen ostoon ulkopuolelta. Taloudelliset, toimin-
nalliset ja henkilöstöpoliittiset näkökohdat huomioon ottaen tullaan tulevaisuudes-
sakin arvioimaan, mitkä palvelut on tarkoituksenmukaista tuottaa itse ja mitkä 
hankkia ostopalveluina. 

Atk:n hyväksikäyttöä tullaan tehostamaan kouluttamalla henkilöstöä sekä hankki-
malla tai kehittämällä ohjelmistoja, jotka helpottavat ja nopeuttavat tiedon käsittelyä 
ja tulosten havainnollista esittämistä. Laboratoriolaitteistoa kehitetään ottaen 
huomioon yksikön erityispiirteet referenssilaboratoriona, standardisoinnin kehittäjä-
nä, tutkimus- ja kehittämisyksikkönä ja ympäristön seurannan toteuttamista 
tukevana analyysipalveluyksikkönä. Analyysipalvelujen tuotannossa selkeytetään 
tilaajan ja tuottajan suhdetta. 
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Liite 1 
TTS-MUISTIO 	 35.27.27 

YMPÄRISTÖVAHINKOJEN TORJUNTA VUOSINA 1998 - 2001 

Itämeri-sopimuksen Suomelle asettamia vaatimuksia yrripäristövahinkojen torjunta-
valmiudessa ei ole saatu täytetyiksi. Seitsemän viime vuoden (1990-96) keskiarvo 
määrärahan vuosittaisessa käytössä on 15,3 milj.mk, mistä myönnettyjen määrära-
hojen keskiarvo on varsinaisissa talousarvioissa 9,5 milj.mk ja lisämenoarvioissa 
5,8 milj.mk. Kustannusten korvauksien keskiarvo on vastaavasti ollut 12,5 milj.mk. 
Kustannuksista keskimäärin 82 % on siis korvattu, ja määrärahan nettokäyttö on 
ollut keskimäärin 2,8 milj.mk vuodessa. Kehysten mukainen suunnitelma merkinnee 
siis öljysuojarahastosta saatavien korvausten jälkeen vain noin 2 milj.markan 
vuosittaisia nettomenoja. 

Välttämättömät hankinnat pahimpien puutteiden korjaamiseksi ovat: 
- nestemäisten kemikaalilastien keventämiseen tarvittavat laitteet yhteen öljyntor- 
junta-alukseen, 
- torjunta- ja keräysalus itäiselle Suomenlahdelle, 
- toinen jääolosuhteisiin soveltuva öljynkeräyslaite, 
- rantapuhdistuslaitteet ja 
- kemikaalivahinkojen torjuntalaitteita mm. ulkovartiolaivoihin (vartiolaiva 2000). 

Peruslaskelma ei mahdollista ympäristöhallinnon osallistumista kemikaalivahinkojen 
torjunnan osalta rajavartiolaitoksen seuraaviin Varl:iolaiva 2000 -hankkeen aluksiin. 
Laitoksella on tarkoitus hankkia vuosina 1997 - 98 hankittavan, Ahvenanmaalle 
sijoitettavan aluksen lisäksi vielä kolme vastaavaa alusta, joista kaksi sijoitettaisiin 
Suomenlahden ja yksi Pohjanlahden merivartiostoon. Uusiin aluksiin olisi vanhojen 
alusten muutostyötä halvempaa, eli noin 4 - 6 milj.markan investoinneilla/alus, 
mahdollisuus hankkia asianmukainen kemikaalivahinkojen torjuntavalmius. Merivar-
tiostojen alukset ovat jatkuvasti merellä partioivina yleensä aina ensimmäisinä 
vahinkopaikalla, jolloin niiden varustaminen ympäristöonnettomuuksien varalta on 
perusteltua. Alukset ovat myös sisäasiainministeriön meriturvallisuutta käsitelleen 
METO-työryhmän ehdotusten mukaisia eri viranomaisten yhteistyö- ja monikäyttö-
aluksia. 

Erikoiskalustossa merkittävin puute on meripuomin vanheneminen ja riittämätön 
määrä. Tavoitteena olisi saada meripuomia sekä helikopterilevitteistä puomia 
yhteensä noin 30 km, mikä vastaa yhteen 10 000 tonnin öljyvahinkoon varautumis-
ta. Tavoitteen saavuttaminen edellyttäisi noin 5 milj.markan vuotuisia puomihankin-
toja seuraavan viiden vuoden aikana. Työvoimavaltaisen rantapuhdistustyön 
koneellistamiseen on kehitetty laitteita, joita hankkimalla vältettäisiin suhteettoman 
suuria puhdistuskustannuksia. 

Kahden suurimman öljyntorjunta-aluksen torjuntavalmiudessa pitämisen kustannuk-
sista aikaisempaa suurempi osa joudutaan maksamaan SYKEn määrärahoilla, 
koska puolustusvoimien alusten käyttömäärärahoja on supistettu. Esitetyllä määrä-
rahalla mainittuja tavoitteita ei voida saavuttaa suunriittelukauden kuluessa. 



T 

Peruslaskelman mukainen rahoitus jakautuisi seuraavasti (milj. mk): 

1997 1998 1999 2000 2001 

Torjunnan yleinen kehittäminen 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Menetelmien kehittäminen 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Operatiivinen toiminta 

alusöljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
- 	öljyntorjunta-alusten 	käyttö 0,8 2,0 2,0 2,0 2,0 
- 	valvontalennot ja piiivystys 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 
- 	hylkytutkimus 0,4 

(saneeraus momentilla 35.26.77) 
Materiaalin varastointi ja uusiminen 
- SYKE 0,9 1,7 1,7 1,7 1,7 
- aluekeskukset 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Valvontalaitteiden ylliipito ja satelliittipalvelu 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 
L-lushanki lina t 
- 	laitehankinnat 2,5* 1,2 1,0 1,0 1,0 

(kemikaalivahinkojen torjunta, *vartiolaiva 2000) 
- 	pii~istövalvontalaitteet 4,5 1,8 

Yhteensä 12,0 10,0 8,0 8,0 8,0 
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Vaihtoehto "Kehittämissuunnitelma vuosille 1998 - 2001 " 	 Liite 2 
TTS-MUISTIO 	 35.27.27 

YMPÄRISTÖVAHINKOJEN TORJUNTA VUOSINA 1998 - 2001 

Itämeri-sopimuksen Suomelle asettamia vaatimuksia ympäristövahinkojen torjunta-
valmiudessa ei ole saatu täytetyksi. Tärkeimmät hankinnat puutteiden korjaamiseksi 
ovat: 

- nestemäisten kemikaalilastien keventämiseen tarvittavat laitteet yhteen öljyntor- 
junta-alukseen, 
- torjunta- ja keräysalus itäiselle Suomenlahdelle, 
- toinen jääolosuhteisiin soveltuva öljynkeräyslaite, 
- rantapuhdistuslaitteet ja 
- kemikaalivahinkojen torjuntalaitteet. 

Erikoiskalustossa merkittävin puute on meripuomin vanheneminen ja riittämätön 
määrä. Tavoitteena olisi saada meripuomia sekä helikopterilevitteistä puomia 
yhteensä noin 30 km, mikä vastaa yhteen 10 000 tonnin öljyvahinkoon varautumis-
ta. Tavoitteen saavuttaminen edellyttäisi noin 5 mIj.markan vuotuisia puomihankin-
toja seuraavan viiden vuoden aikana. Työvoimavaltaisen rantapuhdistustyön 
koneellistamiseen on kehitetty laitteita, joita hankkimalla vältettäisiin suhteettoman 
suuria puhdistuskustannuksia. 

Kahden suurimman öljyntorjunta-aluksen torjuntavalmiudessa pitämisen kustannuk-
sista aikaisempaa suurempi osa joudutaan maksamaan SYKEn määrärahoilla, 
koska puolustusvoimien alusten käyttömäärärahoja on supistettu. Kehittämisvaih-
toehdon mukaisella rahoituksella tärkeimmät tavoitteet saavutetaan tyydyttävästi 
suunnittelukaudella, ja öljysuojarahaston korvausten jälkeen saattaisi nettomenojen 
osuudeksi jäädä vuositasolla vain noin 6 rnilj.mk. 

Kehittämisvaihtoehdon mukainen rahoitus jakautuisi seuraavasti (milj.mk): 

Torjunnan yleinen kehittiiminen 
Menetelmien kehittäminen 
Operatiivinen toiminta 
- alusöljy- ja keniikaalivahinkojen torjunta 
- öljyntorjunta-alusten k~iyttö 
- valvontalennot ja päivystys 
- hylkytutkimus 

(saneeraus momentilla 35.26.77) 
Materiaalin varastointi ja uusim men 
- SYKE 
- ~lluekeskukset 
Valvontalaitteiden ylliipito ja satelliittipalvelu 
UushanI Innat 
- laitehankinnat 

(keniikaalivahinkojen torjunta, *vartiolaiva 2000) 
- öljyntorjunta-alus kemikaalitorjujaksi 
- keriiysalus, Kotka 
- puästöuahiontaiaitteet 
- toinen jiiiikeula 

1997 1998 1999 2000 2001 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

0,8 2,0 2,0 2,0 2,0 

0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 

0,4 

0,9 1,7 1,7 2,7 2,7 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 

2,5 3,0* 2,0 3,0 6,0 

2,0 2,0 

0,2 4,0 

4,5 1,8 

M 

Yhtcens~i 	 12,0 	14,0 	15,0 	15,0 	14,0 
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