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1. MUUTOKSET TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ 

Keskeiset ympäristöongelmat, kuten ilmastokysymykset, Itämeren tilan huononeminen, 
otsonikerroksen oheneminen, biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen ja ympäristön 
pilaantuminen vaativat kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä sekä laajapohjaista 
kotimaista tutkimus- ja asiantuntijatyötä. Ympäristöasiat ovatkin painokkaasti esillä 
kansainvälisessä yhteistyössä kuten mm. EU:n toiminnassa. Yrripäristöasioiden 
merkitystä on korostettu mm. EU:n laajentumisessa, lainsäädännön kehittämisessä 
sekä rakennerahastojen ja maatalouspolitiikan uudistamisessa. 

Ympäristönäkökulma liittyy läheisesti myös EU:n pohjoisen ulottuvuuden toteutumi-
seen. Sitä koskevalla toimintaohjelmalla edistetään Venäjän, Baltian maiden ja Puolan 
ympäristöongelmien ratkaisua, luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ympäristöhallinnon 
vahvistamista. Lähialueyhteistyötä ollaan tehostamassa tavoitteena parantaa Itämeren 
suojelua ja edistää luonnonsuojelua ja kestävää metsätaloutta Luoteis-Venäjällä. 
Itämeren suojelua edistetään myös laatimalla ohjelma, joka tähtää Itämeren ekologisen 
tasapainon palauttamiseen sekä erityisesti Suomenlahden rehevöitymisen ja ympäristö-
myrkkyjen kerääntymisen vähentämiseen. 

Hallituksen kestävän kehityksen ohjelmalla (Valtioneuvoston päätös pvm 4.6.1998 
ekologisen kestävyyden edistämisestä) pyritään A) ekologiseen kestävyyteen ja sitä 
edistävien B) taloudellisten sekä C) sosiaalisten ja kulttuuristen edellytysten luomiseen. 
Ekologisen kestävyyden edistärriiseksi hallitus toimii ilmastonmuutoksen hidastamiseksi 
kaikilla toimialoilla, luo edellytyksiä päästöjen vähentämisen kannalta edullisten 
energialähteiden käyttöönotolle sekä energiantuotannon ja -käytön tehostamiselle, 
edistää tuotanto- ja kulutustapojen muutosta ja uusiutumattomien luonnonvarojen 
käytön vähentämistä, toimii biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja ylläpitää 
uusiutuvien luonnonvarojen, kuten metsien ja maaperän tuottokykyä, huolehtii ympäris-
tönsuojelun ja ympäristöterveyden korkean tason säilymisestä sekä vaikuttaa siihen, 
että ekologisen kestävyyden rajoja ei ylitetä pitkällä aikavälillä. SYKEn toimintaa 
ohjaavat lähivuosina myös monet muut kansalliset ohjelmat. SYKEn tehtävänä on paitsi 
osallistua näiden ohjelmien toimeenpanoon myös ennakoida kehitystä ja luoda 
tiedollista pohjaa seuraavien ohjelmien valmistelulle. 

EU:n ympäristöohjelmat kuvastavat ympäristöpolitiikan painotuksia Euroopassa. 
Komissio valmistelee parhaillaan kuudetta ympäristöohjelmaa. Ohjelmassa pyrittä-
neen edistämään erityisesti alueita, joilla nykyiset toimet eivät ole riittäneet kääntä-
mään negatiivista kehitystä, kuten esimerkiksi ilmastomuutoksen torjunta ja biodiver-
siteetin suojelu. Erityistä huomiota kohdistetaan myös ympäristökysymysten 
terveysvaikutuksiin. Tärkeä tavoite on niinikään ohjauskeinojen monipuolistaminen, 
erityisesti resurssitehokkuuden edistäminen (ekotehokkuus ja tuotelähtöinen 
politiikka). Ohjelmassa tullaan ottamaan huomioon myös Cardiffin Eurooppa-neu-
vostossa käynnistynyt prosessi, jonka mukaan neuvoston eri toimialueille luodaan 
strategiat yrripäristönäkökohtien ja kestävän kehityksen yhdentämiseksi. Prosessi 
on käynnistynyt mm. energia-, liikenne-, maatalous- ja teollisuusneuvostoissa. 

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kokonaismenot ovat kasvaneet Suomessa vuosina 
1 991 -1 998 nimellisesti kaksinkertaisiksi. Yliopistojen ja korkeakoulujen tutkimusmenot 
ovat kasvaneet noin 55% ja julkisen sektorin menot noin 25%. Suurin kasvu on ollut 
yrityssektorilla (130%). Yliopistojen ja valtion tutkimuslaitosten menojen kasvu on 
johtunut pääasiassa ulkopuolisen rahoituksen kasvusta. Tutkimusrahoitusta on 
Suomessa lisätty viime vuosina erityisesti Suomen Akatemialle ja Teknologian kehittä-
miskeskukselle, joiden rahoitus on kasvanut vuosina 1 991 -1 998 kaksinkertaiseksi. 
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Suomen Akatemian ja Tekesin osuus yliopistojen ulkopuolisesta rahoituksesta oli 
vuonna 1998 yli 50%, muun julkisen rahoituksen osuus oli 21 % ja yritysten osuus 10%. 
Kansainvälisen rahoituksen osuus yliopistojen ulkopuolisesta rahoituksesta oli 12%. 
Suomen Akatemian osuus yliopistojen tutkimusrahoituksesta oli vuonna 1998 noin 
470 milj.mk, kun valtion tutkimuslaitoksilla vastaava rahoitus oli 60 milj.mk. 

Suomalaisessa tiedeyhteisössä yliopistojen yhteiskunnallinen rooli on tullut aiempaa 
laaja-alaisemmaksi. Perinteiset tieteenalojen väliset rajat ovat madaltuneet ja perus- ja 
soveltavan tutkimuksen keskinäinen vuorovaikutus on lisääntynyt. Tutkijoiden liikku-
vuus, vapaamuotoisten yhteysverkostojen määrä ja vuorovaikutus ovat olennaisesti 
kasvaneet. Yksittäisten tutkijoiden verkostoista on siirrytty tutkimusryhmien verkostoihin 
ja monenkeskiseen yhteistyöhön. Tutkimuksen kehittymisedellytyksiä on parannettu 
myös huippuyksikköpolitiikan, tutkimusohjelmien ja tutkijakoulujen avulla. 

Tiedepolitiikan kehittämiseen on liittynyt erityisesti seuraavat kolme näkökulmaa: 
kehittäminen erillisenä politiikan sektorina, yhdessä teknologiapolitiikan kanssa sekä 
osana innovaatiojärjestelmää ja sen kokonaisvaltaista näkökulmaa. Innovaatiojärjestel-
mäajattelussa korostetaan, että innovaatioiden aikaansaaminen riippuu teknologian 
kehittämisestä ja käyttöönotosta, tieteellisestä tutkimuksesta sekä järjestelmään 
kuuluvien organisaatioiden (yliopistot, tutkimuslaitokset, yritykset, valtionhallinto) 
kyvystä asettaa yhteisiä tavoitteita sekä tehdä toisiaan tukevaa, täydentävää ja 
palvelevaa yhteistyötä. 

Hallinnon kehittämistä jatketaan valtioneuvoston periaatepäätöksen 16.4.1998 ja 
Suomen keskushallinnon uudistamista koskevan kansainvälisen arvioinnin pohjalta. 
Valtion keskushallinnon uudistaminen -hankkeen määräaika päättyy 31.12.2001. 
SYKEä koskevat erityisesti seuraavat, hankkeen yhteydessä selvitettävät kysymykset: 
politiikkatyökalujen (informaatio-ohjaus, lainsäädäntöohjaus, taloudellinen ohjaus, 
organisatoris-rakenteellinen ohjaus) analysointi, menettelytavat kansalaisten ja 
kansalaisjärjestöjen osallistumismahdollisuuksien lisäämiseksi (mm. sähköisen 
asioinnin kehittäminen), olemassaolevien tietojärjestelmien ja niiden kehittämistarpeen 
arviointi, päätösvallan siirtotarpeen arviointi hallinnon eri tasojen välillä, menettelytapo-
jen luominen organisaatioiden vertailukehittämiselle ja hallinnonalakohtaisten laatustra-
tegioiden rakentaminen. 

Ympäristö- ja maankäyttölainsäädärinön kehittymisellä on SYKEn toimintaan välittömiä 
ja välillisiä vaikutuksia. Uusi maarikäyttö- ja rakennuslaki tuli voimaan vuoden 2000 
alussa ja ympäristönsuojelulaki 1.3.2000. Toukokuussa 2000 voimaan tulleen biosididi-
rektiivin toimeenpano edellyttää TTS-kaudella voimavarojen kohdentamista. SYKE 
osallistuu myös IPPC-direktiivin, tulevan vesipuitedirektiivin ja monien muiden erityisesti 
seurantaa ja raportointia vaativien direktiivien toimeenpanoon. Ympäristön seurannan 
kehittämistarvetta aiheuttavat myös EU:n luontodirektiivit, luonnonsuojelulaki ja -asetus 
sekä em. vesipuitedirektiivi. Vesipuitedirektiivi vaikuttaa monella muullakin tavalla 
SYKEn toimintaan. 

Ympäristöhallinnon toimintaympäristön muutoksia on käsitelty laajasti ympäristöministe-
riön teettämässä raportissa "Suomen ympäristöpolitiikan tLllevaisuudenkuvat". Raportti 
käsittelee myös ympäristöhallinnon asemaa yhteiskunnan muutoksissa sisältäen neljä 
erilaista tulevaisuudenkuvaa hallinnolle. Myös SYKE on käynnistänyt laitoksen vaih- 
toehtoisia kehityssuuntia ja strategisia haasteita koskevan kehityshankkeen. 
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2. MINISTERIÖIDEN ASETTAMAT TAVOITTEET 

2.1 Ympäristöministeriön asettamat tavoitteet 

Ympäristöministeriö on talousarvioesityksen valmisteluun liittyen asettanut SYKEIIe 
seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2001: 

Yhteistyötä ja työnjakoa muiden tutkimus- ja kehittämistyötä tekevien ja rahoittavien 
tahojen kanssa tehostetaan tavoitteena käyttää laajasti hyväksi ja yhdistää eri laitoksis-
sa olevaa tietoa ja osaamista. 

Itämeren ja sisävesien tilan parantamiseksi SYKE tuottaa uutta tietoa erityisesti 
rannikkovesien rehevöitymiskehityksestä, hajakuormituksesta ja sen vähentämisestä, 
Suomenlahden suojelun toimenpidevaihtoehdoista ja niiden kustannustehokkuudesta 
sekä kehittää EY:n vesipolitiikan puitedirektiivin toimeenpanon edellyttämän seurannan 
menetelmiä. 

Ilmastoon ja ilmansuojeluun liittyvien tavoitteiden edistämiseksi SYKEn toimintaa 
suunnataan erityisesti ilmapäästöjen arviointiin ja tietojärjestelmien kehittämiseen, 
kasvihuonekaasujen taseisiin, päästöinventaarioihin ja skenaarioihin, ilman epäpuh-
tauksien ja ilmastomuutoksen ympäristövaikutuksiin sekä päästöjen vähentämistarpeen 
yhdennettyyn arviointiin. 

Luonnonsuojelun ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteiden toteuttamisessa ovat 
keskeisiä tutkimus- ja kehittämisalueita SYKEssä luontotyyppien, uhanalaisten lajien, 
lajistomuutosten sekä luonnonhoidon ja ennallistamisen tutkimus, luonnon monimuo-
toisuuden ja Natura 2000 -alueiden seurannan järjestäminen yhteistyössä muiden 
seurantatahojen kanssa sekä luonnonsuojelun tietojärjestelmäkokonaisuuden suunnit-
telu ja toteuttaminen. 

Jätteiden määrän vähentärniseksi, niiden hyödyntämisen lisäämiseksi ja loppukäsittelyn 
laatutason parantamiseksi SYKE osallistuu valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoittei-
den toteuttamiseen ja jätesuunnitelman tarkistamista tukevan uuden tiedon tuottami-
seen. SYKE tukee tutkimus- ja asiantuntijatyöllään myös jätelainsäädännön 
toimeenpanoa sekä jätealan säädösvalmistelua EU:ssa ja kotimaassa. 

Teollisen toiminnan ympäristövaikutuksia koskevassa SYKEn tutkimus- ja kehittämis-
työssä painottuvat erityisesti teollisten laitosten päästöjen ja ympäristövaikutusten 
yhdennetty vähentäminen, pyrkimys jatkuvaan ekotehokkuuden lisäämiseen, kestävän 
kierrätyksen ja materiaalihuollon tukeminen sekä toimiala- ja tuotekohtaiset elinkaari- ja 
ekotehokkuusarvioinnit. 

Vesivarojen kestävän käytön edistämisessä SYKE tukee sekä maa- ja metsätalousmi-
nisteriön että ympäristöministeriön toimialaan kuuluvien tehtävien hoitoa. SYKEn 
toiminnassa painottuvat valmisteltavan vesipuitedirektiivin toimeenpanon vaatima 
valmistelu, tutkimus ilmastomuutoksen vaikutuksista hydrologiseen kiertoon, vesistöjen 
kunnostus ja hoito, säännöstelytoiminnan uudet menetelmät sekä kestävän vederihan-
kinnan ja pohjavesien suojelun kehittäminen. 

Kemikaalivalvonnassa ja sitä tukevassa tutkimuksessa SYKE etsii ratkaisuja kemikaali-
en, torjunta-aineiden, biosidien ja geenitekniikalla muunnettujen organismien aiheutta-
mien ympäristöongelmien torjuntaan ja ennaltaehkäisyyn. 



Ympäristövahinkojen torjunnan tutkimus- ja kehittämistoiminnalla SYKE etsii parannus-
ta erityisesti Suomenlahden ympäristövahinkojen torjuntavalmiuteen sekä vahinkojen 
ennaltaehkäisyyn. 

Ohjauskeinojen kehittämistyössä keskeisiä tehtäviä ovat uuden ympäristönsuojelulain 
käyttöönoton ja soveltamisen tuki, suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten 
arvioinnin tukeminen ja tutkiminen sekä ohjauskeinojen vaikutusten ja vaikuttavuuden 
arviointi. 

Ympäristön seurantaa SYKE toteuttaa valtakunnallisen ohjelman mukaisesti sekä 
vastaa myös eräistä alueiden käyttöön liittyvistä seuranta- ja tietojärjestelmätehtävistä. 
SYKE tuottaa seurannan tulosten pohjalta ympäristön tilasta ja kuormituksesta ajan-
tasaisia kuvauksia sekä päätöksenteossa ja kansainvälisten sopimusten ja 
EY-direktiivien raportoinnissa tarvittavia selvityksiä ja raportteja. 

SYKE ylläpitää ympäristöhallinnon tietoteknistä infrastruktuuria, kehittää ympäristöhal-
linnon tietojärjestelmiä ja osallistuu verkkopalveluiden kehittämiseen. 

2.2 Maa- ja metsätalousministeriön asettamat tavoitteet 

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut Suomen ympäristökeskukselle seuraavat 
alustavat tulostavoitteet vuodelle 2001: 

Kehitetään toiminnan ohjausta ja seurantaa vesivarastrategian toimeenpanemiseksi. 

Noudatetaan vesivarojen käytön ja hoidon T&K-toiminnalle vuoteen 2010 laadittuja 
suuntaviivoja ja varmistetaan kansallinen koordinointi. 

Osallistutaan aktiivisesti EU:n tutkimusohjelmiin sekä muuhun vesitutkimusyhteistyöhön 
sekä edistetään vesialan vientiä ja kehitysyhteistyötä. 

Tutkitaan erityisesti yhdyskuntien talousveden laadun parantamisen, pohja- ja tekopoh-
javeden käytön sekä haja-asutuksen vesihuollon kehittämisen menetelmiä ja ratkaisu-
malleja. 

Kehitetään vesistöjen säännöstelymenetelmiä oikea-aikaisiksi, varmoiksi ja eri tavoitteet 
mahdollisimman hyvin huomioon ottaviksi. 

Laaditaan selvitykset suurtulvaselvityksen perusteella tarvittavista toimenpiteistä ottaen 
huomioon mahdollinen ilmastonmuutos. 

Selvitetään mahdollisuuksia ja menetelmiä vähentää tulvahaittoja kohdistamalla 
toimenpiteitä myös valuma-alueille. 

Tuotetaan alueellisten ympäristökeskusten ja maa- ja metsätalousministeriön tarvitse-
mat vesialan erityisosaamista vaativat asiantuntija-, viestintä- ja koulutuspalvelut ottaen 
huomioon myös valmisteilla olevasta EY:n vesipolitiikan puitedirektiivistä, kansainväli-
sistä sopimuksista sekä lähialueyhteistyöstä aiheutuvat tarpeet. 
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3. STRATEGIA 

SYKEn johtoryhmä hyväksyi 1.9.1999 laitoksen uuden strategian. Se sisältää toiminta-
ajatuksen, arvot, vision 2005 sekä ydinstrategiat ja päämäärät vuoteen 2002. 

Toiminta-ajatus 

"Tuotamme tietoa ja ratkaisuja ekologisesti kestävän kehityksen edistämiseksi." 

Arvot 

"Toimintaamme ohjaavat arvot ovat asiantuntevuus, luotettavuus, avoimuus ja henkilös-
tön hyvinvointi." 

Visio 2005 

"Olemme monipuolista asiantuntemusta yhdistävänä tutkimus- ja kehittämiskeskuksena 
tunnustettu ympäristäalan edelläkävijä." 

Ydinstrategiat ja päämäärät vuoteen 2002 

SYKEn tutkimus- ja kehittämistoiminta on kansallisesti ja kansainvälisesti 
tunnustettua. SYKE tuottaa korkeatasoisia, eri alojen asiantuntemusta yhdistäviä 
arviointeja ja kehitysarvioita. 
• SYKE käyttää laajasti hyväkseen ja yhdistää omissa yksiköissään ja eri laitoksissa 
olevaa tietoa ja osaamista ympäristökysymysten tutkimuksessa, arvioinnissa ja 
tiedottamisessa. 
• SYKEn tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksia, asiantuntemusta ja aineistoa 
hyödynnetään sekä kansallisesti että kansainvälisesti. 
• Tutkimus- ja kehittämishankkeiden tuloksia esitellään lisääntyvässä määrin kansain-
välisesti. 

SYKEn seuranta- ja tietojärjestelmät ovat ajantasaisia. 
• Seurantatoiminnan uudistamisessa on otettu huomioon EU-direktiivien ja muiden 
kansainvälisten ohjelmien ja sopimusten vaatimukset. Seurantaohjelmat vastaavat 
yhteiskunnan tietotarpeita. 
• Ympäristötiedon hallintajärjestelmän (HERTTA) keskeiset osat ovat valmiita ja 
järjestelmä tukee monipuolista tietojen hyväksikäyttöä ja tarjontaa. 

SYKEn asiantuntija- ja viranomaistoiminta sekä T&K-toiminta tukevat toisiaan. 
• Asiantuntija- ja viranomaistoimintojen rooli SYKEssä on selkeä. 
• Merkittävien asiantuntija- ja viranomaistoimintojen tuloksellisuuden ja laadun arviointi 
on järjestetty. 
• SYKEIIä on toimiva ympäristöasioiden hallintajärjestelmä. 

Painopistealueilla ja muilla tuloksellisuuden kannalta kriittisillä alueilla on 
riittävät voimavarat. 
• Ulkopuolisen rahoituksen (muu kuin SYKEn suora budjettirahoitus) osuus SYKEn 
koko toiminnallisesta rahoituksesta on 30-40%. 
• Toiminta on tehokasta ja laatuajattelu on omaksuttu keskeiseksi osaksi koko toimin-
taa. Toiminnan tuloksellisuuden arviointi on systemaattista ja motivoivaa. 
• SYKEIIä on toimiva asiakaspalautejärjestelmä. 
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Henkilöstö on ammattitaitoista, motivoitunutta ja hyvinvoivaa. 
• Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen perustuu pitkäjänteisiin suunnitelmiin laitos-, 
yksikkö- ja yksilötasolla. Tuetaan henkilöstön halua lisätä ja kehittää oma-aloitteisesti 
ammattitaitoaan. 
• SYKE tukee tutkijakoulutusta ja asiantuntijavaihtoa sekä kotimaassa että ulkomailla. 
• SYKE tukee henkilöstön työkykyä. 

Toimenpideohjelma SYKEn strategian toteuttamiseksi vuosina 2000-2002 
hyväksyttiin SYKEn johtoryhmässä 3.5.2000. Sitä ennen ohjelmaluonnosta täydennet-
tiin johtoryhmän keväällä pidetyn itsearviointiseminaarin tuloksiin perustuvilla 
keskeisillä kehittämishankkeilla. 

Toimenpideohjelman toteutumista seurataan ja siitä raportoidaan johtokunnalle ja 
johtoryhmälle tammi-helmikuussa 2001 ja 2002. Ohjelman yksittäiset toimenpiteet on 
tarkoitus toteuttaa vuoden 2002 loppuun mennessä. Luonteeltaan jatkuvien toimenpitei-
den osalta tavoitteena on, että ohjelmakauden aikana niissä tapahtuu merkittävää 
edistymistä. 

Toimenpideohjelman toteutumisen arviointi luo osaltaan pohjaa myös strategian 
tarkistamistarpeen arvioinnille. SYKEn toiminnan suuntaa arvioidaan jo ennen suurinit-
telukautta selvittämällä laitoksen vaihtoehtoisia kehityssuuntia ja strategisia haasteita 
seuraavien 10 vuoden tähtäyksellä. 

Ympäristöhallinnon tiedon hallinnan strategia 2001-2005 hyväksyttiin ympäristömi-
nisteriön tietohallinnon johtoryhmässä 13.6.2000. Tietohallinto auttaa ympäristöhal-
lintoa toimimaan tehokkaasti ja laadukkaasti toimintaa ja avoimuutta tukevilla 
korkeatasoisilla tietohallinnon ratkaisuilla ja palveluilla. Tavoitteena on, että ympäris-
töhallinto on verkkopalveluissa parhaiden joukossa verrattuna muiden hallinnonalo-
jen verkkopalveluihin sekä muihin ympäristöalan verkkopalveluihin kansallisesti ja 
kansainvälisesti. 

SYKEn vientistrategia hyväksyttiin SYKEn johtoryhmässä 13.6.2000. Vientitoiminnalla 
edistetään SYKEn strategian toteutumista ja henkilöstön pätevöitymistä tuottamalla 
laitoksen toimintaa tukevaa osaamista ja tietoa, tarjoamalla asiantuntijoille kehittymis-
mandollisuuksia ja lisäämällä SYKEn taloudellista liikkumavaraa. Vientitoiminnalla 
SYKE osallistuu kansainvälisten ympäristöuhkien torjuntaan tuottamalla tietoa ja 
ratkaisuja ekologisesti kestävän kehityksen edistämiseksi. 

SYKEn viestintästrategia vuosille 2001-2003 valmistuu vuoden 2000 loppuun 
mennessä. SYKEn strategian toimenpideohjelman mukaisesti on käynnistetty uuden 
henkilöstöstrategian valmistelu, joka on tarkoitus saada valmiiksi kesään 2001 
mennessä. 
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4. TOIMINTALINJAT 

4.1 Toimintalinjat painopistealueittain 

Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus ovat määritelleet vuoden 2000 
tulossopimuksessa 6 painopistealuetta. Nämä tulevat säilymään painopisteinä ainakin 
suunnittelukauden alkuvuosina. Painopistealueista on laadittu vuosille 2000-2003 
erilliset suunnitelmat, joissa alue on rajattu keskeisiin tehtäväkokonaisuuksiin. SYKEn 
henkilötyövuosista näille rajatuille painopistealueille sijoittuu vuoden 2000 tilanteessa 
noin 40%. 

SYKEn painopistealueita suunnittelukaudelle ovat: 
- Vesiensuojelu - rehevöityminen ja sen torjunta 
- Ilmansuojelu - päästöjen ja ympäristövaikutusten hallinta 
- Luonnon monimuotoisuus - tutkimuksen ja seurannan vahvistaminen 
- Jätteet ja pilaantuneet maat - menettelyt ja tekniikat 
- Teollinen toiminta - kasvava ekotehokkuus 
- Vesivarojen käyttö ja hoito - vesivarojen kestävä käyttö. 

Painopistealueilla SYKE huolehtii mm. ympäristön tilaa, kuormitusta sekä ympäristöon-
gelmien ratkaisumandollisuuksia koskevasta tutkimus- ja kehittämistyöstä, seurannasta, 
arvioinneista, erilaisten asiantuntijapalvelujen tuottamisesta sekä niihin liittyvästä 
viestinnästä. Painopisteiden T&K-toiminnassa SYKE kehittää monipuolista ja ongelma-
keskeistä osaamistaan yhdentäen laaja-alaisiin hankkeisiinsa myös ympäristötalouden 
näkökulman. SYKE pyrkii näin entisestään parantamaan edellytyksiään laatia ympäris-
töpoliittisen päätöksenteon pohjaksi monipuolisia arviointeja ja kehitysarvioita. Paino-
pistealueiden T&K-toiminta luo myös edellytyksiä sille, että SYKEn asiantuntija- ja 
viranomaistoiminta kehittyy ja nojautuu uusimpaan tietoon. Painopistealueilla tehtävän 
työn on tarkoitus toteuttaa myös SYKEn visiota, jonka mukaan laitos tulee toimimaan 
ympäristöalan edelläkävijänä. 

Vesiensuojelu - rehevöityminen ja sen torjunta 

SYKEn toiminta painopistealueella tukee vesiensuojelun vaikuttavuutta ja kustannuste-
hokkuutta tuottamalla tietoa eri toimenpiteiden ekologisista ja sosioekonomisista 
vaikutuksista. Syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen ja mallintaminen edellyttää myös 
vesiekosysteemien rakenteen ja prosessien tutkimusta. 

EU:n tuleva vesipuitedirektiivi edellyttää SYKEItä voimakasta T&K-panostusta. Varsin-
kin vesistöjen ekologisen laadun määrittäminen ja biologiaan painottuvan seurannan 
menetelmien kehittäminen työllistävät SYKEä lähivuosina. Itämeren ja erityisesti 
Suomenlahden tuloksekas suojelu edellyttää sitä, että päätöksentekijöillä on käytös-
sään mahdollisimman hyvät arviot eri toimenpidevaihtoehtojen vaikutuksista ja kustan-
nuksista. 

Perinteisesti pistekuormitukseen sovelletut ohjauskeinot eivät välttämättä ole maa- ja 
metsätalouden ja haja-asutuksen kohdalla käyttökelpoisia ja tehokkaita. Eri ohjauskei-
nojen ja niiden yhdistelmien tehokkuus ja sovellettavuus hajakuorrriituksen vähentämi-
sessä muodostavat tutkimuskokonaisuuden, jossa SYKEn osaaminen hajakuormituk-
sen suuruuden mallintamisen ja ohjauskeinojen suhteen muodostaa todellisen vahvuu-
den. Lähivuosien tavoitteena on arvioida eri aineiden, erityisesti ravinteiden ekosystee-
mitaseita ja ainevarastojen suuruutta erityyppisissä ekosysteemeissä ja talousjärjestel-
missä sekä ainevirtojen suuruutta niiden välillä. Lisäksi tavoitteena on selvittää erilais- 
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ten kehitysnäkymien vaikutuksia ainevirtoihin, ja ohjauskeinoja, joilla luonnonvarojen 
kestävän käytön kannalta epäedullisia ainevirtoja voidaan muuttaa, sekä näihin 
ohjauskeinoihin liittyvien toimenpiteiden taloudellisuutta ja sosiaalista hyväksyttävyyttä. 

SYKEssä olevaa osaamista suunnataan lähivuosina seuraaviin tehtäväkokonaisuuk-
siin: 

* EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin toimeenpanon edellyttämä T&K- 
toiminta 
* Hajakuormitus ja sen vähentäminen 
* Rannikkovesien rehevöitymisprosessit 
* Vesiensuojelun toimenpidevaihtoehtojen arviointi. 

T&K-toiminnalla tuotetaan tietoa mm. vesien hyvän ekologisen tilan määrittelyn 
pohjaksi, maa- ja metsätalouden kuormituksen vähentämistoimenpiteiden optimoi-
rniseksi, ravinteiden luontaisten poistoprosessien ja sisäisen kuormituksen kvantifioi-
miseksi valuma-alueilla ja rannikkovesissä ja vesiensuojelutoimenpiteiden optimoi-
miseksi. Asiantuntijatoiminnasta merkittävä osa muodostuu erilaisista tietokeskus- ja 
raportointitehtävistä (HELGOM, EEA, EU). 

Ilmansuojelu - päästöjen ja ympäristövaikutusten hallinta 

Ilmansuojelussa SYKE tuottaa -tietoa ja asiantuntemusta, jolla tuetaan päästöjen 
vähentämiseen liittyvää päätöksentekoa. SYKE tarkastelee ilmansuojelun ohjaus-
mandollisuuksia ja tekee erillistarkasteluja päästöjen rajoittamistoimenpiteiden ja 
strategioiden vaikutuksista ja vaikuttavuudesta ympäristön kannalta. 

SYKEn ilmansuojeluun liittyvää toimintaa suunnataan ja kehitetään erikseen ja 
yhdessä kahdella pääsektorilla, ilmapäästöjen sekä ympäristövaikutusten aihe-alu-
eilla. Aihealueiden tutkimuksen ja asiantuntemuksen tason nostamiseksi peruste-
taan laajoja inventaario-, prosessi- ja mallitutkimuksista koostuvia yhteistutki-
mushankkeita. Integroivilla hankkeilla pyritään joko kehitysarvioihin (lähtien toimin-
noista ja päästöarvioista) tai päästövähennystarpeen arviointiin (lähtien vaikutusten 
kriittisistä tasoista). 

Ilmansuojelun painopistealueen lähivuosien toiminta rakentuu SYKEn nykyisen 
asiantuntemuksen sekä yhteistutkimushankkeissa syntyvän asiantuntemuksen 
pohjalle. SYKEssä olevaa osaamista ja ulkopuolisella rahoituksella toteutettavaa 
T&K-toimintaa suunnataan lähivuosina seuraaviin tehtäväkokonaisuuksiin: 

* Ilmapäästöjen arviointi ja tietojärjestelmien kehittäminen 
* Kasvihuonekaasujen taseet ja globaalimuutosskenaariot 
* Ilman epäpuhtauksien ja ilmastomuutoksen ympäristövaikutukset 
* Päästöjen vähentämistarpeen yhdennetty arviointi. 

Näillä neljällä tehtäväkokonaisuuden alueella tuotetaan tietoa Suomen ilmapäästöis-
tä ja niiden ympäristövaikutuksista, kasvihuonekaasujen ekosysteemitaseista, 
globaalimuutosskenaarioista sekä hiilen ja typen vuorovaikutuksesta ja huuhtoutu-
misesta metsä-ja vesiekosysteemeissä. Kokonaistarkasteluja varten laaditaan 
arviointikehikko, jolla arvioidaan happamoittavien yhdisteiden ja terveyteen vaikutta-
vien pienhiukkasten sekä kasvihuonekaasujen yhteisvaikutuksia, vähentämistarpeita 
ja kustannuksia sekä kansallisen ilmasto-ohjelman toimien ympäristövaikutuksia ja 
ohjauskeinoja. 
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Luonnon monimuotoisuus - tutkimuksen ja seurannan vahvistaminen 

SYKEn biodiversiteettialan tehtäväkenttä on laaja-alainen. Se käsittää BD-tutkimuksen 
ja -seurannan, näihin liittyvät selvitys- ja asiantuntijatehtävät sekä eräitä viranomaisteh-
täviä. SYKE tuottaa myös biodiversiteetin tilan arvioita ja katsauksia. SYKEn biodiversi-
teettitoiminnan kehittämissuuntia valittaessa lähtökohtina ovat olleet nykyiset osaamis-
alueet, tulevaisuuden tietotarpeet sekä kansallinen biodiversiteetin toimintaohjelma. 
Biodiversiteettitoiminnan kehittäminen edellyttää tutkimussuuntautumisen vahvistamis-
ta. Tieteellinen asiantuntemus antaa hyvät lähtökohdat hyvin suunnitellulle ja luotetta-
valle seurannalle ja korkeatasoiselle asiantuntijatyölle. Se parantaa myös mahdollisuuk-
sia kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. 

Biodiversiteetin tutkimus ja seuranta suuntautuvat lähivuosina erityisesti maa- ja 
vesiympäristöjen laji- ja habitaattidiversiteetin tilaan ja muutoksiin ekosysteemi- ja alue-
ekologisella tasolla. Tällainen tutkimussuuntautuminen antaa hyvän perustan luonnon-
ympäristöjen kunnostus- ja ennallistamistoiminnalle sekä biodiversiteetin seurannan 
koordinaatiolle ja kehittämiselle. 

SYKEssä olevaa osaamista suunnataan lähivuosina seuraaviin tehtäväkokonaisuuksiin: 

* Habitaatti- ja lajidiversiteetin tutkimus 
* Luonnonsuojelualueiden ja luontotyyppien arviointi 
* Vesiluonnon biodiversiteetti 
* Lajistomuutokset ja uhanalaistuminen 
* Luonnonympäristöjen hoito ja kunnostus 
* Mikrobidiversiteetti. 

Tehtäväkokonaisuuksia yhdistävät tulevaisuudessa luonnonsuojelun kokonaisarvio 
sekä maankäytön, yhdyskuntien kehityksen ja luonnon monimuotoisuuden vuorovaiku-
tusten selvittäminen. 

Jätteet ja pilaantuneet maat - menettelyt ja tekniikat 

SYKEn toiminta painopistealueella tuottaa tietoa, jolla edistetään jätteiden synnyn 
ehkäisyä, kestävää hyödyntämistä ja turvallista loppusijoitusta sekä pilaantuneiden 
maa-alueiden kunnostamista ja niistä aiheutuvien riskien hallintaa. Tämä edellyttää, 
että jätehuolto nähdään yhä selkeämmin osana materiaalitaloutta ja jätteet osana 
tuotteiden elinkaarta. 

Pilaantuneiden maiden T&K-työn keskeisenä tavoitteena on edistää riittävän puhdistus-
tason määrittämistä ja saavuttamista kustannustehokkaasti sekä niihin liittyvää riskinar-
viointia. Suomessa on noin 20 000 pilaantuneeksi epäiltyä maa-aluetta, joista useita 
tuhansia on puhdistettava lähivuosina ympäristöterveydellisistä tai ympäristönsuojelulli-
sista syistä. Puhdistamisen kokonaiskustannusten on arvioitu nousevan useisiin 
miljardeihin markkoihin. 

Painopistealueella lähivuosina tehtävän T&K-työn keskeisiä tehtäväkokonaisuuksia 
ovat: 

* Jätteiden synnyn ehkäiseminen ja hyödyntäminen sekä ohjauskeinot 
* Yhdyskuntajätteiden jätehuoltojärjestelmät ja -tekniikat 
* Pilaantuneiden maiden puhdistaminen 
* Puhdistamiseen liittyvät menettelyt ja ohjausjärjestelmät. 
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Painopistealueen tehtävät edellyttävät T&K-toiminnan lisäksi korkealaatuisia asiantunti-
ja- ja tiedonhallintapalveluja. Asiantuntijatyö käsittää tuen koko ympäristöhallinnolle, 
kansainvälisen yhteistyön sekä koulutusta ja neuvontaa. Tiedonhallintatyö kattaa mm. 
seurannan, tietorekisterien kehittämisen ja ylläpidon sekä kansallisen ja kansainvälisen 
raportoinnin. 

Teollinen toiminta - kasvava ekotehokkuus 

SYKEn teollisen toiminnan tehtäviä suuntaavat lähitulevaisuudessa erityisesti vaatimuk-
set ekotehokkuuden lisäämisestä ja yhdennetystä päästöjen rajoittamisesta (IPPC-
direktiiviri ja uuden ympäristönsuojelulain toimeenpano) sekä yhdennetyn tuotepolitiikan 
(Integrated Product Policy, IPP) ja tuotelähtöisen ympäristönsuojelunäkökulman 
korostuminen. 

SYKEn teollisen toiminnan T&K-työtä suunnataan lähivuosina selkeästi tuottamaan 
tietoa, jolla voidaan kasvattaa ekotehokkuutta (eco-efficiency). Ekotehokkuuden 
lisääminen voidaan määritellä pyrkimykseksi parantaa materiaalien ja energian käytön 
tuottavuutta ottaen samanaikaisesti huomioon sekä ekologiset että taloudelliset ja muut 
yhteiskunnalliset vaikutukset. Tarve alentaa koko yhteiskunnan materiaali-intensiteettiä 
(dematerialisaatio) avaa kokonaan uuden tutkimuskentän, jossa pohditaan muun 
muassa, kuinka on mahdollista järjestää eri toiminnot kuluttaen vain murto-osa (neit-
seellisiä) raaka-aine- ja energiapanoksia nykyiseen verrattuna. Ekotehokkuuden 
lisääminen liittyy kiinteästi myös yhdennettyyn tuotepolitiikkaan, joka tähtää pitkällä 
aikavälillä kestäviin tuotanto- ja kulutusrakenteisiin. 

Teollisen toiminnan T&K-työ jäsennetään lähivuosina seuraaviin tehtäväkokonaisuuk-
siin: 

* Ekotehokkuus- ja elinkaariarvioinnit ja niiden menetelmäkehitys 
* Teollisten laitosten päästöjen ja ympäristövaikutusten yhdennetty hallinta 
* IPPC BAT -informaatio (kansalliset B RE F-taustaselvitykset) 
* Yhdennetty tuotepolitiikka 
* Ympäristöriskien hallinta 
* Teollisen toiminnan ympäristönsuojelun ohjaus. 

Asiantuntijatoiminta painopistealueella käsittää laajan joukon erilaisia tehtäviä, joista 
merkittävä osa kuuluu EU-yhteistyön ja muuri kansainvälisen yhteistyön piiriin. EU-
työssä on keskeisesti esillä mm. yhdennetty tuotepolitiikka. 

Vesivarojen käyttö ja hoito - vesivarojen kestävä käyttö 

SYKEn toiminta painopistealueella tukee vesivarojen taloudellista, turvallista ja tasa-
puolista käyttöä tavoitteena samalla säilyttää ja parantaa vesiympäristön luonnollisuutta 
ja viihtyisyyttä. Erityisesti ympäristön puhtauden ja viihtyisyyden arvostus sekä tarve 
varautua ilmastomuutoksesta ja poikkeustilanteista aiheutuviin riskeihin vaikuttavat 
maamme vesivaratoimintaan. SYKEn toiminta tukee jo valmistuneen infrastruktuurin 
peruskorjausta, täydentämistä, säätämistä ja osin ennallistamista nykyisiä tarpeita 
vastaavaksi. Vesipolitiikan puitedirektiivi ohjaa merkittävästi SYKEn toimintaa vesivaro-
jen kestävän käytön turvaamisessa. 
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SYKEssä olevaa osaamista suunnataan lähivuosina seuraaviin tehtäväkokonaisuuksiin: 

* Hydrologinen tutkimus ja vesistömallit 
* Vesipolitiikan puitedirektiivin toimeenpanon valmistelu 
* Vesistöhankkeiden ja säännöstelytoiminnan uudet menetelmät 
* Kestävän vedenhankinnan kehittäminen. 

T&K-toiminnan osuus painopistealueen tehtävistä kasvaa jossakin määrin asiantuntija-
palveluiden suuntautuessa entistä enemmän tutkimus- ja kehittämistulosten käyttöön 
saattamiseen. Asiantuntijapalveluja tuotetaan erityisesti alueellisille ympäristökeskuksil-
le ja maa- ja metsätalousministeriölle sekä muille T&K-toiminnan tuloksia hyödyntäville 
tahoille. 

Hankkeissa lisätään tietoa vesivarojen vaihtelusta ja ääri-ilmiöistä ja kehitetään tältä 
pohjalta vesistöjen säännöstelyn ja juoksutusten hallintaa etenkin poikkeustilanteissa. 
Kehitetään hyvän ekologisen tilan määrittelyä säännöstellyissä ja rakennetuissa 
vesistöissä ja valuma-aluepohjaisen suunnittelun menetelmiä. Vesistötöiden, säännös-
telyn ja juoksutusten hoidon ja suunnittelun riskierihallintaa, vaikutusten arviointia ja 
vuorovaikutteisuutta kehitetään projekteissa, jotka palvelevat myös patoturvallisuutta ja 
tulvantorjuntaa. Kunnostustyöhön ja muihin vesistöhankkeisiin kehitetään ympäristöä 
säilyttäviä ja parantavia menetelmiä. 

Pohja- ja tekopohjaveden käyttömahdollisuuksia parannetaan kehittämällä pienille 
vesilaitoksille ja haja-asutukselle soveltuvaa vedenkäsittelytekniikkaa sekä tuottamalla 
tietoa pohjavesien määrästä, laadusta ja suojausmenetelmistä sekä tekopohjaveden 
muodostamisesta. 

4.2 Toimintalinjat muussa keskeisessä toiminnassa 

Haitalliset aineet ja biotekniikka 

SYKE vastaa kernikaalilain sekä torjunta-ainelain mukaisista kemikaalien ympäristöhait-
tojen ehkäisemiseen liittyvistä viranomaistehtävistä, joista tärkeimpiä ovat biosidien ja 
torjunta-aineiden ennakkohyväksymismenettelyt sekä olemassa olevien aineiden 
riskinarviointi. Lisäksi arvioidaan geenitekniikkalain mukaisesti geenitekniikalla muun-
nettujen eliöiden ympäristövaikutuksia. Näissä tehtävissä pyritään edistämään ympäris-
tönsuojelun korkeata tasoa Suomessa. Myös kansainvälisesti, erityisesti EU:ssa, 
pyritään vaikuttamaan siihen, että ympäristömme erityispiirteitä pystyttäisiin nykyistä 
paremmin ottamaan päätöksenteossa huomioon. 

Haitallisten aineiden tutkimus- ja kehitystyössä on tavoitteena tuottaa tietoa ja menetel-
miä kemikaalien, päästöjen, jätteiden ja pilaantuneiden maa- ja sedimenttialueiden 
riskinhallinnan tarpeisiin. Testimenetelmien kehittämistä jatketaan, jotta pystyttäisiin 
selvittämään haitallisten aineiden vaikutuksia eliöstöön. Erityistä huomiota kiinnitetään 
haitallisten aineiden biohajoavuuden ja hormoriitoimintoja häiritsevien aineiden vaiku-
tusten selvittämiseen. 

Arviointimenetelmiä kehitetään siten, että pohjoisen ympäristön erityispiirteitä voitaisiin 
ottaa riskinarvioinnissa huomioon aiempaa paremmin. Tietoa aineiden päästöistä, 
ympäristön pitoisuuksien kehittymisestä ja aineiden kulkeutumis- ja vaikutusmekanis-
meista tarvitaan riskin- ja päästövähennystoimien perustaksi. Riskien hallinnassa 
selvitetään eri ohjauskeinojen käyttökelpoisuutta ja vaikuttavuutta erityisesti olemassa 
olevista aineista tehtäviä riskinvähennysstrategioita varten. Haitallisimpien, toimenpitei- 
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tä edellyttävien aineiden tunnistamiseksi kehitetään Suomen oloihin soveltuvia prio-
risointimenetelmiä. Haitallisten aineiden esiintymisen seurantaa kehitetään palvele-
maan nykyistä paremmin riskinhallintaa ja kansainvälisten velvoitteiden täyttämistä. 

Geenitekniikan hyväksikäytön riskien arviointi ja hallinta edellyttää tiedollisten valmiuksi-
en lisäämistä tutkimuksen keinoin. Biotekniikan käyttö ympäristövahinkojen korjaami-
sessa on jo mahdollista, mutta muuntogeenisten eliöiden käyttö tähän tarkoitukseen 
vaatii vielä runsaasti kokeellista tutkimusta mm. geenien säilyvyydestä, mahdollisesta 
siirtymisestä muihin eliöihin ja vaikutuksista lajikoostumukseen. 

Ympäristöpolitiikan ja -ohjauksen arviointi 

Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia koskevan T&K-toiminnan 
tavoitteena on selvittää miten ja millä edellytyksillä arviointi voi muuttaa suunnittelua ja 
päätöksentekoa, mikä on arvioinnin rooli ja tehtävä suunnitelmista ja ohjelmista 
käytävässä yhteiskunnallisessa keskustelussa sekä mitä keinoja ja välineitä voidaan 
arvioinnissa ja seurannassa hyödyntää. Lähtökohtana on ympäristönäkökohtien 
integrointiperiaate mm. EU:n Amsterdamin sopimuksen mukaisesti. T&K-työn tehtävä-
nä on nostaa esiin keskeisiä vaikuttavia tekijöitä, tuottaa arviointeja sekä esittää 
mahdollisia lähestymistapoja integrointiperiaatteen toteuttamiseksi. 

Ympäristöpolitiikan ohjauskeinojen arvioinnin tehtävänä on selvittää, miten yleistä 
arviointimetodiikkaa ja -teoriaa tulee kehittää ottamaan huomioon ympäristöohjauksen 
erityispiirteitä, kuinka voidaan tarkastella ympäristöohjauksen vaikuttavuutta ja sivuvai-
kutuksia, mitä menetelmiä voidaan käyttää vaikutusten toteamisessa sekä mitä 
arviointikriteerejä voidaan soveltaa ympäristöpolitiikan ohjauskeinoihin. 

Ympäristökysymyksiä ja kansainvälisiä sopimusprosesseja koskevan arvioinnin 
tavoitteena on tarkastella, miten ympäristöasioita voidaan ja tulee arvioida osana 
sopimusten valmisteluprosessia ja toteutusta, miten varsinaiset ympäristönsuojelusopi-
mukset toimivat ja vaikuttavat kansainvälisessä kentässä ja mitkä ovat sopimusten 
väliset keskinäiset kytkennät sekä niiden yhteys kansalliseen ympäristöpolitiikkaan. 

Informaa-tioyhteiskuntakehitystä koskevassa arvioinnissa tarkastellaan, miten kestäväs-
sä kehityksessä voidaan käyttää hyväksi mahdollisuuksia, jotka liittyvät tietoyhteiskunta-
kehitykseen ja miten mahdollisia haittavaikutuksia voidaan torjua. 

Ympäristön ja alueiden käytön seuranta ja raportointi 

Ympäristön seuranta suuntautuu luonnonvaroihin, ympäristöön kohdistuviin paineisiin ja 
ympäristön tilaan. Seurannan kehittäminen kohdistuu sisä- ja rannikkovesiin, biodiversi-
teettiin ja ekosysteemien toimintakykyyn, kaukokartoituksen soveltamiseen seurannois-
sa, rakennettuun ympäristöön sekä indikaattoreihin ja luokituksiin. Seurantaa toteute-
taan ympäristön seurannan strategian pohjalta vuosille 2000-2002 laaditun valtakunnal-
lisen ympäristön seurannan ohjelman mukaisesti. 

Ympäristön seurannan raportoinnin tavoitteena on muokata ympäristötietoa ja levittää 
sitä havainnollisessa ja käyttökelpoisessa muodossa. Ympäristön tilasta ja kuormituk-
sesta tuotetaan ajantasaisia kuvauksia sekä päätöksenteossa ja kansainvälisten 
sopimusten ja EU-direktiivien raportoinnissa tarvittavia selvityksiä ja raportteja. Päästö-
tiedot raportoidaan vuosittain alueellisten ympäristökeskusten toimittamien tietojen 
pohjalta. 
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Alueidenkäyttöön liittyen SYKE tuottaa ympäristöministeriön ja alueellisten ympäristö-
keskusten tarpeisiin seurantatietoa uuden maankäyttö- ja rakennuslain sekä kestävän 
kehityksen tavoitteiden toteutumisesta. Seurantatiedon tuottamiseksi kehitetään ja 
ylläpidetään paikkatietojärjestelmiä ja tietopohjaa sekä kehitetään analyysimenetelmiä. 
Tietopohja sisältää tietoa alue- ja yhdyskuntarakenteen muutoksista, maankäytöstä ja 
sen tehokkuudesta, toimintojen saavutettavuudesta, yhdyskuntien ja niiden osa-
alueiden erilaistumisesta sekä rakennetun ja luonnonympäristön kohteiden välisistä 
suhteista. Alueidenkäytön teematiedot yhdistettyinä muihin ympäristön tilaa ja muutok-
sia kuvaaviin tietoihin luovat edellytykset integroiduille ympäristötarkasteluille. 
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5. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN 

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA 

Suunnittelukaudella toteutetaan muutamia laaja-alaisia, SYKEn painopisteisiin liittyviä 
ympäristöpolitiikan ja sen keinojen arviointeja. Lisäksi varaudutaan tukemaan muiden 
hallinnonalojen ohjelmiin tai hankkeisiin liittyvää ympäristövaikutusten arviointia. SYKEn 
kansainvälisen arvioinnin suositusten mukaisesti yhteiskunnallinen ja taloudellinen 
ulottuvuus yhdennetään SYKEn uusiin laaja-alaisiin T&K-hankkeisiin. T&K-työn 
tuloksellisuus ja kansainvälisen kilpailun lisääntyminen edellyttävät yhteistyön lisäämis-
tä ja syventämistä erityisesti yliopistojen, mutta myös muiden kotimaisten ja kansainvä-
listen tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa. Yhteistyön kehittäminen tarkoittaa mm. 
yhteisten tavoitteiden asettamista, yhteisistä ohjelmista sopimista sekä tutkimusryhmien 
verkostoitumista. Yhteistyössä käytetään hyväksi tiedon hallinnan ja siirron uusia 
välineitä ja mahdollisuuksia. Myös laitosten välisiä vertaisarviointeja käytetään apuna 
T&K-toiminnan kehittämisessä. 

SYKEn T&K-toiminnan ohjaamiseksi järjestetään johdon T&K-toiminnan katselmuksia. 
Samoin järjestetään ennen uuden valtakunnallisen T&K-ohjelman valmistelua ministeri-
öiden (YM, MMM) ja alueellisten ympäristökeskusten kanssa T&K-toimintaa koskeva 
arviointiseminaari vuonna 2002. Ympäristöhallinnossa tehtävän tutkimuksen sisäisen 
synergian edistämiseksi SYKE osallistuu aktiivisesti alueellisissa ympäristökeskuksissa 
tehtävän tutkimuksen ja seurannan laadun, sisällön ja prosessien parantamiseen sekä 
laboratoriotoiminnan kehittämiseen. 

Tutkimustyön tuloksia julkaistaan nykyistä enemmän kansainvälisissä julkaisusarjoissa 
sekä sähköisesti. T&K-prosessien hallintaa parannetaan ja kehitetään. 

YMPÄRISTÖN SEURANTA JA TIETOJÄRJESTELMÄT 

Valtakunnallisen vuosille 2003-2005 laadittavan seurantaohjelman valmistelua paran-
netaan arvioimalla seurantaverkkojen edustavuus ja toteuttamalla seurantojen ulkopuo-
linen arviointi. Laitosten välisiä vastuusuhteita ja seurantojen rahoittamista koskevia 
periaatteita selkiytetään. 

Hydrologisen seurannan prosessien arvioinnin pohjalta harkitaan prosessitarkastelun 
ulottamista myös veden laadun seurantoihin. SYKE varautuu vastaamaan biodiversi-
teettiseurannan valtakunnallisesta koordinaatiosta ja käynnissä olevan selvitystyön 
pohjalta SYKEIIe kuuluvista monimuotoisuuden seurantatehtävistä. Vesipuitedirektiivin 
toimeenpanemiseksi jatketaan sitä tukevaa T&K-toimintaa. Samoin selvitetään, miten 
seurantoja ja velvoitetarkkailuja kehitetään vesipuitedirektiivin toteuttamiseksi. 

Kaukokartoitusmenetelmiä ja mallintamista kehitetään täydentämään ja korvaamaan 
perinteistä seurantatoimintaa. Toistuvien raportointien tukisovelluksia parannetaan. 
HERTTA-projektin jatkotyö suunnitellaan ottaen huomioon painopistealueiden ja muun 
toiminnan tarpeet. Ympäristötietopalvelu järjestetään eri asiakasryhmien tarpeita 
vastaavasti ja määritellään hinnoitteluperiaatteet siten, että ne tukevat keskeistä 
tietotuotantoa ja edistävät ympäristötiedon käyttöä. 



ASIANTUNTIJA- JA VIRANOMAISTOIMINTA 

SYKEn strategian mukaisesti suunnittelukaudella käynnistetään asiantuntija- ja 
viranomaistehtäviin liittyviä T&K-hankkeita niin, että tuloksia voidaan hyödyntää näiden 
tehtävien hoidossa. 

SYKEn asiantuntija- ja viranomaistoiminnan laajuutta, toteutusta ja vaikuttavuutta 
arvioidaan osana SYKEn kokonaisstrategiaa. Tavoitteena on, että keskeisille viran-
omaistoiminnoille laaditaan toimintaohjeistot. 

Vientitoiminnalle laadittua strategiaa toteutetaan niin, että se tukee SYKEn ja sen 
henkilöstön kehittymistä. SYKEn tiedotus- ja viestintätoimintaa kehitetään entistä 
paremmin asiakastarpeista lähteväksi ja internetin palveluja hyödyntäväksi. Verkkopal-
velua kehitetään tiedon hallinnan strategian mukaisesti. Toteutetaan sähköinen asiointi 
verkkopalveluna. 

RESURSSIT JA TALOUS 

Voimavarojen käytön suunnittelu järjestetään siten, että painopistealueiden ja muiden 
tuloksellisuuden kannalta kriittisten alueiden resurssit voidaan turvata. Suora budjettira-
hoitus säilyy suunnittelukaudella enintään nykyisellä tasolla (noin 60% toiminnallisesta 
rahoituksesta). Rahoituksen hankintakeinoja kehitetään ja yksiköiden vastuuta ulkopuo-
lisen rahoituksen hankinnassa lisätään. Budjettirahoituksen kiristyminen edellyttää 
myös tehtävien karsintaa ja toimintojen kustannustehokkuuden parantamista. 

Hankkeiden kustannussuunnittelua ja seurantaa parannetaan. Yhteisrahoitteisten T&K-
hankkeiden rahoitusosuudet pyritään jakamaan nykyistä tasaisemmin rahoittajien 
kesken kustannusosuuksien suhteessa. Ulkopuolisen rahoituksen hankinnassa 
painotetaan hankkeita, jotka ovat SYKEn toiminnan kannalta strategisesti tärkeitä 
(tieteellisyys, painopistealueet, ministeriöiden tulossopimukset, kansainvälisyys). 

Liiketaloudellisesti hinnoitellun kaupallisen toiminnan kustannusvastaavuus on vähin-
tään 100%. Kaupallinen toiminta suunnataan pääasiassa palvelujen vientiin. Maksulli-
sen toiminnan volyymi pyritään säilyttämään vähintään nykytasolla. Sisäisen laskutuk-
sen käyttö laboratoriopalvelujen hankinnassa selvitetään ennen suunnittelukautta. 

PROSESSIT JA RAKENTEET 

Toiminnan tehokkuuden varmistamiseksi ja laatuajattelun vakiinnuttamiseksi laitokses-
sa jatketaan systemaattista laadLin kehittämistyötä. SYKEn toiminnan itsearviointi 
tehdään Euroopan laatupalkintokriteeristön mukaisesti joka toinen vuosi ja määritetäär 
näiden perusteella laatutyön tavoitteet ja painopisteet. 

Ennen suunnittelukautta otetaan käyttöön atk-pohjainen asiakaspalautejärjestelmä 
sekä SYKEn sisäistä toimintaa (energian ja materiaalien käyttö, jätehuolto, matkustami-
nen jne.) koskeva ympäristöasioiden hallintajärjestelmä. 

SYKEn organisaation toimivuus arvioidaan tehtävien priorisointihankkeen yhteydessä ja 
tarvittavat muutokset toteutetaan siten, että muutokset tulevat voimaan vuoden 2002 
alusta. Suunnittelukaudella tarkastellaan myös tutkimuslaboratorion maksullista 
palvelulaboratoriotoimintaa ja resursseja, koska Uudenmaan alueellisen ympäristökes-
kuksen ja SYKEn välinen palvelujen tuottamista koskeva ensimmäinen sopimus 
umpeutuu vuonna 2003. 
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Toimintaprosessien kehittäminen ulotetaan kaikkiin tärkeimpiin toimintaprosesseihin. 
Prosessitarkastelut ulotetaan koskemaan myös ulkoisia sidosryhmiä. Toimintojen 
kehittämisessä käytetään hyväksi myös erilaisia asiakastilaisuuksia ja arviointiseminaa-
reja. Myös yksiköiden välistä vertaisarviointia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. 

Ympäristöministeriön johdolla laaditaan parhaillaan sisäisen hallinnon tietojärjestelmiä 
koskevaa kehittämissuunnitelmaa. Merkittävin sisäisen hallinnon tietojärjestelmähanke 
on asianhallintajärjestelmän kehittäminen. Sen ensimmäisenä osiona otetaan vuonna 
2001 käyttöön asiakirjanhallinta- ja diaariosio vaiheittain hallinnon eri yksiköissä. 

AMMATTITAITO JA TYÖKYKY 

Keskeisiä päämääriä henkilöstöpolitiikassa on henkilöstön ammattitaidon, työkyvyn, 
hyvinvoinnin ja motivaation tukeminen. 

SYKEn henkilöstöstrategia uudistetaan ennen suunnittelukautta. Siinä otetaan huomi-
oon eri henkilöstöryhmien erityistarpeet osaamisen, työkyvyn ja motivaation edistämi-
sessä. Uudistettu palkkausjärjestelmä otettaneen käyttöön vuonna 2001. Laitoksessa 
toteutetaan vuosittain laadittavia TYKY- ja työterveyshuollon toimintasuunnitelmia. 

Henkilöstön kehittämisessä noudatetaan toiminnalle laadittua toimintalinjausta vuosille 
2000-2002 sekä siltä pohjalta laadittavia vuosittaisia koulutusohjelmia. Erityisryhmille ja 
erityisosaamisen alueille laaditaan koulutusohjelmat. Koulutuksessa käytetään hyväksi 
myös työnohjausta, henkilökiertoa, kotimaista ja ulkomaista asiantuntijavaihtoa, tutkija-
koulutusta sekä muita oppimisen menetelmiä. 
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6. VOIMAVARAT 

6.1 Henkilöstö 

Perusrahoituksella palkatun henkilöstön määrää joudutaan suunnittelukaudella 
supistamaan rahoitusrakenteen tervehdyttämiseksi ja välttämättömän rahoitusjouston 
aikaansaamiseksi nykytasosta (pysyviä noin 380 htv, määräaikaisia 15 htv) noin 
35 htv:Ila. Tästä henkilöstöstä 25 henkilöä saavuttaa eläkeiän vuosina 2000-2004. 
Eläkkeelle siirtymisistä arvioidaan voitavan käyttää 75% rahoitusjouston aikaansaami-
seen. Vuoteen 2005 mennessä perusrahoituksella palkatun henkilöstön määrä 
vähenee siten 19 htv, jolloin palkkausmenojen säästöt ovat noin 5 milj.mk. Lisäksi tällä 
rahoituksella olevaa henkilöstömäärää vähennetään muun vaihtuvuuden kautta 
suunnittelukaudella noin 15 htv, jolloin kokonaissäästö henkilöstömenoissa on yhteensä 
9 milj.mk. Myös SYKEn henkilöstön kokonaismäärää vähennetään nykytasosta 
(580 htv) vastaavalla määrällä, jolloin ulkopuolisella rahoituksella palkatun projektihen-
kilöstön määrä vaihtelee 150-200 htv:n välillä. 

Henkilöstövoimavarojen suuntaamista painopistealueille ja muille uusille tehtäväalueille 
jatketaan koko suunnittelukauden ajan. Mahdollisuudet voimavarojen uudelleensuun-
taamiseen selvitetään tarkerrimin meneillään olevan tehtävien priorisointi- ja karsimis-
hankkeen yhteydessä. Sisäisten uudelleenkohdennusten lisäksi voimavaratarpeita 
voidaan hoitaa myös kohdentamalla painopistealueille ulkopuolista rahoitusta. 

Määräaikaisia tutkimusprofessorin virkoja olisi tarpeen perustaa lisää nykyisen kahden 
lisäksi. Niiden perustamista tarkastellaan yhdessä painopistealueiden resurssoinnin 
kanssa ottaen huomioon kulloisetkin rahoitusmandollisuudet. SYKEn sekä yliopistojen 
ja korkeakoulujen välisen yhteistyön kehittämiseksi pyritään perustamaan myös yhteisiä 
professorin virkoja. 

6.2 Rahoitus 

Toimintamenot (momentti 35.60.21) 

SYKEn perusrahoituksesta sitoutuu pääosa palkkoihin ja muihin kiinteisiin menoihin. 
Toimintamenojen sitomaton määrärahaosuus on budjettirahoituksen kiristymisen kautta 
supistunut ja on tällä hetkellä vain 3-4 milj.mk/ 0,5-0,7 milj.euroa. Liikkumavaran 
aikaansaaminen rahoitukseen on välttämätöntä. Rahoitusjousto pyritään kasvattamaan 
suunnittelukauden loppuun mennessä noin 10 milj.markan/ 1,7 milj.euron tasolle. 
Tähän pyritään tehtävien ja kustannusten karsimisella, pysyvän henkilöstön henkilöstö-
menojen vähentämisellä sekä ulkopuolisen rahoituksen katteiden avulla. Perustoimin-
nan kustannuksia katetaan myös ulkopuolisen rahoituksen yleiskustannuskatteilla. 

Toimintamenojen nettorahoituksen (momentti 35.60.21) arvioidaan perusvaihtoehdon 
mukaan säilyvän suunnittelukaudella enintään vuoden 2001 TAE:n tasolla, eli olevan 
126,8 milj.mk/ 21,3 mij.euroa vuodessa. Oletuksena on tuolloin, että vuonna 2000 
toteutetut keskustason palkankorotukset budjetoidaan vuoden 2001 talousarviossa 
täysimääräisesti. Myös uudet TUPO-korotukset oletetaan saatavan täysimääräisenä 
lisärahoi'tuksena toimintamenoihin. 

Mikäli rahoitus toteutuu edellisen TTS-kauden kehyksen mukaisesti eli alenisi suunnit-
telukauden loppuun mennessä 2,2 milj.mk/ 0,4 mij.euroa, se merkitsisi suurempaa 
painetta lisätä ulkopuolisen rahoituksen hankintaa sekä johtaisi todennäköisesti myös 
suunniteltua suurempaan henkilöstömäärän vähentämiseen ja tehtäväkarsintoihin. 
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Mikäli rahoituksen alenema jouduttaisiin hoitamaan kokonaan henkilöstömenosupistuk-
sina, se merkitsisi noin 10 htv:n lisävähennystä henkilöstövoimavaroissa. 

Suurimmat menopaineet aiheutuvat suunnittelukaudella uuden palkkausjärjestelmän 
käyttöönotosta (arviolta 3-5 milj.mk/ 0,5-0,8 milj.euroa), painopistealueiden ja uusien 
tehtäväalueiden (biosididirektiivin ja vesipuitedirektiivin voimaantulo) voimavaratarpeista 
(3 milj.mk/ 0,5 milj.euroa) sekä atk-teknisten uudistusten ja tietojärjestelmien toteuttami-
sesta (asianhallinta, sähköinen asiointi, verkkopalvelut jne.). Ympäristöhallinnon 
keskitettyjen atk-menojen lisärahoitustarve (2 milj.mk/ 0,3 milj.euroa) on suunniteltu 
jaettavaksi atk-palvelujen suhteessa ympäristöhallinnon eri yksiköille. SYKEn osuus on 
noin 0,5 milj.mk/ 0,1 milj.euroa vuodessa. Rahoituksen kohdentaminen menopaineisiin 
tehdään vuosittain rahoituksen sallimissa puitteissa. 

Mikäli SYKEn toimitilojen siirtäminen Helsingin Kumpulaan toteutuu (aikaisintaan 
vuoden 2005 puolivälissä), se aiheuttaa useamman miljoonan markan kertamenoluon-
teisen lisäyksen muuttokustannuksina ja kalustohankintoina. Vuokramenojen kustan-
nusvaikutukset selvitetään tarkemmin kuluvan syksyn aikana. 

Ulkopuolinen rahoitus 

Ulkopuolisen rahoituksen hankinnassa pyritään saamaan aikaan suurempia tutkimus-
kokonaisuuksia ja useampivuotisia hankkeita. Tärkeimpiä kotimaisia rahoittajia ovat 
ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Suomen Akatemia ja Teknologian 
kehittämiskeskus. SYKEn saaman julkisen sektorin kilpailutetun rahoituksen arvioidaan 
olevan suunnittelukaudella noin 45 milj.mk/ 7,6 milj.euroa vuodessa. 

Muista rahoituslähteistä arvioidaan suunnittelukaudella saatavan noin 15 milj.mk/ 
2,5 milj.euroa vuodessa. EU:lta saatavan tutkimusrahoituksen osuutta pyritään kasvat-
tamaan (nykytaso noin 3 milj.mk/ 0,5 mij.euroa). 

Maksullisen toiminnan tulojen arvioidaan kasvavan suunnittelukauden loppuun men-
nessä noin 10%, eli olevan 22 milj.mk/ 3,7 miJj.euroa vuodessa. Tuloista noin puolet on 
kaupallisten vientihankkeiden tuloa ja 3,5-4 milj.mk/ 0,6-0,7 milj.euroa hallinnonalan 
sisäisten palvelujen myyntiä. Vientihankkeissa keskitytään SYKEn erityisosaamista 
edellyttäviin hankkeisiin, joilla samalla parannetaan SYKEn kansainvälistä tunnettavuut-
ta ja tuetaan henkilöstön kansainvälisyystaitojen hankkimista. 

Ympäristövahinkojen torjunta (momentti 35.10.27) 

Ympäristövahinkojen torjuntaan tarvittavien laitteiden harikirinat vaatisivat esitetyn 
perusvaihtoehdon rahoitustasoa suurempia investointeja (suunnittelukauden lisärahoi-
tustarve 2 milj.mk1 0,3 milj.euroa vuodessa). Menolisäykset kohdistuvat lähinnä 
torjuntavalmiuderi lisäämiseen tähtääviin laitehankintoihin, joiden rahoitus palautuu 
valtiolle öljysuojarahaston varoista makseftavina korvauksina lähes kokonaisuudes-
saan. 

Muut momentit 

SYKE budjetoi lisäksi vesiensuojeluinvestointeihin myönnettyjen korkotukilainojen 
korkotuet (momentti 35.10.64) sekä vesihuoltolaitteiden rakentamiseen myönnettyjen 
korkotukilainojen korkotuen (momentti 30.51.30). Korkotukien maksatuksen hoitaa 
Valtiokonttori. Koskiensuojelulain mukaisten korvausten maksatus (momentti 35.20.44) 
saataneen päätökseen vuonna 2002. Lisäksi valtio voisi joutua korvausvastuuseen 
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käräjäoikeudessa vireillä olevassa, PSV-Vesivoima Oy:n Suomen valtiota vastaan 
ajamassa riita-asiassa koskiensuojelulain säätämisestä johtuvasta Iijoen vesistön 
vesivoimarakentamiselle aiheutuneesta vahingosta. 

Rahoitustaulukot 

Toiminnallinen rahoitus arvioidaan vuosina 2001- 2005 seuraavaksi (1000 mk ja 
1000 euroa): 

2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 
1000mk 1000€ 1000mk 1000€ 1000mk 1000€ 1000mk 1000€ 1000mk 1000€ 

Suora budjettirah. 	124 835 20 996 126 800 21 326 126 800 21 326 126 800 21 326 126 800 21 326 

Ulkopuol. rahoitus 	78 500 13 203 80 500 13 539 82 500 13 876 83 500 14 044 84 500 14 212 
- ympäristöministeriö 25 000 4 205 25 000 4 205 25 000 4 205 25 000 4 205 25 000 4 205 
- maa- ja metsä- 	5 500 925 5 500 925 5 500 925 5 500 925 5 500 925 
talousministeriö 
- muu julkisen sekto- 13 000 2 186 14 000 2 355 15 000 2 523 16 000 2 691 17 000 2 859 
rin kilpailtu rahoitus 
- budjetin 	ulkopuoli- 15 000 2 523 15 000 2 523 15 000 2 523 15 000 2 523 15 000 2 523 
nen rahoitus 
- maksullisen toimin- 20 000 3 364 21 000 3 532 22 000 3 700 22 000 3 700 22 000 3 700 
nan tulot 

Yhteensä 	 203 335 34 198 207 300 34 865 209 300 35 202 210 300 35 370 211 300 35 538 

SYKEn tulojen ja määrärahojen kehittyminen vuosina 2001-2005 arvioidaan 
momenteittain seuraavaksi (1000 mk ja 1000 euroa): 

2 001 	2 002 	 2 003 	 2 004 	 2 005 
1000mk 1000€ 1000mk 1000€ 1000mk 1000€ 1000mk 1000€ 1000mk 1000€ 

TULOT 

LUKU 12.35 
60 Korv.ymp.vah.torj. 10 000 1 682 9 000 1 514 8 000 1 346 7 000 1 177 7 000 1 177 

MENOT / YM 

LUKU 35.10 
27 Ymp.vah. torjunta 10 000 1 682 10 000 1 682 8 000 1 346 8 000 1 346 8 000 1 346 
64 Korkotuki/ SYKE 3 900 656 2 000 336 1 500 252 1 000 168 800 135 

LUKU 35.20 0 0 
44 Koskikorvaukset 	5 000 841 500 84 0 0 0 0 0 0 

LUKU 35.60 
21 Toimintamenot 	124 835 20 996 126 800 21 326 126 800 21 326 126 800 21 326 126 800 21 326 

MENOT / MMM 

LUKU 30.51 
30 Korkotuki 	20 000 3 364 17 000 2 859 17 000 2 859 17 000 2 859 17 000 2 859 
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6. 3 Toimitilat 

SYKE toimii kahdessa toimipisteessä Helsingissä. Toimitilojen yhteismäärä on noin 
19 200 m2, josta Kesäkadun toimitilat ovat 15 500 me ja Hakuninmaan laboratoriotilat 
3 900 m2. Lisäksi Oulussa toimivalla vesi- ja ekotekniikan ryhmällä (6 henkilöä) on 
tiloja käytössä noin 200 m2. 

Hakuninmaan tiloissa valmistui peruskorjaus kuluvan vuoden kesällä, jolloin tilojen 
kokonaispinta-ala kasvoi noin 250 m2. Lisätiloilla voidaan helpottaa myös Kesäkadun 
toimitilan tilanahtautta. Kesäkadun ja Hakuninmaan vuokrasopimukset ovat voimassa 
vuoden 2005 puoliväliin. 

Parhaillaan selvitetään teknisiä ja taloudellisia mahdollisuuksia sijoittaa SYKEn 
toimitilat Helsingin Kumpulaan nykyisten vuokrasopimusten umpeuduttua. Tällöin kaikki 
toiminnot sijaitsisivat yhdessä paikassa. Suunnitteilla on, että alueelle sijoittuisivat 
eräiden Helsingin yliopiston laitosten lisäksi Ilmatieteen laitos ja Merentutkimuslai-
tos. Toteutuessaan hanke voisi avata merkittäviä uusia tutkimusyhteistyö- ja 
verkottumismandollisuuksia laitosten välillä. Hankkeen kustannus- ja muut vaikutuk-
set selvitetään tarkemmin kuluvan syksyn aikana. 
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