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1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KESKEISET MUUTOKSET 

Ympäristönsuojelun yleiset haasteet 

Keskeisiä maailmanlaajuisia ympäristöongelmia ovat ilmastokysymykset, otsoniker-
roksen oheneminen, merien tilan huononeminen, biologisen monimuotoisuuden 
köyhtyminen, aavikoituminen ja muu elinympäristöjen tuhoutuminen, eroosio ja hai-
tallisten aineiden rikastuminen ravintoketjuissa. Ympäristöä koskevan tiedon ja tietoi-
suuden lisääntyessä on kasvanut myös tarve ymmärtää ongelmien ekologisia, talou-
dellisia ja sosiaalisia yhteyksiä. 

Puhtaan juomaveden puute, hydrologisten ääri-ilmiöiden yleistyminen ja kasvava 
jätteiden määrä ovat myös tärkeitä globaalitason haasteita. Kansainvälisen yhteis-
työn kohteina ovat yhä enemmän myös sodanjälkeisten alueiden jälleenrakennus 
sekä ympäristöonnettomuuksien ja luonnonkatastrofien jälkihoito. 

Väestön kasvun ja luonnon kestokyvyn yhteensovittaminen korostaa ympäristövas-
tuuta, ekotehokkuutta ja uuden teknologian, mm. bioteknologian hyväksikäyttöä. 
Ympäristöterveys on noussut keskeiseksi aiheeksi mm. OECD:n ympäristöstrategi-
assa, EU:n kestävän kehityksen strategiassa sekä 6. ympäristöohjelmassa. 

Hallitusohjelman mukaan ympäristöpolitiikan tavoitteena on Suomen aseman vakiin-
nuttaminen korkeasta ympäristönsuojelun tasosta tunnettuna tieto- ja osaamisyhteis-
kuntana, jonka kilpailukyky perustuu ekologisesti kestävän kehityksen ehdot täyttä-
vään kulutukseen ja tuotantoon. 

Kansainväliset velvoitteet 

Kansallisella tasolla EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin toimeenpano edellyttää Suo-
messa merkittävää työpanosta suunnitelmakaudella. Myös muilla EU:n strategioilla 
tai direktiiveillä on vaikutusta SYKEn toimintaan. Näistä mainittakoon EU:n uudistet-
tavana oleva kecoikaaiipolitiikka sekä eräät uudet linjaukset, kuten maaperänsuojelua 
ja ympäristöterveyttä koskevat strategiat sekä geenitekniikalla muunnettujen orga-
nismien hyväksymismenettelyjen aloittaminen uudelleen. 

EU:n 6. ympäristönsuojelun toimintaohjelma on hyväksytty vuonna 2002. Ohjelmalla 
toteutetaan EU:n kestävän kehityksen strategiaa. Ohjelman neljä pilaria ovat ilmas-
tonmuutos, luonto ja luonnon monimuotoisuus, ympäristö, terveys ja elämän laatu 
sekä luonnonvarojen kestävä käyttö ja jätteiden hallinta. 

Kestävän kehityksen suuria haasteita on ilmaston muutoksiin varautuminen ja niihin 
sopeutuminen. Hallitusohjelman mukaan Suomi toteuttaa Kioton velvoitteet kansalli-
sen ilmasto-ohjelman mukaisesti ja toimii aktiivisesti kaikki maat kattavan uuden 
neuvottelukierroksen aloittamiseksi. Suomen kansallisen ilmasto-ohjelman mukaan 
päästövähennystoimia tarvitaan energian tuotannossa ja käytössä, liikenteessä, ra-
kentarnisessa ja yhdyskuntasuunnittelussa, maa- ja metsätalouden päästöjen hallin-
nassa sekä jätehuollossa. 
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Biodiversiteettisopimuksen kuudennessa osapuolikokouksessa Haagissa vuonna 
2002 hyväksytyn strategian mukaan luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on 
saatava merkittävästi vähenemään vuoteen 2010 mennessä. Kokouksessa hyväk-
syttiin uusi laajennettu työohjelma metsien monimuotoisuuden suojeluun. Myös mui-
ta työohjelmia ollaan uusimassa. Suomen kansallinen toimintaohjelma (1997-2005) 
uudistetaan vuonna 2005. 

Suomi edistää Johannesburgissa vuonna 2002 pidetyn YK:n kestävän kehityksen 
huippukokouksen toimenpideohjelman toteuttamista laatimalla kansallisen, hallinnon-
alat ylittävän ohjelman ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävistä tuotanto-
ja kulutustavoista sekä osallistumalla kansainvälisen puiteohjelman valmisteluun. 

Suomen lähialueet 

Ympäristöministeriön lähialueyhteistyön strategiassa keskeistä on kohdentaa tuki 
sellaisiin toimenpiteisiin, joilla voidaan pienentää Suomeen ja Itämereen kohdistuvia 
ympäristövaikutuksia. Yhteistyö kattaa vesiensuojelun, kasvihuonekaasupäästöjä 
vähentävät yhteistoteutushankkeet, ilmansuojelun, luonnonsuojelun, ongelmajäte- ja 
jätehuollon, yn-ipäristöasioiden huomioimisen talouden eri sektoreilla sekä ympäristö-
lainsäädännön ja -hallinnon kehittämisen. Baltian maiden liittyminen EU:hun vaikut-
taa yhteistyön tapoihin ja sisältöön samoin kuin Venäjän ympäristöhallinnon vakiin-
tumaton asema. 

Tietoyhteiskunnan kehittäminen 

Valtioneuvoston tietoyhteiskuntaohjelma korostaa tieto- ja viestintäteknologian hyö-
dyntämistä koko yhteiskunnassa. Tämä edellyttää uusien vuorovaikutteisten toirriin-
tatapojen ja sähköisten palvelujen luomista. Tämä puolestaan edellyttää koordinaa-
tiota eri sektorien ja viranomaisten välillä sekä johtamis- ja toimintatapojen ja palve-
luprosessien uudelleen tarkastelua. Myös valtioneuvoston hyväksymät valtionhallin-
non viestintäsuositukset painottavat virastojen verkkoviestinnän kehittämistä, asia-
kaslähtöisyyttä sekä vuorovaikutteisuuden ja avoimuuden lisäämistä. 

Verkostoituminen 

Tutkijoiden ja asiantuntijoiden liikkuvuutta ja verkostoitumista tulisi lisätä. Monitieteel-
linen, poikkitieteellinen ja tieteidenvälinen tutkimus- ja kehitystyö tulee yhä tarpeelli-
semmaksi ja edellyttää yhteistyön syventämistä ja edellytysten parantamista. Esi-
merkiksi EU:n tutkimuksen ja teknologian kehityksen 6. puiteohjelma (2003-2006) 
tukee huippuosaamisen verkostojen kehittymistä, laajojen integroitujen hankkeiden 
syntymistä ja tutkijaliikkuvuuden lisäämistä. Verkostot edellyttävät pitkäaikaista, ny-
kyistä tiiviimpää yhteistyötä toteuttajien kesken. Tämä on osaltaan omiaan tiivistä-
mään yhteistyötä myös Suomen sisällä yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitos-
ten välillä. Myös elinkeinoelämä tarvitsee enenevässä määrin verkostoitumista tutki-
musyhteisöjen ja hallinnon kanssa. Baltian maiden liittyminen EU:hun lisännee mah-
dollisuuksia yhteistyöhön näiden maiden toimijoiden kanssa. 
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Hallinnon rakenteiden uudistaminen ja alueellistaminen 

Hallitusohjelman mukaan tutkimus- ja innovaatiorahoitusta lisätään tiede- ja teknolo-
gianeuvoston suunnitelman pohjalta. Valtion tiede- ja teknologianeuvosto käynnisti 
elokuussa 2003 valtion tutkimuslaitosten rakenteellisia haasteita koskevan selvitys-
työn, jonka tavoitteena on taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kehitystä tukevan 
innovaatiotoiminnan varmistaminen Suomessa myös tulevaisuudessa. Selvitys val-
mistuu ennen suunnitelmakautta. 

Hallinnon tehokkuuden vaatimukset sekä palvelujen laadun ja palvelukyvyn paran-
taminen edellyttävät jatkossa myös hallinnon rakenteiden uudistamista ja mm. tuki-
toimintojen keskittämistä ja toiminnallista erikoistumista. Meneillään olevat hankkeet 
valtion tulosohjauksen terävöittämiseksi ja tilinpäätöskäytäntöjen uudistamiseksi 
asettavat entistä suurempia vaatimuksia hallinnon eri tasojen johtamiskäytännöille 
sekä niitä tukevien suunnittelu- ja seurantajärjestelmien kehittämiselle. Valtion talo-
ushallinnon prosessien uudistaminen ja toimintojen sähköistäminen koskee lähivuo-
sina laajasti koko valtionhallintoa. 

Hallitusohjelmaan sisältyy kannanotto valtion keskushallinnon yksiköiden ja toiminto-
jen alueellistamisen jatkamisesta. Siihen liittyen ympäristöministeriö on syksyllä 2003 
käynnistänyt SYKEn tehtäviä ja niiden hoitoa sekä tukitoimintojen ja tietohallinnon 
palvelujen kehittämistä koskevat selvitystyöt, joiden tulokset valmistuvat keväällä 
2004. Parhaillaan ovat menossa myös ympäristöhallinnon julkaisutoimintaa ja labo-
ratoriotoimintaa koskevat selvitystyöt. Nämä selvitykset valmistuvat kuluvan syksyn 
aikana. 

Rahoitusnäkymät 

Entistä suurempi osuus yliopistojen ja valtion tutkimuslaitosten menoista rahoitetaan 
ulkopuolisella rahoituksella. SYKEssä kehitys on ollut saman suuntainen. Ulkopuoli-
sen rahoituksen lisääntyminen merkitsee myös kilpailun kiristymistä. Menestymisen 
edellytyksenä on toiminnan jatkuva parantaminen. 

Työmarkkinoiden kehitys 

Suurten ikäluokkien siirtymien eläkkeelle ja työllisen työvoiman väheneminen aiheut-
tavat tulevaisuudessa kasvavaa kilpailua osaavasta työvoimasta. SYKEn perusrahoi-
tuksella palkatusta henkilöstöstä 58 henkilöä saavuttaa eläkeiän suunnitelmakauden 
loppuun mennessä. Kilpailu osaavasta työvoimasta edellyttää myös SYKEssä palkit-
semis- ja palkkausjärjestelmien uudistamista sekä muita toimenpiteitä, joilla työyhtei-
sön laatua parannetaan ja houkuttelevuutta lisätään. 



2. MINISTERIÖIDEN ASETTAMAT TAVOITTEET 

2.1 Ympäristöministeriön asettamat tavoitteet 

Ympäristöministeriön strategia valmistui marraskuussa 2002. Ministeriön strategise-
na tavoitteena on ekotehokas yhteiskunta ja hyvinvointia edistävä elinympäristö. 
Strategian pohjalta ministeriössä on laadittu vuoteen 2010 ulottuvat tutkimus- ja ke-
hittämistoiminnan sekä ympäristön seurannan strategiat. Ympäristöhallinnon tiedon 
hallinnan strategia valmistuu syksyllä 2003. 

SYKEIIe ministeriö on vuoden 2004 talousarvioesityksen lukuperusteluissa asettanut 
seuraavat laitoksen toimintaa ja sen kehittämistä koskevat alustavat tulostavoitteet 
vuodelle 2004. Asetetut tavoitteet suuntaavat SYKEn toimintaa myös koko suunni-
telmakaudella. 

SYKEä kehitetään tutkimus- ja kehittämiskeskuksena vahvistamalla monitieteisyyttä 
ja erityisesti ympäristötalouden näkökulmaa ympäristökysymysten käsittelyssä. Toi-
rninnan vaikuttavuutta ja voimavarojen käytön tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan 
ottamalla käyttöön arviointia tukevia mittareita. Asiakkailta ja sidosryhmiltä kerätään 
suunnitelmallisesti palautetta toirninnasta ja tulosten hyödynnettävyydestä. 

Toiminnassa painotetaan seuraavien aihealueiden tutkimusta, seurantaa, asiantunti-
japalveluja ja ohjauskeinojen vaikuttavuuden arviointia sekä näihin aihealueisiin liitty-
viä seuraavia erityiskysymyksiä: 

• Ilmastonmuutoksen torjunnassa ja siihen sopeutumisessa huolehditaan ilma-
päästötietojen kansainvälisestä raportoinnista ja yhdennettyjen arviointimallien 
kehittämisestä. 

• Luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi luodaan tietopohjaa suojelu-
alueverkon puutteiden poistamiseksi ja suotuisan suojelutason saavuttami-
seksi. 

• Ekotehokkuuden parantamisessa painotetaan erityisesti kestävän kulutuksen 
ja tuotannon näkökulmaa. 

• Haitallisten aineiden ja ympäristövahinkojen aiheuttamien riskien hallintaa ja 
Suomenlahden öljyvahinkojen torjuntavalmiutta parannetaan. 

• Vesiensuojelun edistämiseksi luodaan tietoperustaa vesien hyvän ekologian 
ja kemiallisen tilan saavuttamiseen tähtääville tavoitteille ja ohjelmille. 

• Ympäristön, alueiden käytön ja rakennetun ympäristön seurantaa kehitetään 
ja parannetaan tietojärjestelmien hyväksikäyttöä. 

SYKE ylläpitää ympäristöhallinnon tietoteknistä infrastruktuuria ja tuottaa koko ympä-
ristöhallinnolle tutkimus-, laboratorio- ja rakentamispalveluja sekä koulutus- ja muita 
asiantu ntijapalveluja. 
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2.2 Maa- ja metsätalousministeriön asettamat tavoitteet 

Maa- ja metsätalousministeriön SYKEIIe asettamat tavoitteet perustuvat ministeriön 
vesivarastrategian päämääriin. Strategian toteutumista seurataan mittariston avulla. 
SYKEn toimintaa suuntaa myös ministeriön toimeksiannosta laadittu vesivarojen 
käytön ja hoidon T&K-toiminnan suuntaviivat -ohjelma. 

Maa- ja metsätalousministeriö on vuoden 2004 talousarvioesityksen lukuperusteluis-
sa asettanut SYKEIIe seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2004: 

• Tuetaan vesivarojen käytön ja hoidon mittariston käyttöä tulossuunnittelussa 
ja -seurannassa. 

• Kehitetään haja-asutuksen ja maaseutuyhdyskuritien vesihuollon menetelmiä 
sekä erityistilanteisiin varautumista. 

• Kehitetään pohjavesien kestävää käyttöä tukevia menetelmiä. 
• Tuetaan laatujärjestelmien soveltamista vesivaratehtävieri hoidossa. 
• Kehitetään vesivarojen käytössä ja hoidossa tarvittavia malleja ja tietotekniik-

kasovelluksia. 
• Tuetaan Suurtulvatyöryhmän toimenpide-ehdotusten toteuttanmista, kuten tul-

vavirtaamien ja -vedenkorkeuksien arvioimista sekä tulvakarttojen laatimista. 
• Tuotetaan vesialan erityisosaamista vaativat asiantuntija-, viestintä- ja koulu-

tuspalvelut ottaen huomioon myös kansainvälisistä sopimuksista sekä lähi-
alueyhteistyöstä aiheutuvat tarpeet. 

• Tehdään EY:n vesipolitiikan puitedirektiivin toimeenpanemiseksi tarvittavat 
selvitykset. 
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3. STRATEGIA 

3.1 Yleistä 

SYKEn strategia on hyväksytty 14.1.2002. Strategian linjauksiin ei vuonna 2003 pi-
detyssä itsearvioinnissa todettu olevan välitöntä tarkistamistarvetta. Laajempi strate-
gian tarkistaminen tehdään loppuvuonna 2004. Strategia on laadittu Balanced 
Scorecard (tasapainotettu tuloskortti) -viitekehystä käyttäen. Toimintaa on tarkasteltu 
neljästä eri näkökulmasta: toiminnan vaikuttavuus, prosessitja rakenteet, am-
mattitaito ja työkyky sekä resurssitja talous. 

3.2 Toiminta-ajatus, arvot ja visio 

Toiminta-ajatus 

Olemme monipuolista asiantuntemusta yhdistävä ympäristöalan tutkimus- ja kehit-
tämiskeskus, joka tuottaa tietoa ja ratkaisuja ekologisesti kestävän kehityksen edis-
tämiseksi. 

Arvot 

Toirnintaamme ohjaavat arvot ovat asiantuntevuus, luotettavuus, avoimuus ja henki-
löstön työhyvinvointi. 

Visio 2010 

Olemme kansainvälisesti tunnustettu monitieteellinen ympäristöalan edelläkävijä ja 
vaikuttaja. 

3.3 Strategiset tavoitteet 2002-2005 

Toiminnan vaikuttavuus 

Tutkimus- ja kehittämistoiminta on kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustet-
tua. SYKE tuottaa korkeatasoisia, moriitieteellisiä arviointeja, joita hyödynne-
tään laajalti yhteiskunnassa. 
Seuranta- ja tietojärjestelmät vastaavat yhteiskunnan tietotarpeita kansallisesti 
ja kansainvälisesti. 
Asiantuntija- ja viranomaistoiminta vastaa kansallisen ja kansainvälisen yrnpä-
ristöpolitiikan ja toimeeripanon tarpeisiin. 
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Prosessit ja rakenteet 

Toiminta on joustavaa, tehokasta ja laadukasta. Sisäinen yhteistyö on sujuvaa 
ja tuloksellista. 
Yhteistyö on kansallisesti ja kansainvälisesti laajamittaista ja toimivaa. 

Ammattitaito ja työkyky 

SYKE on kiinnostava, kansainvälinen ja korkeatasoisen osaamisen ja jatku-
van oppimisen työyhteisö, jossa henkilöstö on motivoitunutta. 

Resurssitja talous 

• Vaikuttavuuden kannalta kriittiset, kehitettävät alueet on tunnistettu ja toimin-
nan suuntaamiseen ja kehittämiseen on riittävästi voimavaroja. 

• Voimavarat ja rahoitusrakenne vastaavat SYKEn tehtäviä ja niille asetettavia 
vaatimuksia. 

3.4 Strategiset mittarit ja niihin liittyvät tavoitteet 

Strategisten mittareiden avulla konkretisoidaan strategian toteutumisen edellyttämät 
keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet sekä seurataan tavoitteiden toteutumista. Niillä 
saadaan tietoa siitä, miten asiakkaat ja sidosryhmät kokevat toiminnan tuloksellisuu-
den. Eräät mittareista antavat myös mahdollisuuden verrata SYKEn tuloksia muiden 
vastaavien laitosten tuloksiin. 

Mittarit otetaan käyttöön koko laajuudessaan suunnitelmakauden alussa. Niitä käyte-
tään hyväksi sekä pidemmän aikavälin että vuosisuunnittelun yhteydessä. Mittarei-
den avulla luodaan yhteys myös SYKEn tavoitteiden ja henkilöstön tulostavoitteiden 
välille. Mittariston käyttökelpoisuutta ja toimivuutta testataan ja arvioidaan strategian 
uudistamistyön yhteydessä vuonna 2004. Mittareiden avulla asetetaan suunnitelma-
kaudelle seuraavat seurattavat tavoitteet: 

Toiminnan vaikuttavuus 

Asiakas- ja sidosryhmiltä saadut arvioinnit 

Mittarin käyttö SYKEn johtamisen ja kehittämisen välineenä on vakiintunutta kaikkien 
toimintayksiköiden toiminnan kehittämisessä vuonna 2004. Arvioitavana on vuosit-
tain ainakin yksi laaja tehtävä- tai ohjelmakokonaisuus (yli 20 htv). Arviointia käyte-
tään säännöllisesti myös yksittäisten hankkeiden tai rajatumpien toimintojen kehittä-
misessä. Yleinen asiakas- ja sidosryhmämittari on Taloustutkimuksen VIP-barometri, 
jossa selvitetään yhteiskunnallisten päättäjien, korkea- ja ammattikorkeakoulujen 
sekä tiedotusvälineiden johdon käsityksiä julkisista palveluista. VIP-barometrissa ar-
vioidaan organisaatioiden tunnettuus ja annetaan yleisarvosana. Vuonna 2003 
SYKE sijoittui tunnettuuden perusteella 12. sijalle 24 organisaation joukossa. SYKEn 
yleisarvosana oli 7,29 ja sijoitus 17./24. 
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Mediabarometri 

SYKEn ulkoisen tiedotuksen taso pidetään vuoden 2003 tasolla. Arvio perustuu toi-
mittajille suunnattuun mediabarometritutkimukseen, jossa pyritään selvittämään toi-
mittajien mielikuvat ja mielipiteet yhteisöistä ja niiden viestinnästä. Mittareina ovat 
SYKEn mediakuvaindeksi, tunnettuus, yhteisökuvan myönteisyys, viestinnän toimi-
vuus, SYKEn julkisuusstrategia, yhteisökuva sekä mielikuvat johdosta ja työntekijöis-
tä. Vuonna 2003 mediakuvaindeksi oli 3,5 asteikolla 1-5 (edellinen indeksiluku vuo-
delta 2001 oli 3,32). SYKEIIä oli yhdeksänneksi paras mediakuvaindeksi tutkituista 
28 valtionhallinnon yhteisöstä. 

Verkkopalvelujen käyttö 

Verkkopalvelujen käyttö on lisääntynyt nopeasti. Vuonna 2003 uudistuvan verkko-
palvelun julkistamisen jälkeen sivulatauksia seurataan systemaattisesti käyttöä ku-
vastavien mittarien avulla. Verkkopalvelujen kehitys on ollut viime vuosina seuraava: 

2001 	2002 	12.10.2003 

Ympäristöhallinnon verkkopalvelujen kokonaislataukset 5 438 570 	7 642 200 	7 137 384 
SYKEn suomenkielisen etusivun latausmäärät 	 61 184 	79 748 	86 436 

Monitieteisen T&K-toiminnan määrä 

Monitieteisten T&K-hankkeiden määrää lisätään ympäristöpolitiikan kannalta keskei-
sillä alueilla. Vuonna 2005 kyetään tuottamaan nykyistä monipuolisempia ja koko-
naisvaltaisempia tarkasteluja mm. luonnon monimuotoisuuden suojelusta, haitallisten 
aineiden rajoittamisesta, vesipolitiikan toimeenpanosta, ilmastomuutoksen hallintaan 
ja sopeutumiseen liittyvistä toimenpiteistä, tuotantotavoista ja tuotepolitiikasta sekä 
EU:n ympäristöpolitiikan soveltamisesta. 

Julkaisujen määrä julkaisutyypeittäin 

SYKEn julkaisutuotannon kehitys julkaisutyypeittäin on ollut viime vuosina seuraava: 

1999 2000 2001 2002 

- Kirjat, väitöskirjat ja kv. toimitetut kokousjulkaisut 9 16 13 13 
- Tieteelliset alkuperäisartikkelit kv. tieteellisissä kausijulkaisuissa 49 61 83 76 
- Kv. arviointiraportit ja artikkelit kv. kirjoissa ja kokousjulkaisuissa 60 116 142 186 
- Oppaat 12 12 8 6 
- Ammatilliset artikkelit ja raportit 254 288 337 160 
- Yleistajuiset artikkelit ja kirjoitukset 174 155 171 124 

Tavoitteena on väitöskirjojen, kansainvälisissä sarjoissa julkaistavien tieteellisten 
artikkelien sekä laajalevikkisten ammatillisten artikkelien määrän lisääminen T&K-
toiminnan tulosten esittämisessä. Viimeksi mainittujen artikkelien julkaisemista suun-
nataan nykyistä enemmän ammattilehtiin ja kansainvälisiin julkaisuihin. Entistä 
enemmän tuloksia esitetään myös sähköisten verkkopalvelujen kautta. 
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Prosessit ja rakenteet 

Prosessien hallinnan taso sekä yhteistyön toimivuus 

Yhteistyö laitoksen sisällä on sujuvaa ja tuloksellista. Tärkeimmät prosessit on kuvat-
tu, ja ohjeistot ovat ajantasaisia ja sähköisiä. Tärkeimmät taloushallinnon prosessit 
on uusittu vuoteen 2005 mennessä, ja asianhallintajärjestelmä on keskeinen asiakir-
jatuotannon väline. Prosessien uudistamisessa kiinnitetään huomiota vuorovaikutuk-
seen ja oppimiseen sekä ongelmien tunnistamiseen ja ratkaisemiseen. Tavoitteiden 
toteutumista arvioidaan itsearvioinnin yhteydessä sekä ilmapiiritutkimuksen avulla. 

Strategisiksi tunnistettuihin yhteistyöverkkoihin osallistuminen 

T&K-toiminnassa tiivistetään ja laajennetaan erityisesti osallistumista eurooppalai-
seen tutkimusyhteistyöhön. Toimintaa kehitetään EU:n tutkimuksen 6. puiteohjelman, 
PEER-yhteistyön ja EurAquan puitteissa. Verkostoitumista kehitetään myös asian-
tuntijapalveluja, ympäristön seurantaa ja sisäistä hallintoa koskevissa asioissa. Pal-
velutuotantoa ja erikoistumista ympäristöhallinnon sisäisten palvelujen tuottamisessa 
kehitetään ministeriöiden, SYKEn ja alueellisten ympäristökeskusten kesken. 

Ammattitaito ja työkyky 

Jatkotutkintojen määrä ja tieteelliseen julkaisemiseen osallistuvien määrä 

Korkeakoulututkinnon suorittaneen henkilöstön osuus henkilökunnasta pyritään säi-
lyttämään vähintään nykytasolla (69% vuoden 2002 lopussa). Tohtorintutkinnon ja 
lisensiaatin tutkinnon suorittaneiden henkilöiden määrää pyritään lisäämään (vuoden 
2002 lopussa tohtoreita oli 63 ja lisensiaatteja 36). 

Kansainvälisessä toiminnassa mukana olevien määrä 

Suu nnitelmakaudella pyritään laajentamaan erityisesti SYKEn tutkija- ja asiantuntija-
vaihtoa sekä lisäämään kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön ja vientihankkeisiin 
osallistuvien henkilöiden määrää. SYKEn kansainvälinen tunnettuus lisääntyy. 

Työyhteisön toimivuus 

Ilmapiiritutkimusten tulos vertailuaineistoon nähden pysyy vähintään nykytasolla, eli 
se on parempi kuin lähinnä julkishallinnon vertailuorganisaatioissa keskimäärin. Työ-
yhteisön toimivuutta mitataan joka toinen vuosi tehtävillä ilmapiiritutkimuksilla. 

Resurssit ja talous 

Ulkopuolisen rahoituksen sekä sitomattoman rahoituksen osuus 

Ulkopuolisen rahoituksen osuus toiminnallisesta rahoituksesta säilytetään vuoden 
2002 tasolla (noin 40%). Tutkimusrahoituksesta arvioidaan entistä enemmän olevan 
kilpailutettua. Sitomaton rahoitusosuus pyritään nostamaan 0,5 milj.euroon. 
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3.5 Strategiset kehittämistoimenpiteet 

Laitostason itsearviointi tehdään joka toinen vuosi käyttäen Euroopan laatupalkinto-
kriteeristöä (EFQM) tai EU:n piirissä julkisen hallinnon käyttöön kehitettyä yhteistä 
arviointimallia (CAF). Tavoitteena on arvioinnin avulla löytää erityisesti SYKEn laitos-
tason kehittämiskohteet. Kesäkuussa 2003 toteutetun arvioinnin pohjalta kehittämis-
kohteiksi nousivat erityisesti toimintaympäristön muutoksiin liittyvän seurannan ja 
ennakoinnin systematisointi, laitoksen tuloksellisuuden arviointi ja tulosraportoinnin 
kehittäminen, kumppanuus- ja yhteistyösuhteiden kehittäminen sekä prosessien hal-
linnan kehittäminen (mm. prosessikuvaukset/ uudistaminen, projektitoiminta ja toi-
minnan hankkeistaminen). 

Ilmapiiritutkimuksen perusteella SYKE-tason kehittämiskohteiksi nousivat erityisesti 
tavoitteiden selkeyttäminen, ryhmätyön sujuvuus sekä työmäärän ja stressin hallinta. 
Näitä asioita koskevat kehittämistoimet on aloitettu. Saavutettuja tuloksia arvioidaan 
seuraavan kerran vuonna 2005 ilmapiiritutkimuksen yhteydessä. 

SYKEn organisaation toirnivuutta arvioidaan vuoden 2004 strategiatyön yhteydessä. 
Ympäristöministeriön hallinnonalalla käynnissä oleva toimintojen alueellistarriista ja 
kehittämistä koskeva selvitystyö saattaa tuoda muutostarpeita laitoksen tehtävien ja 
palvelujen uudelleenjärjestämiseksi. 
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4. TOIMINTALINJAT 

4.1 SYKEn strategisesti kehitettävät alueet 

SYKEn on visionsa mukaan vuonna 2010 kansainvälisesti tunnustettu monitieteelli-
nen ympäristöalan edelläkävijä ja vaikuttaja. Edelläkävijyys edellyttää yhteiskunnan 
tulevien tietotarpeiden ennakoimista ja niihin vastaamista. Tietotarpeet koskevat eri-
tyisesti ympäristön prosessien, niihin vaikuttavien tekijöiden ja vuorovaikutussuhtei-
den sekä ekologisen ja sosiaalisen merkityksen parempaa ymmärtämistä. Vaikutta-
vuus on sitä suurempi, mitä paremmin tuotettu tieto tai palvelut vastaavat käyttäjien 
tarpeisiin ja ympäristöongelmien ratkaisemiseen. Vision toteutuminen edellyttää uu-
den tiedon, osaamisen, toimenpideohjelmien sekä palvelujen aikaansaamista erityi-
sesti seuraavilla aihealueilla: 

• Ilmaston globaalitason muutosten hallinta ja niihin sopeutuminen ja muutok-
siin liittyvien vaikutusten integroidut tarkastelut 

• Ympäristöpolitiikan ohjauskeinojen vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi 
• Haitallisten aineiden integroitu tutkimus, seuranta, arviointi sekä niihin liittyvä 

hallinnan kehittäminen 
• Tuotteiden ja palvelujen elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten ja eko-

tehokkuuden arviointi yhdennetyn tuotepolitiikan tarpeisiin 
• Hydrologian ja vesivarojen tutkimus ja niihin liittyvän tiedon kokonaishallinta 
• Maatalousympäristöjen sekä sisävesien, kosteikkojen ja rantaluonnon moni-

muotoisuuden tutkimus ja arviointi 
• Geenitekniikalla muunnettujen organismien aiheuttamien ekologisten ja 

yhteiskunnallisten vaikutusten riskinarviointi ja seuranta 
• Meri- ja rannikkoalueen virtauskenttä-, rehevöitymis- ja meriorinettomuus-

ennustemallien kehittäminen. 

Näillä alueilla on tarkoitus kiinnittää erityistä huomiota eri tieteen- ja ammattialojen 
osaamisen yhdistämiseen ja erityisesti luonnontieteellis-teknisen ja yhteiskunnallisen 
näkökulman yhteensovittamiseen, SYKEn metodisen osaamisen kehittämiseen sekä 
palvelujen ja toiminnan lopputulosten vaikuttavuuden parantamiseen. 

Suunnitelmakaudella on tarpeen nykyistä paremmin hallita SYKEn asiakkuus-, 
kumppanuus- ja vuorovaikutussuhteita sekä tehdä strategista valintaa niiden kesken. 

4.2 Tutkinnustoiminta 

Kansallisten ja kansainvälisten ympäristöpoliittisten kysymysten ratkaiseminen edel-
lyttää ympäristöongelmien kokonaisvaltaista ymmärtämistä ja laajojen kokonaisuuk-
sien hallintaa. Yhdistämällä tietoa ja käsittelemällä ympäristökysymyksiä eri tieteen-
alojen näkökulmasta tuetaan monipuolista ympäristöpoliittista keskustelua. Ympäris-
töpolitiikan kysymysten käsittely edellyttää jatkossa erityisesti yhteiskunnallisen tut-
kimuksen vahvistamista sekä yhteistyön tiivistämistä ja verkottumista yliopistojen ja 
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muiden tutkimuslaitosten kanssa. Ympäristötutkimuksen syventämiseksi ja tutkimus-
toiminnan kansainvälisyyden ja kilpailukyvyn parantamiseksi laajennetaan myös 
kansainvälisiä yhteistyökumppanuuksia sekä lisätään tutkijavaihtoa. Yhteistyön kehit-
täminen tarkoittaa hankeyhteistyön lisäksi mm. yhteisten tavoitteiden asettamista, 
yhteisistä ohjelmista sopimista sekä tutkimusryhmien verkostoitumista. Yhteistyössä 
käytetään hyväksi uusia tiedon hallinnan ja siirron välineitä ja mahdollisuuksia. 

Tutkimustyön tuloksia julkaistaan nykyistä enemmän kansainvälisissä julkaisusar-
joissa sekä verkkomuotoisina versioina. T&K-toiminnan tulosten julkaisemista myös 
laajalevikkisissä koti- ja ulkomaisissa ammattilehdissä on tarpeen lisätä. T&K-
prosessien hallintaa sekä valmistuneiden hankkeiden tu losten hyödynnettävyyden 
arviointia parannetaan ja kehitetään. Tutkimusharikkeiden suunnitelmallisuutta ja 
pitkäjänteisyyttä parannetaan kokoamalla tutkimushankkeet osaksi suurempia han-
kekokonaisuuksia ja ohjelmia. 

Tutkimusta varten SYKEn tutkimusosastolle on perustettu seitsemän nelivuotista 
tutkimusohjelmaa, jotka koordinoivat tutkimustoimintaa. Tutkimusta toteutetaan myös 
asiantuntijapalveluosastolla, tietokeskuksessa ja laboratoriossa. 

SYKEn tutkimustoiminnassa painottuvat mm. seuraavat kysymykset ja aihealueet. 

Globaalimuutoksen tutkimuksessa tutkitaan ilmastonmuutoksen ja ilman epäpuh-
tauksien aiheuttamia ympäristövaikutuksia, ekosysteemien hiili- ja kasvihuonekaasu-
taseita sekä sopeutumista ilmastonmuutokseen. Arviointeja varten kehitetään myös 
mallijärjestelmiä. Tutkimustuloksia käytetään ympäristöpoliittisen päätöksenteon tu-
kena erityisesti ilmastosopimuksen, kansainvälisen ilmastopaneelin, ilmapäästöjen 
kaukokulkeutumissopimuksen ja EU:n ilmansuojeludirektiivien toiminnassa. 

Luonnon monimuotoisuuden tutkimuksen alueella keskitytään maisema-, eko-
systeemi- ja lajitason tutkimuksiin. Luonnonsuojelubiologisesti tärkeitä tutkimustee-
moja painotetaan neljällä osa-alueella, jotka ovat maatalousympäristöjen monimuo-
toisuus, metsien suojelubiologia, mikrobidiversiteetti ja GMO-tutkimus sekä sisävesi-
en, kosteikkojen ja rantaluonnon monimuotoisuus. Tutkimustietoa tuotetaan luon-
nonsuojelualueverkon edustavuudesta ja suojelualueiden valintamenetelmistä sekä 
eri hoitotoimien ja maankäyttömuotojen mahdollisuuksista turvata luonnon monimuo-
toisuutta. Tietoa tuotetaan myös mikrobidiversiteetistä ja geenitekniikalla muunnettu-
jen organismien (GMO) biologisista vaikutuksista. 

Vesistöalueiden integroidun tutkimuksen toimintakenttä on vesistöt ja vesistöalu-
eet sekä valumavesiä ja huuhtoutumia koskeva tutkimus. Tutkimusta kehitetään eri-
laisten vesistöjen tilaa muuttavien tekijöiden arvioimiseksi sekä vesistöjen kriittisten 
kuormitusten määrittämiseksi erityisesti vesipuitedirektiivin tarpeisiin. Erityisenä ta-
voitteena on syventää ymmärrystä vesistöalueiden kehityksestä yhdistämällä luon-
nontieteellisiä, taloudellisia ja yhteiskunnallisia tarkasteluja. Tuloksia käytetään hy-
väksi laajoja vesistöalueita koskevissa arvioinneissa, ja ne tukevat vesiensuojelu-
politiikan kehittämistä. 

Itämeren suojelun tutkimuksen toimintakenttä on Itämeren ja sen valuma-alueen 
muodostama kokonaisuus. Tutkimus painottuu valuma-alueelta Itämereen tulevan 
kuormituksen arviointiin, Suomen aluevesien tilaan vaikuttavien tekijöihin sekä meri-
ekosysteemien prosesseihin. Tavoitteena on selvittää rannikkovesien laadun muu- 
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toksia ja taustalla olevia vaikutusmekanismeja. Tavoitteena on myös tutkia meri- ja 
rannikkoluonnon monimuotoisuuden määrääviä tekijöitä sekä tunnistaa monimuotoi-
suuden kannalta arvokkaat alueet. Tutkimustuloksia käytetään merensuojelutoimen-
piteiden vaikutusten arviointiin ja uusien suojelua edistävien toimien kehittämiseen. 

Haitallisten aineiden tutkimuksen keskeinen tavoite on tuottaa tietoa, joka tukee 
haitallisten aineiden riskien arviointia ja hallintaa. Tavoitteena on myös tuottaa tietoa 
päätöksentekijöille rajoitustarpeista ja toimenpiteistä sekä niiden tehosta ja vaikutuk-
sista. Tutkimustuloksia käytetään riskien tuririistamiseen, arviointiin ja hallintaan ja 
niiden avulla edistetään riskien kokonaisvaltaista käsittelyä. 

Ympäristöteknologian tutkimuksen alueella tutkitaan ja kehitetään menettelytapo-
ja ja teknisiä ratkaisuja, joilla voidaan vähentää tuotannon ja kulutuksen päästöjä ja 
jätteitä sekä tehostaa luonnonvarojen kestävää käyttöä. Tutkimusalueeseen liittyvät 
myös maa-alueiden ja pohjavesien pilaantumisesta aiheutuvat riskit, pilaantuneiden 
alueiden kunnostus ja riskien hallinta sekä jäte- ja talousvesien käsittely. Tutkimustu-
loksia käytetään tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutusten ja ekotehokkuuden 
arviointiin sekä pilaantuneiden maa-alueiden ja pohjavesien kunnostamisessa ja ve-
sihuollon edistämisessä. Tulokset tukevat yhderinettyä päästöjen vähentämistä sekä 
tuotepolitiikan ja riskinarvioinnin kehittämistä. 

Ympäristöpolitiikan tutkimus tutkii, miten yhteiskunnallisin toimin pyritään vaikut-
tamaan ympäristöön. Tutkimuksen kohteena ovat lainsäädäntö ja sen toimeenpano 
sekä muut toimenpiteet, kuten tuet, verot ja neuvonta. Tutkimuksissa analysoidaan 
myös ympäristöpolitiikkaan liittyvää yhteiskunnallista keskustelua sekä sosiaalisen, 
ekologisen ja taloudellisen kestävyyden välistä suhdetta. Tarkastelut perustuvat poli-
tiikan tutkimukseen, oikeustieteeseen, taloustieteeseen, sosiologiaan, viestintätutki-
mukseen ja arviointitutkimukseen. Tutkimustuloksia hyödynnetään kehitettäessä 
lainsäädännön valmistelua ja toimeenpanoa, suunnitelmien ja ohjelmien laadintaa 
sekä ympäristöpolitiikan yleistä toimeenpanoa. 

Asiantuntijapalveluosaston hydrologian yksikkö keskittyy tutkimustoiminnassaan 
hydrologisten prosessikuvausten kehittämiseen, ilmastonmuutosten vesistövaikutus-
ten selvittämiseen sekä hydrologisten aineistojen analysointiin. Prosessitutkimus tu-
kee erityisesti vesistömallien kehittämistä. Aineistojen analysointi keskittyy trendien 
ja vaihtelujen sekä niiden taustatekijöiden selvittämiseen. Tuloksia hyödynnetään 
mm. vesivarojen käytön ja hoidon tehtävissä sekä ympäristön tilan arvioinnissa. 

Tietokeskuksen geoinformatiikka- ja alueidenkäyttöyksikön tutkimus keskittyy kau-
kokartoitukseen. Keskeiset osa-alueet ovat matemaattis-fysikaalisten menetelmien 
kehittäminen lumen sulamisen, veden laadun, öljyvahinkojen ja maanpeitetulkinnan 
sovelluksissa. Lisäksi tutkitaan satelliittihavaintojen ja ympäristömallien yhdistämistä 
sekä kehitetään tiedon hyödyntämistä tukevia tietokantarakenteita. Tuloksia käyte-
tään operatiiviseen seurantaan ja sen jatkokehitykseen, kuten ympäröivien merialu-
eiden pintalämpötilojen laskentaan kesällä ja lumen sulamisen seurantaan keväällä. 

Laboratoriossa tehtävä tutkimus liittyy lähinnä haitallisten aineiden tutkimushank-
keisiin. Painopisteenä on analyysimenetelmien kehittäminen erilaisista ympäristö-
näytteistä em. hankkeiden tarpeisiin. Tutkimustuloksia hyödynnetään myös vertailu-
laboratoriotoiminnassa, esimerkiksi pätevyyskokeiden järjestämisessä, standar-
disoinnissa sekä asiantuntijatoimirinassa. 
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4.3 Asiantuntija- ja viranomaispalvelut 

SYKEn asiantuntijapalvelujen tavoitteena on toimia asiakaslähtöisesti. Asiantuntija-
työlle on tunnusomaista monista lähteistä hankitun tiedon yhdistäminen, jatkuva ja-
lostaminen ja jakaminen. Toiminnan suuntaamisessa pyritään erityisesti ottamaan 
huomioon kansallisen ja kansainvälisen ympäristöpolitiikan valmistelun ja toimeen-
panon tarpeet. Palveluja tuotettaessa pyritään jatkuvasti tekemään uusia havaintoja 
ja analysoimaan, -tulkitsemaan ja tarjoamaan eri tilanteissa toimintavaihtoehtoja tai 
ratkaisuja. 

Erityisesti pyritään tunnistamaan aiheita, joiden merkitys on kasvamassa sekä suun-
taamaan toimintaa näiden uusien tarpeiden ja ongelmien ratkaisemiseen. Ohjaavien 
ministeriöiden, alueellisten ympäristökeskusten, kuntien ja teollisuuden käytännön 
toiminnasta lähtevät tarpeet ovat keskeisiä kehitettäessä asiantuntijapalveluja. 
Suunnitelmakaudella lisätään toiminnan kehittämisen ja suunnittelun vuorovaikuttei-
suutta asiakkaiden kanssa. Erityisesti tehostetaan asiakaspalautteen systemaattista 
kokoamista. 

Koska monet tärkeimmistä ympäristöpoliittisista päätöksistä tehdään kansainvälises-
ti, uuden tiedon ja osaamisen esille tuominen myös kansainvälisissä yhteyksissä on 
tärkeää. Toiminnan tulokset pyritään saattamaan asiakkaiden käyttöön tehokkaasti ja 
niiden hyödyntämistä pyritään varmistamaan. 

SYKEIIe on monissa säädöksissä sekä YM:n ja MMM:n tulossopimuksissa annettu 
runsaasti erilaisia viranomais- ja asiantuntijatehtäviä. Lisäksi uusia asiantuntijatehtä-
viä on tulossa mm. monien EY:n direktiivien toimeenpanon kautta. Pääosa tehtävistä 
hoidetaan SYKEn asiantuntijapalveluosastolla kiinteässä yhteistyössä muiden toi-
mintayksiköiden kanssa. Asiantuntijapalveluja tuottavat myös tutkimusosasto, tieto-
keskus ja laboratorio. 

SYKEn asiantuntija- ja viranomaistoiminnassa painottuvat mm. seuraavat kysymyk-
set ja aihealueet. 

Ympäristönsuojelu 

Luontoon liittyvässä toiminnassa vahvistetaan -tietämystä uhanalaisista lajeista 
sekä tehostetaan niiden seurantaa ja seurannan koordinointia. Luonnonsuojelulain 
luontotyyppien inventoinnit sekä kallioiden ja moreenien geodiversiteettikartoitukset 
saatetaan loppuun. Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarviointia laajennetaan. 
Parannetaan valmiuksia luontodirektiivin raportointiin Euroopan komissiolle vuonna 
2007. Lisätään tietämystä ekosysteemien hoidosta ja ennallistamisesta sekä näiden 
toimien vaikutusten arviointi- ja seurantamenetelmistä. Luonnonsuojelun tietojärjes-
telmän alue- ja biotooppiosio suunnitellaan ja otetaan käyttöön. Luontovaikutusten 
arviointiin liittyviä asiakaspalveluja ja luonnonsuojelun verkkoviestintää kehitetään. 

Ympäristöasioiden hallinnan alueella tuotetaan asiantuntijapalveluja jätehuollon, 
ohjauskeinojen ja teollisen toiminnan alueilla. Skenaariointityökaluja ja tietovarantoja 
kehittämällä parannetaan valmiuksia erilaisten toimenpidevaihtoehtojen arviointiin. 
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Ympäristönsuojelulain toimeenpanon seurantaa ja ohjeistusta kehitetään. Uusia 
asiantuntijatehtäviä on tulossa monien EY:n direktiivien toimeenpanon kautta. Kasvi-
huonekaasujen ja muiden päästöjen ja jätteiden inventoinnin ja raportoinnin merkitys 
kasvaa lisääntyvien kansainvälisten velvoitteiden takia. Tästä syystä tiedon tuottami-
sen menetelmiin ja laadunvarmennukseen kiinnitetään erityistä huomiota yhteistyös-
sä alueellisten ympäristökeskusten ja Tilastokeskuksen kanssa. Pitkään jatkuneista 
tehtävistä keskeisinä säilyvät parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) määritte-
ly ja vaikuttaminen EU:n BREF-asiakirjoihin, siihen liittyvä tiedon levittäminen sekä 
EMASin ja muiden ohjausjärjestelmien edistäminen. Uusi valtakunnallinen jätesuun-
nitelma valmistellaan suu nnitelmakaudella. 

Ympäristögeotekniikassa keskitytään yrripäristönsuojelurakenteiden (mm. kaato-
paikat) suunnittelun ja rakentamisen laadun parantamiseen kehittämällä sekä 
laboratoriossa että maastossa käytettäviä laaduntarkkailumenetelmiä. Lisäksi 
laaditaan ohjeita ja annetaan asiantuntija-apua alueellisille ympäristökeskuksille. 

Pilaantuneiden maiden ja sedimenttien riskinarviointiin ja -hallintaan liittyviä 
toimintamalleja kehitetään. Mm. toimialakohtaisin selvityksin pyritään löytämään 
merkittäviä pilaantumisriskiä aiheuttavia toimintoja ja suuntaamaan kehittämistoimia 
erityisesti niihin. Pilaantuneiden maiden seurannan lisäksi osallistutaan maaperän-
suojelun kehittämiseen. Tietojen kattavuutta, luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä pa-
rannetaan yhteistyössä alueellisten ympäristökeskusten kanssa. 

Vesivarat 

Hydrologisen toiminnan keskeiset alueet ovat paikkatietotyö, seuranta, vesistö-
mallijärjestelmän ylläpito ja kehittäminen, tietojärjestelmät ja -palvelu sekä hydrologi-
set analyysit ja muu tutkimus. Paikkatietojärjestelmätyössä korostuu integroidun 
vesistö- ja valuma-aluetietojärjestelmän (VESI-GIS) kehittäminen. Järjestelmässä 
pyritään laajojen perusaineistojen muodostamiseen sekä paikkatietojen yhteiskäyt-
töön. Sisävesien syvyyskartoituksessa tavoitteena on kaikkien suurten ja keski-
suurten järvien kartoituksen saattaminen loppuun 2010-luvulla. Valtakunnallisessa 
hydrologisessa seurantaohjelmassa kehitetään mittausjärjestelmiä ja laatuajattelua 
sekä tuetaan vesipuitedirektiivityötä. Vesistömallijärjestelmää kehitetään reaaliaikai-
sen seurannan, hydrologisten ennusteiden ja vesivaratiedon hallinnan välineenä. 
Satelliitti- ja säätutkatietojen käyttöä lisätään. Tietopalveluja tarjotaan aktiivisesti ja 
ajantasaisesti ja erityisesti HYDRO-tietokantaa kehitetään. Hydrologisten aineistojen 
analyyseissä pyritään selvittämään muutosten ja vaihtelujen taustatekijöitä. Ilmas-
tonmuutoksen vaikutuksia vesivaroihin ja patoturvallisuuteen tutkitaan. Yhteistoirriin-
taa hydrologian ja vesivarojen tutkimuksen ja asiantuntijajärjestelmien kesken lisä-
tään. 

Vesivaroihin liittyvässä toiminnassa huolehditaan säännöstelyjen käyttöä, hoitoa 
ja operatiivista tulvatorjuntaa koskevista asiantuntijapalveluista ja osallistutaan alan 
kehittämiseen. Poikkeuksellisiin tulviin ja kuivakausiin varautumista tuetaan. Vesistö-
jen käytön asiantuntijajärjestelmiä ylläpidetään ja erityisesti vaikutusten arviointi-
menetelmiä kehitetään. Patoturvallisuuden asiantuntija- ja viranomaistehtävistä 
huolehditaan. Samalla osallistutaan patoturvallisuuden kehittämiseen sekä kehite-
tään tulva- ja patovahinkojen estämiseksi tarvittavia menetelmiä. Jatketaan alueellis- 



20 

ten ympäristökeskusten avustamista vesipuitedirektiivin toimeenpanossa sekä kehi-
tetään menetelmiä ja opasmateriaalia hoitosuunnitelmien laatimiseen. Vesistöjen 
kunnostuksen sekä vuorovaikutteisen vesistöjen hoidon menetelmiä kehitetään ja 
tuetaan alueellisia ympäristökeskuksia rakentamisen ja kunnossapidon laatutyössä. 
Kehitetään menetelmiä ympäristömyönteiseen ja luonnonmukaiseen vesi- ja ympä-
ristörakentamiseen. Vesihuollossa annetaan asiantuntijapalveluja erityisesti haja-
asutuksen vedenhankinnan sekä jätevesien käsittelyä koskevien menetelmien, lait-
teiden ja ylläpidon kehittämisessä. 

Haitallisten aineiden esiintymistä ja kulkeutumista pohjavesissä tutkitaan. Koko vesi-
varojen käytön ja hoidon tehtäväkentässä huolehditaan valtakunnallisesta koulutuk-
sesta sekä kehitetään ja ylläpidetään hallinnon tarvitsemia tietojärjestelmiä. 

Viranomaispalvelut 

Kemikaalivalvonnassa osallistutaan EU:n uuden kemikaalilainsäädännön valmiste-
luun ja varaudutaan sen toimeeripanoon. Lisäksi osallistutaan vaarallisia aineita kos-
kevan hallituksen ohjelman valmisteluun. Biosididirektiiviin toimeenpanossa keskei-
sin tehtävä on osallistuminen markkinoilla olevien tehoaineiden tarkastusohjelmaan. 
Kasvinsuojelutuotteissa osallistutaan EU-lainsäädännön uudistamiseen, torjunta-
aineiden kestävää käyttöä koskevan strategian valmisteluun sekä näiden toimeen-
panoon. Geenitekniikkalainsäädännön uudistus edellyttää ympäristöriskien arvioinnin 
kehittämistä sekä SYKEIIe uusien geenitekniikan valvontaviranomaistehtävien käyn-
nistämistä. 

Ympäristövahinkojen torjunnassa pyritään tehostamaan erityisesti Suomenlahden 
torjuntavalmiutta sekä riskien hallintaa. Tämä edellyttää uusien ympäristövahinkojen 
torjunta-alusten hankintaa ja niiden asiarimukaista varustamista. Merenkulun turvalli-
suuden parantamiseksi tehostetaan yhteistyötä ao. viranomaisten kanssa. Laittomien 
päästöjen valvontaa ja vastuullisten saattamista korvausvelvollisiksi tehostetaan. 
Tutkimus- ja kehitystyössä pääpaino on kovaan merenkäyntiin ja jääolosuhteisiin 
soveltuvien menetelmien sekä kemikaalivahinkojen torjunnan kehittämisessä. Kan-
sainväliset tutkimus- ja kehitysprojektit ja kansainvälinen yhteistyö IMO:n, EU:n ja 
HELCOMin kanssa korostuu aiempaa enemmän toiminnan kehittämisessä. Erityisen 
tärkeää on yhteistyön tehostaminen Viron ja Venäjän viranomaisten kanssa. 

Jätteiden kansainvälisten siirtojen lupien tehokas myöntäminen säilyy tärkeänä 
viranomaistehtävänä. Lupien ja toimijoiden valvontaa tehostetaan. 

Kansainväliset konsulttipalvelut 

SYKEn kansainvälisissä konsulrtipalveluissa toimintaa suunnataan yhä enemmän 
kohdealueiden ympäristöhallinnon kehittämistä tukeviin hankkeisiin. Samalla tällä 
toiminnalla tuetaan SYKEn tutkimus- ja asiantuntijatyötä sekä henkilöstön kansainvä-
listymistä. Kansainvälinen ympäristöalan konsulttipalvelujen kysyntä on edelleen 
voimakasta, mutta SYKEssä ko. toiminnan volyymin lisäämiseen nykyjärjestelyin ei 
juuri ole mahdollisuuksia. 
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Laboratoriopalvelut 

SYKEn laboratorion analytiikan kehityslinjat liittyvät suunnitelmakaudella edelleen 
ajankohtaisten ympäristödirektiivien edellyttämiin valmiuksien. 

EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi edellyttää haitallisten aineiden laajamittaista seuran-
taa. Näihin aineisiin kuuluu runsaasti orgaanisia yhdisteitä, joiden kansallinen ana-
lysointivalmius on saatettava kuntoon vuoden 2006 alkuun mennessä. Keskeisimmät 
laitteet hankitaan ennen suunnitelmakautta. Osa analytiikasta hoidetaan alihankin-
toina. Suunnitelmakaudella pääpaino on laitevalmiuksien ylläpidossa ja vanhan laite-
kannan uusimisessa. 

Tärkeitä direktiivejä ovat kaatopaikka-, liete- ja maaperädirektiivit, jotka edellyttävät 
vaativien näytetyyppien analytiikkavalmiuksien luomista tai laajentamista. Myös tämä 
toiminta edellyttää asianmukaisen laitekannan hankkimista. SYKEn rooli tällä alueel-
la on lähinnä erityisanalytiikan tuottamista ja kehittämistä. 

SYKEn vanhan laboratoriolaitekannan uusimiseen ja uusien laitteiden hankintaan 
tarvitaan vuosina 2003-2004 yhteensä noin 0,4 milj.euroa/vuosi ja suunnitelmakau-
della noin 0,35 milj.euroa/vuosi. 

Ympäristöministeriön SYKEIIe antama määräys toimia vertailulaboratoriona on voi-
massa vuoden 2005 loppuun saakka. Määräyksen uusimista haetaan ympäristömi-
nisteriöltä vuonna 2004. Samalla on tarkoitus esittää pätevyysalueen laajentamista 
mm. biologisiin ja ympäristömikrobiologisiin määrityksiin. Määräyksen uusiminen 
edellyttänee SYKEn pätevyyden ja sopivuuden uudelleenarviointia. 

Ympäristöhallinnon laboratoriotoimintaa koskeva selvitystyö valmistuu lokakuussa 
2003, ja se vaikuttaa myös SYKEn laboratorion toimintaan suunnitelmakaudella. Ver-
tailulaboratoriotoiminnan laajentumisen lisäksi selvitystyön pohjalta arvioidaan mm. 
oman rutiiniluontoisen anaIytiikkatuotarinori roolia ja tuotantotapoja sekä erikoistu-
mismandollisuuksia. 

404 Ympäristön seuranta ja tietojärjeste&mät 

Ympäristön seuranta 

Ympäristön seurannan tehtäväalueella joudutaan tekemään uusia painotuksia muun 
muassa vesipuitedirektiivin vuoksi. Uusia seurantavelvoitteita aiheutuu lisäksi mm. 
biodiversiteetti- sekä haitallisten aineiden seurannoista. Ympäristöministeriön johdol-
la on laadittu ympäristön seurannan strategia. Vuosien 2003-2005 valtakunnallisessa 
seurantaohjelmassa on esitetty eri osapuolten seurantavastuut. Ohjelman perusteel-
la laitosten välisiä vastuusuhteita ja seurantojen rahoittamista koskevia periaatteita 
selkiytetään ja kehitetään. 

SYKE ryhtyy hoitamaan vesipuitedirektiivin prioriteettiaineiden seurannan valtakun-
nallista ohjausta ja koordinointia. Haitallisten aineiden esiintymisen seurantaa kehite-
tään palvelemaan erityisesti riskienhallintaa ja kansainvälisten velvoitteiden täyttä- 
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mistä. Tällä alueella toimitaan ympäristöministeriön asettaman työryhmän ehdotus-
ten mukaisesti, jotka annetaan vuonna 2004. Seurantoja ja velvoitetarkkailuja kehite-
tään vesipuitedirektiivin toteuttamiseksi. SYKE alkaa vastata biodiversiteettiseuran-
nan valtakunnallisesta koordinaatiosta ja SYKEIIe kuuluvista monimuotoisuuden seu-
rantatehtävistä. 

Kaukokartoitusmenetelmiä ja mallintamista kehitetään täydentämään ja korvaamaan 
perinteistä seurantaa. 

Tietojärjestelmät ja tekniset atk-palvelut 

Ympäristöhallinnon tiedon hallinnan strategia valmistuu vuonna 2003. Strategiassa 
on esitetty seuraavat tiedon hallinnan hankkeet määriteltäviksi avainhankkeiksi stra-
tegiakaudelle 2004-2006: 

• Ympäristöhallinnon sähköisten palvelujen kehittämishanke 
• Tietojen saatavuuden edistämishanke 
• Ympäristötietojen käyttöliittymän uusinta 
• Asian- ja dokumentinhallinnan kehittämishanke 
• Ympäristöhallinnon atk-ajokortti 
• Johdon ja keskijohdon tiedon hallinnan valmennus 
• Tietoteknisen arkkitehtuurin uudistamishanke 
• Tiedon hallinnan palvelutuotannon uudistamishanke 
• Palvelusopimusmallin ja mittaristojen kehittäminen. 

Suunnitelmakaudella osallistutaan em. hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen. 
Lisäksi HERTTA-järjestelmässä parannetaan ympäristötiedon hallintaa ja otetaan 
käyttöön uusia aihealueita sekä kehitetään karttapalveluja. Ympäristöhallinnon paik-
katietoinfrastruktuuria ja kaukokartoituksen operatiivista toimintaa kehitetään. Toistu-
vien raportointien tukisovelluksia parannetaan ja kehitetään. 

4.5 Sisäinen hallinto ja viestintä 

Hallinto- ja talouspalvelut 

Henkilöstö- ja taloushallinnon pääprosessit on uudistettu ja muutettu sähköiseen 
muotoon suunnitelmakauden alussa. Taloushallinnon järjestelmäuudistus toteute-
taan viimeistään vuonna 2006. Asiarihallintajärjestelmä on laajassa käytössä koko 
SYKEssä, ja sisäinen palveluverkko ja sen sisällöt on uudistettu suunnitelmakauden 
alkuun mennessä. 

Hallinnonalan sisäisiä tukipalveluja koskeva kehittämistyö on käynnistetty ympäris-
töministeriön johdolla, ja tulokset valmistuvat keväällä 2004. Tarkoituksena on selvit-
tää mahdollisuudet tukipalvelujen keskittämiseen ja alueellistamiseen sekä tukipalve-
lujen hoidon tehostamiseen ja asiakaspalvelun parantamiseen. Sähköisten palvelu-
jen käyttöä laajennetaan ja parannetaan. Tukipalveluja koskevassa selvitystyössä 
ovat mukana mm. tietohallinto, verkkopalvelut, sähköinen asiointi, kirjanpito ja mak- 
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satus, henkilöstö- ja palkanlaskentapalvelut sekä asiakas- ja neuvontapalvelut. Myös 
ympäristöhallinnon julkaisutoimintaa koskeva arviointityö on meneillään. Näiden sel-
vitystöiden tuloksilla saattaa olla vaikutusta sisäisen tukitehtävien hoidon organisoin-
tiin suurinitelmakaudella. Tarvittavat uudelleenjärjestelyt on tarkoitus toteuttaa hallin-
nonalalla vapaaehtoisia siirtoja, eläkkeellesiirtymisiä ja luonnollista vaihtuvuutta hy-
väksikäyttäen noin 10 vuoden aikajänteellä. 

Viestintä 

SYKEssä viestintä on vakiintunut osaksi kaikkea toimintaa. Erityistavoitteena on 
sähköisen verkkopalvelun laaja hyödyntäminen sekä sisäisessä että ulkoisessa vies-
tinnässä. Asiakassuhteiden kehittäminen ulottuu entistä enemmän kansainvälisiin 
yhteistyötahoihin. SYKEn toiminnassa pyritään tietyille ajanjaksoille priorisoimaan 
painopisteitä, joiden viestintään keskitytään vaikuttavuuden tehostamiseksi. 
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5o VOIMAVARAT 

5.1 Rahoitus 

Suunnitelmakaudelle perussuunnitelmaan esitetyt määrärahat ovat vuoden 2004 
hinta- ja kustannustasossa, eikä niissä ole otettu huomioon mahdollisia uusien 
sopimusten palkankorotuksia eikä uuden palkkausjärjestelmän lisärahoitustarvetta. 

Toimintamenot 

Sitomattoman määrärahaosuuden kasvattaminen on välttämätöntä toiminnan tasa-
painoisen kehittymisen varmistamiseksi. Rahoitusjousto lisää mahdollisuuksia koh-
dentaa voimavaroja strategian kannalta tärkeiden hankkeiden toteuttamiseen. Suun-
nitelmakaudella sitomaton rahoitusosuus pyritään nostamaan 0,5 rnilj.euron tasolle. 

Toimintamenojen suoran budjettirahoituksen arvioidaan pysyvän suunnitelmakaudel-
la vuoden 2004 talousarvion tasolla (nettorahoitus 24 milj.euroa). SYKEn perustoi-
minnan rahoituksesta pääosa sitoutuu palkkoihin ja muihin kiinteisiin menoihin. 
Perustoiminnan menoja rahoitetaan budjettirahoituksen ohella ulkopuolisen rahoituk-
sen yleiskustannuskatteilla. 

Suurimmat menopaineet aiheutuvat uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotosta, 
avainalueiden ja laboratoriotoirriinnan voimavaratarpeista sekä verkkopalvelujen ja 
tietojärjestelmien ylläpitotehtävistä. Rahoitus kohdennetaan menopaineisiin vuosit-
tain käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa. Uusi palkkausjärjestelmä edellyttää 
SYKEn rahoitusosuuden lisäksi myös rahoituskehyksen ulkopuolista rahoitusta. 

Ulkopuolinen rahoitus 

Ulkopuolista rahoitusta hankitaan ensisijaisesti toimintaan, joka tukee SYKEn perus-
tehtävien toteuttamista. Ulkopuolisen rahoituksen osuus toiminnallisesta rahoitukses-
ta on kasvanut SYKEn toiminta-aikana, ja vuodesta 2000 lähtien se on ollut noin 
40%. Tavoitteena on pitää ulkopuolinen rahoitus tällä tasolla. Kilpaillun rahoitus-
osuuden kasvu T&K-toirninnassa todennäköisesti jatkuu. 

SYKEn eri toiminnoissa pyritään saamaan aikaan suurempia hankekokonaisuuksia 
ja useampivuotisia hankkeita sekä samalla turvaamaan hankkeiden rahoituksen jat-
kuvuus. Tärkeimpiä kotimaisia rahoittajia ovat ympäristöministeriö, maa- ja metsäta-
lousministeriö, Suomen Akatemia ja Teknologian kehittämiskeskus. 

SYKEn julkiselta sektorilta saaman rahoituksen arvioidaan olevan suunnitelmakau-
della keskimäärin 7,7 milj.euroa vuodessa. Muista ulkopuolisista rahoituslähteistä 
arvioidaan saatavan keskimäärin 3,8 milj.euroa vuodessa. EU-rahoituksen osuutta 
pyritään kasvattamaan nykytasosta. Kansainvälisen rahoituksen hankinta edellyttää 
kiinteää kansainvälistä verkostoitumista ja tutkimusyhteistyötä. 
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Maksullisen toiminnan tulojen arvioidaan kasvavan suunnitelmakaudella vajaat 10%. 
Tuloista noin puolet on vientihankkeiden tuloa ja 10-20% hallinnonalan sisäisten pal-
velujen myyntiä. Vientihankkeissa keskitytään SYKEn erityisosaamista edellyttäviin 
hankkeisiin, joiden avulla SYKEn kansainvälinen tunnettuus ja henkilöstön kansain-
välistyminen samalla lisääntyvät. 

Ympäristövahinkojen torjunta (momentit 35,10.27 ja 70) 

Väylänhoitoalus Seilin sekä kahden Tursas-luokan vartiolaivan torjuntavarustuksen 
lisääminen parantaa huomattavasti Suomenlahden ja Suomen koko vastuualueen 
ympäristövahinkojen torjuntavalmiutta. Vartiolaivat sijoitetaan Saaristomerelle ja Poh-
janlandelle, mistä ne voidaan siirtää nopeasti muuallekin. Uusien ympäristövahinko-
jen torjunta-alusten hankintaa ja varustamista on kuitenkin jatkettava. Hallitusohjel-
maan sisältyy monitoimimurtaja/ öljyntorjunta-aluksen hankinta, mikä ajoittunee 
suunnitelmakaudelle. Hankinta- tai käyttömenoja ei ole otettu huomioon rahoituslas-
kelmissa. Kaluston hankinnassa joudutaan enenevässä määrin kiinnittämään huo-
miota myös merellisten kemikaalivahinkojen torjuntaan. 

Uuden kaluston sekä merenkulkuhallinnon muutosten arvioidaan lisäävän käyttö- ja 
ylläpitomenoja noin 0,3 milj.euroa/ vuosi, minkä verran määrärahakehystä on tar-
peen ylittää. Laitehankintojen rahoitus palautuu valtiolle öljysuojarahaston varoista 
maksettavina korvauksina lähes kokonaisuudessaan. 

Muut momentit 

SYKE budjetoi vesiensuojeluinvestointeihin sekä vesihuoltolaitteiden rakentamiseen 
myönnettyjen korkotukilainojen korkotuet (momentit 35.10.64 ja 30.51.30). Valtio-
konttori ennakoi korkotukien tarpeen ja hoitaa niiden maksatuksen. 

Koskiensuojelulain mukaisten korvausten maksatus päättyy ennen suunnitelmakaut-
ta. Hovioikeudessa on kuitenkin vireillä PSV-Vesivoima Oy:n Suomen valtiota vas-
taan ajama riita-asia, jossa valtio voisi joutua korvausvastuuseen. Riita-asiassa on 
kyse koskiensuojelulain säätämisestä johtuvasta Iijoen vesistön vesivoimarakentami-
selle aiheutuneesta vahingosta. Rahoituslaskelmiin ei ole sisällytetty korvauksiin 
mahdollisesti tarvittavaa rahoitusta. 

Rahoitustaulukot 

Toiminnallinen rahoitus vuosina 2004-2008 arvioidaan seuraavaksi (milj.euroa): 

2004 TAE 2005 2006 2007 2008 

Suora budjettirahoitus 24,0 24,1 24,1 24,1 24,1 
Ulkopuolinen rahoitus 15,0 15,5 15,8 15,9 15,9 
- ympäristöministeriö 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 
- muu julkisen sektorin rahoitus 3,8 3,9 4,0 4,0 4,0 
- budjetin ulkopuolinen rahoitus 3,5 3,7 3,8 3,9 3,9 
- maksullisen toiminnan tulot 4,0 4,2 4,3 4,3 4,3 
Yhteensä 39,0 39,6 39,9 40,0 40,0 
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Rahoitus momenteittain vuosina 2004-2008 arvioidaan seuraavaksi (milj.euroa): 

2004 TAE 2005 2006 2007 2008 
TULOT 
12.35.60 Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 8,0 	5,5 	4,5 	1,5 	1,5 

MENOT 
35.10.27 Ympäristövahinkojen torjunta 2,5 2,8 2,8 2,8 2,8 
35.10.64 Ympäristönsuojeluinvestointien korkotuki 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
35.10.70 Ympäristovahinkojen torjunta-alusten peruskorj. 8,0 
35.20.44 Koskiensuojelulain mukaiset korvaukset 0,2 
35.60.21 Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot 	. 24,0 24,1 24,1 24,1 24,1 

30.51.30 Vesihuoltolaitteiden rakentamisen korkotuki 2,5 2,0 1,6 1,2 1,0 

5.2 Henkilöstö 

Suunriitelmakaudella tavoitteena on, että toiminnan uudelleensuuntaarriiseen ja ke-
hittämiseen on riittävästi voimavaroja. Voimavaroja kohdennettaessa varmistetaan, 
että vaikuttavuuden kannalta kriittisillä alueilla on riittävät resurssit. Voimavaratarpeet 
hoidetaan lähinnä sisäisten uudelleenkohdennusten avulla, kohdentamalla ulkopuo-
lista rahoitusta painopistealueille sekä tehostamalla tutkija- ja asiantuntijavaihtoa. 

Perusrahoituksella palkatusta henkilöstöstä 58 henkilöä saavuttaa eläkeiän vuoteen 
2009 mennessä. Eläkkeelle jäämisten sekä muun vaihtuvuuden kautta vapautuvista 
vakansseista osa on tarkoitus jättää kokonaan täyttämättä rahoituksellisen liikkuma-
varan aikaansaamiseksi tai kohdentaa mahdollisesti alueellisesti tai keskitetysti hoi-
dettaviin tehtäviin ympäristöhallinnon sisällä. Tämä edellyttää toimintaprosessien 
kehittämistä sekä tehtävien karsintaa ja priorisointia. Osa vapautuvista vakansseista 
kohdennetaan uudelleen strategisesti tärkeille aihealueille. Vuosina 2002-2003 on 
vakinaistettu 52 määräaikaista tehtävää, ja tavoitteena on jatkaa määräaikaisten teh-
tävien vakinaistamista suurinitelmallisesti strategisten tavoitteiden mukaisesti. Mää-
räaikaisteri henkilöiden asemaa parannetaan myös nykyistä pidempien työsopimus-
ten avulla. 

Henkilöstöresursseja on tarkoitus vahvistaa strategisilla aihealueilla (vrt. luku 4.1), 
joten mm. ympäristötalouden ja yhteiskunnallista asiantuntemusta on tarpeen lisätä. 
Verkkopalvelujen ylläpidon voimavaratarpeet ratkaistaan pääosin jo ennen suunni-
telmakautta. 

SYKEn henkilöstöstrategian mukaisesti keskeisiä painoalueita henkilöstöpolitiikassa 
ovat henkilöstön ammattitaidon ja osaamisen kehittäminen, henkilöjohtaminen, työ-
hyvinvoinnin edistäminen, määräaikaisten henkilöiden aseman parantaminen sekä 
motivoivien palkitsemismuotojen kehittäminen. 

Ammattitaidon ja osaamisen kehittämisessä painotetaan strategisen johtamisen ja 
esimiestaitojen lisäämistä, tutkijoiden ja asiantuntijoiden valmiuksien parantamista 
mm. menetelmäosaamisessa ja tieteellisessä ja populaarikirjoittamisessa sekä toi-
mistohenkilöstön ammattitaidon monipuolistamista. Henkilöstön työhyvinvoinnin edis-
tämisessä keskitytään työyhteisötoiminnan kehittämiseen, työn sisällön ja työproses- 
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sien kehittämiseen sekä henkilökohtaisen työkyvyn ja jaksamisen parantamiseen. 
Tehtävien vaativuuden ja suorituksen arviointiin pohjautuva uusimuotoinen palkkaus-
järjestelmä otetaan käyttöön suunnitelmakauden alkuun mennessä. Ennen suLinni-
telmakautta kehitetään ja otetaan käyttöön myös muita palkitsemismuotoja. 

5,3 Toimitilat 

SYKE toimii Helsingissä kahdessa toimipisteessä, Töölössä ja Hakuninmaalla. Vesi-
ja ekotekniikan ryhmä on sijoittunut Ouluun. Tavoitteena on saada SYKEn Helsingin 
toiminnot sijoitettua yhteen toimipisteeseen. 



28 

KUVAILULEHTI 

Julkaisija 	 Julkaisun päivämäärä 
Suomen ympäristökeskus 	 20.10.2003 

Tekijät) (toimielimestä: nimi, puheenjohtaja, sihteeri) 
Irma Hevonoja 
Oili Soinisalo (toimittaneet) 

Julkaisun nimi (myös ruotsinkielinen) 
Suomen ympäristökeskuksen toiminta- ja taloussuunriitelma vuosille 2005 - 2008 

Julkaisun laji 	 Toimeksiantoja 	 Toimielimen asettamispvm 
Toimintakertomus 

Julkaisun osat 

Tiivistelmä 
Julkaisu sisältää suunnitelman Suomen ympäristökeskuksen toiminnasta ja taloudesta 
vuosina 2005 -2008. Siinä on kuvattu toimintaympäristön muutoksia ja esitetty ympäristö-
ministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön SYKEIIe asettamat alustavat tulostavoitteet 
vuodelle 2004. Julkaisussa on esitetty laitoksen strategia, joka sisältää toiminta-ajatuksen, 
arvot ja vision 2010. Edelleen on esitetty SYKEn strategiset tavoitteet, kuvattu strategisia 
mittareita ja niihin liittyviä tavoitteita sekä strategisia kehittämistoimenpiteitä. Toimintalinjat-
osiossa on esitetty SYKEn strategisesti kehitettävät alueet sekä kuvattu SYKEn toimintaa 
suunnitelmakaudella. Julkaisussa on käsitelty myös SYKEn rahoituksen, henkilöstön ja 
toimitilojen kehittymistä suunnitelmakaudella. 

Asiasanat (avainsanat) 
Suomen ympäristökeskus, ympäristö, toimintaympäristö, suunnitelma, strategia, toiminta-
ajatus, arvo, visio, päämäärä, tulostavoite, tavoite, mittari, toiminta, kehittäminen, henkilöstö, 
talous, määrärahat, rahoitus, toimitilat. 

Muut tiedot 

Sarjan nimi ja numero 	 ISBN 	 ISSN 
Suomen ympäristökeskuksen moniste nro 288 	952-11-1509-2 	 1455-0792 

Kokonaissivumäärä 	Kieli 	 Hinta 	 Luottamuksellisuus 
28 	 Suomi 	 Julkinen 

Jakaja 
Suomen ympäristökeskus 
Asiakaspalvelu 
PL 140, 00251 Helsinki 
Puh. (09) 4030 0119 
Telefax (09) 4030 0190 

Kustantaja 
Suomen ympäristökeskus 
PL 140 
00251 Helsinki 



ISBN 952- I I - 1509-2 
ISSN 1455-0792 

• • • • • • • ■ • a • • • • • • • • ■ • • • • • • • • • • s • • 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30

