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1  Toimintaympäristön keskeiset  
    muutokset

Globalisaatio

Hallitusohjelman (2007) mukaan Suomi osallistuu aktiivisesti kansainväliseen yhteis-
työhön globaalien ympäristöongelmien ratkaisemiseksi ja yhteisten ympäristöpoliit-
tisten tavoitteiden edistämiseksi. Kulutuksen ja tuotannon vaikutukset ympäristöön 
ulottuvat yli maiden rajojen, kun suuri osa raaka-aineista ja energiasta tuodaan ul-
komailta, osa tuotannosta siirretään kustannuksiltaan halvempiin maihin ja tavarat 
kulkevat yhä vapaammin maasta toiseen. Kestävä kehitys edellyttää globaalitason 
kysymysten laaja-alaista hallintaa, vahvempaa politiikkaa ja eri politiikkalohkojen 
yhteensovittamista.

Kansainvälisessä politiikassa ja erityisesti kansainvälisen kaupan pelisääntöjen 
kehittämisessä korostetaan ympäristöarvoja ja kestävän kehityksen periaatteita. Raja 
kansallisen ja kansainvälisen ympäristöpolitiikan välillä hämärtyy. Ympäristöhallin-
non keskeinen haaste on toisiinsa vahvasti kytkeytyneiden globaali- ja paikallistason 
ympäristökysymysten samanaikainen hallinta. Globalisoituva tuotanto ja kulutus 
lisäävät kansainvälisten sopimusten merkitystä.

Ympäristönsuojelun haasteet

Ilmastonmuutos ja energian tuotanto

Suomen on osaltaan kannettava vahva vastuu ilmastonmuutoksen hillitsemisestä. 
Euroopan Unioni on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 20 pro-
sentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Vähentämistavoite nousee 30 
prosenttiin, jos Kioton jälkeiselle ajalle syntyy kansainvälinen sopimus. Valtioneuvos-
ton tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta linjaa, että Suomen päästöjä 
tulisi vähentää vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 tasosta. 
Selonteossa esitetään neljä mahdollista polkua vähähiiliseen Suomeen. Toteutues-
saan tämä tavoite heijastuu voimakkaasti tuotannon ja kulutuksen rakenteisiin ja 
luonnonvarojen käyttöön.

IPCC:n (Intergovernmental Panel on Climate Change) arvioiden mukaan ilmaston-
muutoksen täydellinen pysäyttäminen on mahdotonta ja ilmastonmuutoksen vaiku-
tukset Euroopassa ja arktisella alueella ovat jo merkittäviä. Sopeutumistoimet ovat 
siten välttämättömiä, ja niiden suuntaaminen ja arviointi ovat olennaisia tehtäviä.

Suomessa energiantuotannon paineet kohdistuvat enenevästi omiin uusiutuviin 
luonnonvaroihin. Bioenergian ja vesi- ja tuulivoiman merkitys kasvaa. Bioenergian 
tuotannon voimakas lisääminen edellyttää parempaa tietoa koko elinkaaren ym-
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päristövaikutuksista. Myös muita uusiutuvan energian hankkeita, kuten vesi- ja 
tuulivoimahankkeita, kehitetään voimakkaasti, jolloin niiden ympäristövaikutusten 
arvioinnin merkitys korostuu. Ydinenergiateknologian ja sen hyväksyttävyyden ke-
hittyminen vaikuttavat tuleviin energiaratkaisuihin.

Tuotanto ja kulutus

Teollisuuden ja yhdyskuntien päästöjä vesistöihin, happamoittavia päästöjä ilmaan 
sekä kaatopaikoille päätyvän jätteen määrää on pienennetty oleellisesti. Kun suurten 
pistemäisten lähteiden ympäristökuormitus on saatu hallintaan, huomiota on kiin-
nitettävä tuotannon ja kulutuksen aine- ja energiavirtoihin kokonaisuutena. Sitran 
vetämä ja laajan asiantuntijajoukon kokoama kansallinen luonnonvarastrategia kan-
nustaa uudenlaiseen luonnonvara-ajatteluun, jossa luonnonvaroja ja niiden käyttöä 
tarkastellaan eri sektoreita laajemmasta näkökulmasta

Suomen kansallisen kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman tavoitteena on, 
että tulevaisuuden Suomessa tuotannon ekotehokkuus on maailman kärkitasolla ja 
luonnonvaroja käytetään kestävällä tavalla. Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää 
materiaali- ja energiatehokkuuden parantamista kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. 
Kulutuksen osalta kansalaisten käyttäytyminen ja siihen kannustavat yhteiskunnan 
toimintatavat ovat avainasemassa tavoiteltaessa kestävyyttä. Näihin tarpeisiin on 
kehitettävä arviointityökaluja sekä uusia keinoja ohjata tuotantoa ja kulutusta.

Muuttoliike ja yhdyskuntarakenne

Muuttoliike maaseudulta taajamiin on synnyttänyt alueita, joihin kohdistuu kah-
dentyyppisiä paineita samanaikaisesti. Alueiden edellytetään tuottavan luotettavia 
teknisiä palveluita (esimerkiksi energia-, vesi- ja jätehuolto, liikenne) ja samalla tar-
joavan korkealuokkaisia ekosysteemipalveluita (esimerkiksi virkistys, tulvasuojelu, 
hiilensidonta, luonnontilainen ekosysteemi). Paineiden hallitseminen edellyttää sosi-
aalisen, teknisen, taloudellisen ja ekologisen osaamisen integrointia. Suurten ympä-
ristökysymysten ratkaisemisessa urbaanit ympäristöt ovat avainasemassa. Huomio 
kiinnittyy erityisesti kaupunkirakenteen ekotehokkaaseen täydennysrakentamiseen, 
johon Suomen kaupungeilla on hyvät edellytykset verrattain harvojen, mutta jouk-
koliikenteen kannalta tärkeiden nauhamaisten rakenteiden vuoksi. Elinympäristöjen 
laadun kannalta viherkäytävien vahvistaminen on tärkeä osa täydennysrakentamista.

Muuttoliike ja kaupungistuminen näkyvät myös kylämäisen asutuksen hallitse-
mattomana lisääntymisenä kasvavien kaupunkiseutujen reunoilla. Kaupunkiseutujen 
reunakylissä on taajamia huomattavasti väljempi asutusrakenne. Harva asutus han-
kaloittaa lähipalvelujen ja joukkoliikenteen järjestämistä ja lisää siten yksityisautoilua.

Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä tarkastellaan kansainvälisesti aikaisem-
paa enemmän ilmastonmuutokseen sopeutumisen sekä ekoysteemipalvelujen säily-
misen kannalta. Kansallisesti monimuotoisuuden vähentämistä torjutaan Suomen 
luonnon monimuotoisuuden strategian ja toimintaohjelman 2006-2016 avulla. Luon-
nonsuojelun painopisteitä ovat Etelä-Suomen metsäluonnon monimuotoisuudesta 
huolehtiminen, ilmastonmuutoksen aiheuttamien uhkatekijöiden tunnistaminen sekä 
biodiversiteettiin liittyvien ekosysteemipalvelujen määrittely ja huomioonottaminen. 
Myös uhanalaiset luontotyypit, maatalouteen liittyvät elinympäristöt ja Itämeren 
vedenalaisen luonnon kartoittaminen ja turvaaminen nousevat vahvemmin esille.
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Vesivarat ja vesiensuojelu

Vesien tilan ja vesivarojen hoidon tavoitteet on määritelty valtioneuvoston periaate-
päätöksessä sekä EU-direktiivien pohjalta annetuissa laeissa ja asetuksissa. Asetet-
tujen tavoitteiden mukaan vesien tilaa tulee parantaa useilla alueilla, erityisesti maa-
talouden kuormittamilla ja vesirakentamistoiminnan vaikutuksessa olevilla alueilla. 
Vesiensuojelussa ja vesivarojen hoidossa läpäisevänä periaatteena on sosiaalisten ja 
taloudellisten tarpeiden yhteensovittaminen ekologisesti kestävän kehityksen aset-
tamissa rajoissa. Ilmastonmuutoksella on suuri vaikutus vesivaroihin ja vesien tilaan 
sekä Suomessa että globaalisti.

Vesialan kansainvälisen strategian (2009) mukaan vesisektorin merkitys kehitys-
yhteistyössä kasvaa. Vesiturvallisuus on suomalaisen vesialan ja kehitysyhteistyön 
kansainvälinen tavoite ja pääteema, jota tuetaan mm. panostamalla vesivarojen koko-
naisvaltaiseen hallintaan ja vesi-instituutioiden kehittämiseen. Suomen vesiohjelma 
ja myös TEKESin käynnissä oleva vesiohjelma tähtäävät vesialan vientitoiminnan 
kasvattamiseen yleisemminkin. Suomi pyrkii ottamaan entistä suuremman vastuun 
kansainvälisten vesikysymysten ratkaisemisessa kehitysyhteistyön toimeenpanossa 
sekä kahdenvälisesti että alueellisesti ja osin myös vuonna 2009 perustetun Finnish 
Water Forumin kautta.

Merentutkimus, merten suojelu ja kestävä käyttö

EU:n meristrategiadirektiivi hyväksyttiin vuonna 2008. Yhdessä HELCOMin Itäme-
ren suojeluohjelman kanssa se edellyttää Suomessa vesiensuojelun kohdentamista 
erityisesti Itämerikysymyksiin. Rehevöitymisen torjuntaan liittyviä toimenpiteitä 
tehdään valuma-alueella osana vesipolitiikan puitedirektiivin toimeenpanoa, mutta 
koko meren hyvän tilan määritteleminen ja sen saavuttamiseksi tarvittavien uuden-
tyyppisten suojelukeinojen arvioiminen edellyttää tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Meren ekosysteemien ja niiden tarjoamien ekosysteemipalveluiden suojelu ovat 
sekä meristrategiadirektiivin että Itämeren toimintaohjelman tavoitteita. Merellisen 
aluesuunnittelun kehittäminen vedenalaisten luontoarvojen inventoimiseksi ja suo-
jelualueiden perustamiseksi vaatii edelleen tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Myös 
merenkulun vaikutusten ja riskien vähentäminen, kuten tulokaslajien ekosystee-
mivaikutusten arviointi ja niiden leviämisen torjunta kuuluvat Itämeren suojelun 
tavoitteisiin.

Öljy- ja kemikaalionnettomuudet

Kasvava meriliikenne lisää öljy- ja kemikaalionnettomuuksien riskiä erityisesti Itäme-
rellä ja lähialueilla. Vuoden 2015 kuljetusmääräksi arvioidaan 250 miljoonaa tonnia. 
Liikenneturvallisuuden lisääminen merellä sekä vahinkojen torjuntavalmiuden yllä-
pito ja parantaminen edellyttävät jatkuvaa aktiivista toimintaa, alusten ja laitteistojen 
kehittämistä, investointeja uusiin aluksiin sekä osaamisen jatkuvaa parantamista.

Haitallisten aineiden riskien hallinta

Nanoteknologia on nopeasti kasvava teollisuuden ala ja siihen pohjautuvia sovel-
lutuksia hyödynnetään laajasti mm. pintakäsittelyaineissa, kosmetiikkatuotteissa, 
lääkkeissä ja polttoaineissa. Tuotteiden sisältämien nanomateriaalien elinkaaren ai-
kaiset riskit ovat erittäin puutteellisesti tunnettuja. Tämä koskee myös muita uusia 
haitallisia aineita (emerging pollutants), kuten lääkkeitä, hygieniavalmisteita ja uusia 
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palonestoaineita. Riskien arviointi ja hallinta edellyttävät voimakasta panostusta ym-
päristömittauksiin soveltuvien tekniikoiden ja testausmenetelmien kehittämiseen ja 
käyttöönottoon. Haitallisten aineiden yhteisvaikutukset ekosysteemitasolla kuuluvat 
myös keskeisiin suunnitelmakauden tutkimushaasteisiin.

Sääntelyn muuttuminen sekä julkishallinnon 
ja yksityisten toimijoiden suhde

Ympäristöä koskevalle sääntelylle asetetaan uusia tavoitteita. Sääntelyn tulisi kan-
nustaa uusiin ratkaisuihin ja aktiivisesti tukea uusien nykyistä ekotehokkaampien 
ratkaisujen käyttöönottoa. Sääntelyä on kyettävä toteuttamaan nykyistä pienemmil-
lä voimavaroilla ympäristönsuojelun tason kärsimättä. Tämä muuttanee työnjakoa 
julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä ympäristöasioita koskevassa sääntelyssä. 
Syntyy tarpeita kehittää uusia toimintatapoja ja -malleja mm. vastuukysymysten 
ratkaisemiseksi, valvonnan ja seurannan järjestämiseksi sekä toimintaa tukevan tie-
donhallinnan parantamiseksi. Vaikuttavuuden lisäämiseksi tiedon tuottamista ja 
hyödyntämistä sääntelyssä tulisi painottaa aiempaa enemmän tukemaan sääntely-
tarpeiden tunnistamista sekä sääntelyvaihtoehtojen arviointia.

Hallinnon kehittäminen

Sektoritutkimuksen uudistaminen ja luonnonvara- 
ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä

Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan toiminnan tavoitteena on parantaa ministe-
riöiden tilaajaosaamista, tehostaa sektoritutkimuksen suuntaamista ja lisätä tutki-
muksen hyödyntämistä yli hallinnonalarajojen. Sektoritutkimukseen suunnattuja 
tutkimusvaroja kohdennetaan uudelleen. Monitieteisten poikkihallinnollisten tut-
kimushankkeiden rahoittamiseksi perustetaan valtion talousarvioon vuodesta 2010 
alkaen opetusministeriön pääluokkaan uusi sektoritutkimuksen momentti, jolle 
ohjataan uudelleen kohdennettavia resursseja 5 miljoonaa euroa. Rahoitus nousee 
asteittain 10 miljoonaan euroon vuoteen 2015 mennessä.

Tutkimus- ja innovaationeuvosto kokoaa ministeriöiden tekemien ehdotusten poh-
jalta sektoritutkimuksen neuvottelukunnan avustamana rakenteellisen kehittämisen 
toimenpideohjelman, joka sisällytetään osaksi koko julkisen tutkimusjärjestelmän 
rakenteellista kehittämistä. Lisäksi kartoitetaan valtion tutkimuslaitosten tutkimus-
toiminta, joka soveltuu paremmin yliopistoissa tehtäväksi. Tavoitteena on poistaa 
päällekkäisyyksiä ja vahvistaa tutkimuslaitosten ja yliopistojen ydintehtäviä. Selvitys 
tehdään vuonna 2010, jotta budjettivaikutukset voidaan ottaa huomioon vuosien 
2012-2015 kehysten valmistelussa.

Kasvava osuus maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön hallin-
nonalojen tutkimuslaitosten tutkimuksesta ja muista toiminnoista koordinoidaan 
luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän kautta. Tutkimuslaitosten 
yhteistyön alueita ovat yhteiset tutkimusohjelmat, kansainvälisen toiminnan ver-
kosto, asiantuntijapalvelut, ympäristötieto ja seurannat, laboratoriotoiminnot sekä 
eräät tukipalvelut ja osaamisen kehittäminen. Suomen ympäristökeskus osallistuu 
yhteenliittymän toimintaan kasvavalla panoksella tulosohjauksen ja johtoryhmän 
päätösten mukaisesti.

Suomen innovaatiojärjestelmän kansainvälinen arviointi valmistui vuonna 2009. 
Arvioinnilla haettiin näkemystä siitä, miten nykyinen innovaatiojärjestelmä, sen 
rakenteet ja organisaatiot kykenevät vastaamaan kansainvälisessä toimintaympäris-
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tössä tapahtuviin muutoksiin ja niiden aiheuttamiin haasteisiin. Arviointiraportis-
sa esitetään mm. sektoritutkimuslaitosten määrän vähentämistä. Arviointiryhmän 
mukaan osa näiden laitosten tutkimuksesta voitaisiin siirtää yliopistoihin ja loput 
yhdistää 4-5 laitokseksi.

Suomen Akatemian Suomen tieteen tila ja taso -raportin (2009) mukaan tieteellisen 
merkittävyyden ja laadun mittareina mitattuna Suomen tieteellisen tutkimuksen laa-
tu on vain OECD-maiden keskitasoa ja pohjoismaisessa tarkastelussa selvästi heikoin. 
Meneillään olevaan kehitykseen vaikuttava tekijä voi raportin mukaan olla se, että 
Suomen tutkimusrahoituksessa sekä tiede- ja teknologiapoliittisessa keskustelussa on 
vahvasti soveltavaan tutkimukseen kannustavia piirteitä. Raportin tuloksiin nojaten 
Suomen Akatemia esittää, että Suomen tieteellisen tutkimuksen tuloksellisuuden ja 
laadun kehittämiseksi on laadittava kymmenvuotinen kansallinen tiedestrategia.

Aluehallinnon uudistus

Aluehallinnon uudelleenorganisoituminen on saatu valmiiksi vuoden 2010 alkuun 
mennessä. Tehtävät järjestetään kahden viranomaisen pohjalle: elinkeino-, liikenne- ja 
luonnonvarakeskuksiin ja aluehallintoviranomaisiin. Niihin kootaan valtion nykyi-
sen kuuden viranomaisen toiminnat (lääninhallitukset, työ- ja elinkeinokeskukset, 
alueelliset ympäristökeskukset, ympäristölupavirastot, tiepiirit ja työsuojelupiirit).

Alueelliset ympäristökeskukset ovat olleet SYKEn tärkeitä yhteistyökumppaneita 
ja asiakkaita tutkimus- ja asiantuntijapalvelutehtävissä. SYKE on tuottanut myös 
tietohallinto-, viestintä-, asiantuntija- ja koulutuspalveluja alueellisille ympäristö-
keskuksille. Uudistus muuttaa SYKEn tehtäviä ja yhteistyön tapoja alueellisten toi-
mijoiden kanssa ja mahdollisesti kasvattaa asiakaskuntaa. Vaikutukset tarkentuvat 
hankkeen toteutuksen edetessä.

Tiedon hallinnan ja viestinnän kehittäminen

Valtioneuvoston periaatepäätöksen (2006) mukaan IT-toiminnan voimavarat viras-
toissa kohdistetaan ydintoiminnan kehittämiseen. Perustietotekniikkapalvelut tuote-
taan mittakaavaetujen hyödyntämiseksi yhtenäisesti ja mahdollisimman keskitetysti. 
Merkittäviä tuottavuus-hyötyjä tavoitellaan mm. tehostamalla yhteisten tietovaran-
tojen käyttöä ja minimoimalla moninkertaista tiedonkeruuta.

SYKE ja koko ympäristöhallinto on aktiivisesti pyrkinyt toteuttamaan avointa 
datapolitiikkaa: mahdollisimman suuri osa tiedoista on maksuttomasti saatavilla 
sähköisten palvelujen kautta. Yleisesti tietojen hallinta kehittynee laajemminkin kohti 
avointa datapolitiikkaa ja hajautettuja toimintamalleja. Tällöin tiedon ylläpitäjä pitäisi 
hallussaan olevat tiedot saatavilla yhteiskäyttöön sopivassa muodossa niin, että tie-
don tarvitsija voi yhdistää eri tietolähteistä hakemansa tiedot kulloinkin tarvittavaksi 
yhdistelmäksi.

Valtioneuvoston tietoyhteiskuntaohjelma korostaa tieto- ja viestintäteknologian 
hyödyntämistä koko yhteiskunnassa. Tämä edellyttää vuorovaikutteisten toimin-
tatapojen ja sähköisten palvelujen luomista. Se vaatii koordinaatiota eri sektorien ja 
viranomaisten välillä sekä johtamis- ja toimintatapojen ja palveluprosessien uudel-
leen tarkastelua. Sähköisen asioinnin infrastruktuurien kehittelytyö avaa uudenlaisia 
mahdollisuuksia määritellä palveluprosessit ja tehostaa toimintoja. Haasteina ovat 
erilaisten tietojärjestelmien integrointi ja yhteensopivuus.

Valtionhallinnon viestinnän toimintatavat muuttuvat. Hallinnollisten uudistusten 
ja tuottavuusohjelmien seurauksena tehdään entistä enemmän poikkihallinnollista 
viestintäyhteistyötä. Yhteiset tuotteet ja toimet yleistyvät valtionhallinnon vaikutta-
vuuden varmistamiseksi. Valmisteluissa olevat valtioneuvoston viestintäsuositukset 
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ja oikeusministeriön ohjeet linjaavat sosiaalisen median käyttöä valtionhallinnossa. 
Ympäristöviestintään uudet mediat sopivat hyvin.

Ympäristöhallinnon laboratoriotoiminnan keskittäminen

Ympäristöhallinnon alueellisia laboratoriotoimipaikkoja koskevat ratkaisut on saatu 
päätökseen. Vuoden 2010 alusta lähtien ympäristöhallinnossa toimii vain SYKEn 
laboratorio (laboratoriokeskus), johon on liitetty Pohjois-Pohjanmaan ympäristö-
keskuksen ja Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen laboratoriot. Toimipaikkana on 
myös Jyväskylä. Muille ympäristöhallinnon laboratorioille on kehitetty alueellisiin 
lähtökohtiin perustuvat ratkaisut. Toimintaan vaikuttaa myös valtiovarainministe-
riön vuonna 2009 asettaman suomalaisten mittanormaali- ja vertailulaboratorioiden 
kokoamista käsitelleen työryhmän esitysten pohjalta tehdyt päätökset.

Kansallinen kemikaalivirasto

Valtiovarainministeriö asetti vuoden 2008 keväällä työryhmän laatimaan selvityksen 
kansallisen kemikaaliviraston perustamisesta. Työryhmä esitti kemikaalivalvonnan 
keskittämistä työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle Turvatekniikan keskukseen. 
TEM on käynnistänyt valmistelun, joka tähtää STM:n, YM:n ja MMM:n hallinnonalo-
jen kemikaalien tuotevalvonnan keskittämiseen vuoden 2011 alusta lukien. TUKESiin 
siirrettäisiiin tällöin suurin osa SYKEn kemikaaliyksiköstä, Valviran kemikaaliosasto 
sekä Eviran kasvinsuojeluaineiden parissa työskentelevät henkilöt.

Tuottavuusohjelma ja alueellistaminen

SYKE toteuttaa valtionhallinnon tuottavuusohjelmaa vuonna 2009 päivitetyn henki-
löstösuunnitelman pohjalta. Tuottavuusohjelman mukaiset vähennykset ovat yhteen-
sä 71 henkilötyövuotta vuoteen 2015 mennessä. Tästä suunnitelmakaudelle 2011-2014 
kohdistuva vähennys on noin 40 henkilötyövuotta. Entistä suurempi haaste on löytää 
tasapaino vähenevän henkilöstön ja lisääntyvien, uusien ja uudenlaista osaamista 
edellyttävien tehtävien välillä. Tasapainon löytymisen edellytyksenä on vähemmän 
tärkeistä tehtävistä luopuminen tai muutokset tehtävien hoidon tavoissa.

Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä tukee tuottavuusohjelman 
tavoitteiden saavuttamista. Yhteenliittymän tavoitteena on tuottaa laadukkaampia 
tutkimuksen tuki- ja infrastruktuuripalveluja pienemmällä henkilöstömäärällä ja alu-
eellisesti tiiviimmässä yhteistyössä. Toiminnan tehostamiseen ja kustannussäästöjen 
aikaansaamiseen pyritään toimintamalleja yhtenäistämällä ja yhteistyötä tiivistämällä 
muun muassa kansainvälisen hanketoiminnan, kirjasto- ja tietopalvelujen, menetel-
mäpalvelujen sekä toimitilojen osalta.

Hallitusohjelman mukaisesti jatketaan työpaikkojen alueellistamista SYKEn alueel-
lisiin toimipaikkoihin Ouluun, Jyväskylään ja Joensuuhun. Viimeisen viiden vuoden 
aikana SYKE on alueellistanut noin 40 henkilötyövuotta ja toimintojen alueellistamis-
ta jatketaan noin 60 henkilötyövuodella vuoteen 2015 mennessä.

SYKEn sijoittuminen Viikin kampusalueelle

SYKE on ympäristöministeriön valtuuttamana aloittanut valmistelut pääkaupun-
kiseudulla olevien toimintojensa keskittämiseksi uusiin toimitiloihin Viikin tiede-
puiston alueelle vuoden 2013 loppuun mennessä. Viikin tiedepuiston alueesta on 
siten kehittymässä maan laajin ja kansainvälisestikin merkittävä bio-, ympäristö- ja 
luonnonvaratieteiden tutkimus- ja asiantuntijakeskittymä.
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SYKEn nykyiset toimitilat pääkaupunkiseudulla sijaitsevat kolmessa paikassa. 
Toimitilajärjestelyjen tavoitteena on tehostaa toimintaa sekä kehittää yhteistyötä ja 
yhteistä tutkimusta palvelevaa infrastruktuuria Viikin kampuksella olevien toimijoi-
den kanssa. Viikkiin sijoittuvien tutkimuslaitosten osaamista, tietovarantoja ja infra-
struktuuria yhdistämällä (mm. laboratoriot, kirjasto, koejärjestelyt) ja yhteistoimin-
taa kehittämällä voidaan saada aikaan merkittäviä tuottavuushyötyjä toimitiloihin, 
tutkimusinfrastruktuuriin ja henkilöstökustannuksiin liittyen.

SYKEn uuden toimitalon suunnittelun lähtökohtana on, että rakennus toteutetaan 
valtioneuvoston 8.4.2009 hyväksymän kestävien hankintojen periaatepäätöksen mu-
kaisesti energiakulutuksen kannalta niin sanottuna passiivitalona. Toimitalo tulee 
luomaan uraa uudenlaiselle ekotehokkaalle rakennuttamiselle, rakentamiselle ja koko 
rakennuksen elinkaaren aikaisten vaikutusten huomioon ottamiselle.

SYKEn talousnäkymät

Julkisen talouden tila on Suomessa heikentynyt ja heikentyy edelleen lähivuosina 
huomattavasti. Kustannusten yleisen nousun, alueellistamisen synnyttämien suo-
rien ja välillisten kustannusten, tuottavuusohjelman edellyttämien supistusten se-
kä edessä olevan julkisen talouden tasapainottamisen vuoksi SYKEn taloudellinen 
liikkumavara pienenee, jos tuloja ei kyetä lisäämään ja kustannuksia karsimaan. 
Taloudellisen liikkumavaran luominen on olennainen edellytys sille, että toimintaa 
pystytään suuntaamaan entistä vahvemmin strategisille painopistealueille.
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2  Strategiset linjaukset

2.1 

Toiminta-ajatus, visio ja mittarit

SYKEn toiminta-ajatus

Tutkimuksesta ja osaamisesta palveluja ympäristön hyväksi.

SYKEn visio vuodelle 2015

Olemme yksi maailman johtavista monitieteellisistä ympäristöalan asiantuntijoista 
ja vaikuttajista. 

SYKEN strategia noudattaa tulosprisman rakennetta. Siinä asetetaan tavoitteet 
vaikuttavuudelle, tuloksille ja laadun hallinnalle, tehokkuudelle sekä henkisten voi-
mavarojen hallinnalle ja kehittämiselle.

Toiminnan suunnittelun ja seurannan tarpeisiin on valittu seuraavat strategiset 
mittarit, jotka antavat yleiskuvan SYKEn nykytilasta tulosprisman määrittelemillä 
alueilla:

• Mediabarometri
• Julkaisujen määrä julkaisutyypeittäin
• Asiakas-/sidosryhmiltä saadut arvioinnit
• Rahoitusjouston määrä
• Valikoitujen tuotteiden ja palveluiden tuottavuus
• Työyhteisön toimivuus

Nämä mittarit ovat indikaattoreita laajemmista muutoksista ja kehityskuluista, ja 
sama mittari voi kuvata tulosprisman usean osa-alueen kehitystä. SYKEn johto hyö-
dyntää mittareita siten, että ajankohtaisimmat tiedot indikaattoreista käsitellään ai-
nakin kerran vuodessa johtoryhmässä. Johtoryhmä myös asettaa tavoitearvoja ja sen 
päätöksellä voidaan ryhtyä koko SYKEä koskeviin kehittämistoimiin. Organisaation 
eri tasoilla indikaattoreiden kehitystä seurataan ja niitä hyödynnetään soveltuvin osin 
tulossopimuksissa. SYKEn strategia tarkistetaan vuonna 2010.
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2.2 

Toiminnan vaikuttavuus

2.2.1 

Painopisteet

SYKEn visiona on olla vuonna 2015 yksi maailman johtavista monitieteellisistä ympä-
ristöalan asiantuntijoista ja vaikuttajista. Sen toteutuminen edellyttää uuden tiedon, 
osaamisen, toimenpideohjelmien ja palvelujen aikaansaamista SYKEn kaikilla toimin-
nan alueilla sekä toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten hyvää ennakointia. 
SYKEn vaikuttavuutta voidaan arvioida sillä, kuinka hyvin sen tuottama tieto ja 
palvelut tukevat Suomen keskeisten ympäristötavoitteiden saavuttamista ja kuinka 
hyvin ne vastaavat käyttäjien tarpeita. Suunnitelmakaudella toiminnan painotuksissa 
otetaan huomioon sektoritutkimusuudistuksen linjaukset.

Tulevalla kaudella kehitetään erityisesti alueita, joilla
• Tiedon ja palvelun kehittäminen vaikuttaa merkittävästi ympäristönsuoje-

luun,
• Asiakkailta saatu palaute on osoittanut tarpeet uudistaa toimintaa, ja
• Toiminnan kustannustehokkuutta voidaan nostaa merkittävästi.

Tutkimuksen ja asiantuntijapalveluiden painopisteitä ovat
• Ilmastonmuutoksen hillintä, erityisesti energiakysymysten ja yhdyskunta-

suunnittelun kannalta, ilmastonmuutoksen kytkentä muuhun ympäristön-
suojeluun sekä ilmastonmuutokseen sopeutuminen.

• Nousevien ympäristökysymysten haltuunotto, ympäristöpolitiikan ja sen kei-
nojen vaikuttavuus sekä ympäristönäkökulman integrointi muihin politiikka-
alueisiin.

• Asumisen, maankäytön ja liikennejärjestelmien yhteensovittaminen ympäris-
tönsuojelun näkökulmasta.

• Kestävän tuotanto ja kulutus, erityisesti materiaalivirrat, elinkaaritarkastelut 
sekä kestävän kehityksen, kasvun ja kilpailukyvyn suhteet, ekotehokkuus ja 
ohjauskeinot, mukaan lukien uusi IED-direktiivi (Industrial Emission Directi-
ve).

• Innovatiivinen moni- ja poikkitieteellinen merensuojelua palveleva tutkimus.
• Luonnon monimuotoisuuden suojelu erityisesti suhteessa maankäyttöön ja 

ilmastonmuutokseen.
• Yhdennetty vesien käyttö, hoito ja suojelu valtioneuvoston päätöksen, EU:n 

vesipolitiikan ja meristrategian toimeenpanemiseksi.
• Uusien potentiaalisesti haitallisten aineiden (emerging pollutants), erityisesti 

teollisten nanomateriaalien ominaisuuksien sekä käyttäytymisen ja -vaikutus-
ten kokeellinen tutkimus ympäristöriskien ennakoinnin ja hallinnan tarpei-
siin.

• Luonnonvaroja, ympäristön tilaa, päästöjä sekä muita paineita ja riskejä ku-
vaavien tietovarastojen ja -järjestelmien entistä parempi käytettävyys päätök-
senteon tukena.

SYKEn toiminnan vaikuttavuutta pyritään määrätietoisesti lisäämään kohdentamalla 
toimintaa entistä selkeämmin strategisesti tärkeiksi tunnistetuille alueille. SYKEn toi-
minnan osittainen uudelleenorganisointi keskuksiksi, joissa yhdistyvät tutkimus- ja 
kehittämistoiminta sekä asiantuntijapalvelut korostaa toiminnan asiakaslähtöisyyttä 
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ja tukee kulloinkin parhaimman saatavissa olevan tiedon tarjoamista ajankohtaisten 
kysymysten ratkaisemiseksi.

2.2.2 

Strategiset tavoitteet

Strategiassa vaikuttavuudelle on asetettu seuraavat tavoitteet:
• SYKEn tutkimus- ja kehittämistoiminta on ennakoivaa. Tuloksia, tuotteita ja 

asiantuntijapalveluita hyödynnetään laajalti.
• SYKEllä on keskeinen rooli ympäristökysymysten ja -politiikan arvioinneissa 

ja kehittämisessä.
• SYKEn tietovarastot ja sähköiset palvelut vastaavat kansallisia ja kansainväli-

siä tietotarpeita.

Tavoitteet strategisille mittareille:
Mediabarometri on SYKEstä riippumaton keino seurata SYKEn työn julkista nä-

kyvyyttä ja yhteisökuvaa, jotka indikoivat vaikuttavuutta.
• Tavoitteena on SYKEn mediakuvan ja -palveluiden säilyttäminen vähintään 

vuoden 2009 tasolla, jolloin SYKEn saamat arviot olivat erittäin hyvät. Me-
diakuvaindeksi oli 3,63 vuonna 2005. Mediakuvaindeksiin vaikuttavat tun-
nettuus, yhteisökuvan myönteisyys ja viestinnän toimivuus. Tavoitteena on 
erityisesti tunnettuuden parantaminen.

2005 2007 2009 Tavoite
2011-2014

Mediakuvaindeksi 3,50 3,42 3,63 3,7

Tunnettuus 2,99 2,87 2,98 3,3

Julkisuusstrategia 3,71 3,59 3,92 3,9

Mielikuvat johdosta ja työntekijöistä 3,82 3,71 4,04 4

Mediakuvaindeksi / Sijoittuminen julkis-
yhteisöjen vertailussa 2. 4. 4. 1.-2.

Julkaisujen määrä julkaisutyypeittäin: Julkaisujen määrä antaa viitteitä vaikutta-
vuudesta, kun julkaisuja tarkastellaan eri ryhmissä. Tieteelliset julkaisut kertovat 
SYKEn osallistumisesta tiedeyhteisöön ja teorioiden ja menetelmien kehitystyöhön. 
Ammatillisten julkaisujen määrä viestii puolestaan kyvystä tukea päätöksentekoa 
käytännön kysymyksissä. Populaarijulkaisujen määrä kertoo osallistumisesta julki-
seen keskusteluun. Julkaisujen määrän kehitys eri julkaisufoorumeilla kertoo myös 
SYKEn työn tuloksista ja laadun hallinnasta, mutta tämä edellyttää yleensä julkaisu-
toiminnan yksityiskohtaista analysointia.

• Tavoitteena on väitöskirjojen, kansainvälisissä sarjoissa julkaistavien tieteellis-
ten artikkelien sekä laajalevikkisten ammatillisten artikkelien määrän lisäämi-
nen T&K-toiminnan tulosten esittämisessä. Viimeksi mainittujen artikkelien 
julkaisemista suunnataan nykyistä enemmän ammattilehtiin ja kansainväli-
siin tieteellisiin korkean impact-tekijän julkaisusarjoihin. Entistä enemmän 
tuloksia esitetään myös sähköisten verkkopalvelujen kautta

• Tavoitteet SYKEn julkaisutuotannolle julkaisutyypeittäin suunnitelmakaudel-
la ovat seuraavat:
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Julkaisutyypit
Keskiarvo
2006-2008
kpl/vuosi

Tavoitetaso*
2011-2014
kpl/vuosi

Väitöskirjat 6 10

Tieteelliset alkuperäisartikkelit kv. tieteellisissä kausijulkaisuissa 138 200

Ammatilliset artikkelit 84 120

Laajalle yleisölle tarkoitetut kirjoitukset 91 110

*MTL:n osan liittäminen SYKEen otettu huomioon tavoitetasossa.

2.3 

Tulokset ja laadun hallinta

2.3.1 

Tutkimustoiminnan ja asiantuntijapalveluiden yleiset linjaukset

Yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisääminen
Kiristyvät tuottavuustavoitteet, asiakasnäkökulman korostaminen ja toiminnan vai-
kuttavuuden parantamistarpeet edellyttävät SYKEn tutkimustoiminnalta ja asian-
tuntijapalveluilta entistä tiiviimpää yhteistyötä ja joustavaa resurssien käyttöä. Tähän 
pyritään vahvistamalla SYKEn uudessa organisaatiossa horisontaalisia, keskusten ja 
yksiköiden rajat ylittäviä prosesseja ja poistamalla sisäisistä rakenteista ja toiminta-
malleista syntyviä, joustavuutta haittaavia tekijöitä.

Ympäristökysymysten kokonaisvaltainen käsittely edellyttää jatkossa erityisesti 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen osaamisen vahvistamista sekä yhteistyön tiivistä-
mistä ja verkottumista muiden tutkimuslaitosten, yliopistojen, päättäjien ja elinkei-
noelämän kanssa. Tämän mukaisesti SYKE osallistuu energia- ja ympäristötoimialan 
SHOKin (Strategisen huippuosaamisen keskittymä) toimintaan aktiivisesti. SHOKin 
tarkoituksena on tarjota tutkimuslaitoksille ja tutkimustuloksia hyödyntäville yri-
tyksille uusi tapa tehdä tiivistä yhteistyötä. Keskittymät ovat sovelluslähtöisiä ja 
monitieteisyyttä tukevia. Tutkimusohjelmia ja hankkeita rahoittaa TEKES.

Tulevaisuudessa tutkimusta tehdään entistä enemmän yhteistyössä muiden sek-
toritutkimuslaitosten kanssa. Tätä tukee sektoritutkimuksen uudistus sekä asetus 
luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymästä. Yhteenliittymä toteuttaa 
yhteisiä tutkimusohjelmia ja seurantoja sekä tuottaa koordinoidusti asiantuntijapal-
veluita ja tutkimuksen tuki- ja infrastruktuuripalveluja.

SYKEn laboratoriotoiminnassa keskitytään erityisesti alueellisten toimipisteiden 
välisen työnjaon ja toiminnan tehokkuuden, taloudellisuuden ja kilpailukyvyn ke-
hittämiseen. Toimintaa kehitetään luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteisten 
tavoitteiden ja linjausten puitteissa. Tärkeänä tavoitteena on rakentaa ja ylläpitää 
toimivia asiakassuhteita aluehallinnon muutoksessa perustettuihin elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristövirastoihin.

SYKE vahvistaa yhteistoimintaansa yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten kans-
sa yhteisten professoreiden kautta, osallistumalla kansallisena verkostona huippu-
tutkimushakuihin sekä koordinoimalla ja edelleen kehittämällä Suomen pitkäai-
kaisen ympäristötutkimuksen verkostoa (FinLTSER). Lisäksi SYKE osallistuu EU:n 
tutkimusinfrastruktuurihankkeeseen LIFE-WATCH, jossa luodaan tämän toiminnan 
puitteet eurooppalaisella tasolla.

Ympäristötutkimuksen ja -osaamisen syventämiseksi ja kilpailukyvyn paranta-
miseksi laajennetaan kansainvälisiä yhteistyökumppanuuksia (muun muassa PEER-
verkosto, Euroopan EPA-verkosto, EurAqua, Eurooppalaisten tutkimuslaitosten ja 
referenssilaboratorioiden yhteistyöverkosto NORMAN, ALTER-Net) ja lisätään tut-
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kija- ja asiantuntijavaihtoa. Koska monet tärkeimmistä ympäristöpoliittisista päätök-
sistä tehdään kansainvälisesti, ennakoiva vaikuttaminen ja yhteistyö kansainvälisellä 
tasolla on tärkeä osa SYKEn tehtäviä.

Kansainvälisen asiantuntijapalvelutoiminnan volyymiä pyritään kasvattamaan 
laajentamalla asiakaskuntaa ja monipuolistamalla palveluita, hanketyyppejä ja yhteis-
työtapoja rahoittajien, kohdemaiden hallinnon sekä kansainvälisten organisaatioiden 
kanssa. Suomen kehitysyhteistyöpolitiikan linjaukset korostavat ympäristöasioiden 
merkitystä kehitysyhteistyössä. Erityisesti ilmastonmuutos ja luonnonvarojen kestävä 
käyttö nostetaan esiin. Samoin vesiasioiden painoarvo kehitysyhteistyössä kasvaa 
voimakkaasti. Myös hallinnon osaamisen merkitystä korostetaan. Ulkoasiainminis-
teriö otti vuonna 2008 käyttöön niin sanotun institutionaalisen tuen rahoitusinstru-
mentin, joka tarjoaa valtion laitoksille entistä parempia mahdollisuuksia osallistua 
kehitysyhteistyöhön.

Toimintojen karsiminen
Tuottavuusohjelma vähentää SYKEn budjettirahoitusta ja henkilöresursseja, mikä 
heijastuu toimintaan. SYKE on määritellyt yleiset kriteerit resurssivähennysten koh-
dentamiseksi. Päätökset tehtäväkohtaisesta kohdentamisesta tehdään vuosittain, kun 
eläköitymisen tai muun liikkuvuuden takia tehtäviä vapautuu.

Vähentämisessä tarkasteltavat kriteerit ovat:
• Tehtävä voidaan hoitaa selvästi pienemmillä resursseilla osittaisen tai täy-

dellisen automatisoinnin ansiosta (siirtyminen automatisoituun toimintaan 
edellyttää yleensä merkittäviä alkuinvestointeja).

• Tehtävän yhteiskunnallinen kysyntä on vähentynyt siinä määrin, että se voi-
daan lopettaa kokonaan tai hoitaa nykyistä pienemmillä voimavaroilla, koska 
kysymyksen painoarvo ympäristöpolitiikan valmistelussa ja toimeenpanossa 
on vähentynyt.

• Tehtävää hoitaa muu julkishallinnon toimija osana muuta tehtäväkokonai-
suutta esimerkiksi luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymässä.

• Tehtävä on päätetty lopettaa tai siirtää kokonaan rahoitettavaksi budjetin 
ulkopuolisella rahoituksella.

Kriteereistä käydään vuoropuhelu tulosohjaavien ministeriöiden kanssa, joilta myös 
pyydetään kannanottoja tehtävien priorisointeihin. Yleisenä tavoitteena on toteuttaa 
kohdennuksia niin, että ne tukevat alueellistamistavoitteiden toteutumista. Toisena 
yleisenä tavoitteena on lisätä budjettirahoitteisen yhteiskuntatieteellisen tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan osuutta SYKEssä.

2.3.2 

Linjaukset sektoreittain

Ilmastonmuutos ja ilmansuojelu
Toiminnan painopisteenä ovat ilmastonmuutoksen riskien ja ilmastonmuutoksen 
hillinnän ja sopeutumisen kokonaistarkastelut, joihin kuuluu myös maankäytön 
muutosten arviointi. Yhdessä SYKEn ilmastokysymyksiin keskittyvän strategisen 
ohjelman, luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän ja muiden yhteis-
työkumppaneiden kanssa voimavaroja suunnataan ja ulkopuolisia resursseja haetaan 
erityisesti horisontaaliseen tutkimus- ja kehittämistyöhön, joka tähtää ilmastonmuu-
toksen hillintään ja ilmastonmuutosten riskien ja sopeutumistoimien arviointiin ja 
kehittämiseen. Tutkimustoiminnan suuntaamisen lähtökohtana ovat yhteiskunnassa 
tunnistetut tietotarpeet sekä jatkuva vuoropuhelu keskeisten toimijoiden kanssa.
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Ilmasto- ja energiapolitiikan alueella SYKE arvioi eri politiikkatoimien ja ohjaus-
mekanismien vaikutuksia ja vaikuttavuutta. Työssä tarkastellaan erityisesti hallituk-
sen tulevaisuusselontekoa ilmasto- ja energiapolitiikasta vuoteen 2050 sekä muita 
keskeisiä päätöksiä ja linjauksia Suomessa ja EU:ssa. Arviointeja varten osallistutaan 
skenaarioiden sekä kokonaismallijärjestelmien kehittämiseen sekä kansallisella että 
kansainvälisellä tasolla. Ilmansuojelussa painottuvat epäpuhtauksien riskitarkastelut. 
Lisäksi korostuvat ilman epäpuhtauksia ja kasvihuonekaasuja koskevien rajoitta-
mistoimien ja strategioiden yhteis- ja ristikkäisvaikutukset. Yhteistyötä Venäjän ja 
IVY-maiden kanssa vahvistetaan erityisesti ilmansuojelua palvelevien skenaarioiden 
ja mallien kehitystyössä.

SYKEn työ tukee ilmasto- ja energiastrategisten linjausten valmistelua ja toimeen-
panoa ja ilmapäästöjen kaukokulkeutumissopimuksen sekä EU:n ilmansuojeludirek-
tiivien valmistelua ja toimeenpanoa.

Luonnon monimuotoisuus
Toiminta tukee vahvasti ilmastonmuutokseen sopeutumista ja Etelä-Suomen metsien 
monimuotoisuusohjelman (METSO) sekä maatalouden tukijärjestelmien vaikutusten 
arviointia. Ilmastonmuutoksen ja maankäytön muutosten vaikutusta biodiversiteet-
tiin tutkitaan maanpeite- ja ilmastoaineistojen ja mallintamisen avulla. Biodiver-
siteettitutkimusta yhdennetään ekosysteemiprosessien, erityisesti hiiliprosessien 
tutkimukseen. Tarkastelukohteena ovat muun muassa biodiversiteetin ja ekosystee-
miprosessien vuorovaikutukset ilmastonmuutokseen sopeutumisen näkökulmasta. 
Oulun aluetoimipaikassa tutkitaan erityisesti sisävesien biodiversiteettiä. Joensuun 
aluetoimipaikassa ja Kuhmon Ystävyyden puiston tutkimuskeskuksessa painopis-
teenä on luonnon monimuotoisuuteen liittyvien ekosysteemipalvelujen tutkimus. 
SYKE johtaa Eurooppalaisen biodiversiteettitutkimuksen verkoston (ALTER-Net) 
ekosysteemipalveluita koskevan monitieteisen tutkimuksen kehittämistä.

Asiatuntijapalveluita ohjaa valtioneuvoston vahvistama Suomen luonnon moni-
muotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategia ja toimintaohjelma 2006-2016. 
Keskeisiä asiantuntijatehtäviä ovat uhanalaisten luontotyyppien suojelun kehittä-
minen sekä valmistautuminen EU:n luontodirektiivin kolmanteen raportointiin ja 
luontodirektiivin liitteiden tarkistustyöhön, Suomen uhanalaisista eliölajeista vuonna 
2010 valmistuvan arvion perusteella määriteltävät suojelutarpeet, lajistonsuojelun 
toteutusohjelman kokoaminen ja toimeenpano sekä METSOn toisen vaiheen tehtäviin 
ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointiin osallistuminen. Biodiversiteettiseu-
rannassa luodaan luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän laitosten 
kanssa yhteistä seurantaohjelmaa ja raportointia toteuttava yhteistyöverkosto.

Kestävä tuotanto ja kulutus
Toimintaa kohdennetaan entistä voimakkaammin tukemaan luonnonvarojen sääs-
tävää käyttöä ja ympäristövaikutusten vähentämistä kulutuksessa ja tuotannossa. 
Erityisesti paneudutaan arviointi- ja ratkaisumalleihin kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämisen näkökulmasta.

SYKE parantaa tiedollisia ja menetelmällisiä valmiuksia kulutuksen ympäristö-
vaikutusten vähentämiseksi sekä jätteiden synnyn ehkäisemiseksi ja jätemateriaalien 
hyödyntämisen tehostamiseksi. Elinkaariajatteluun perustuvissa kokonaistarkaste-
luissa parannetaan tietämystä toimenpiteiden kustannusvaikutuksista sekä erityisesti 
energian, liikenteen ja kaupan ympäristövaikutuksista. SYKE pyrkii kehittämään 
ratkaisumalleja myös kunta- ja aluetason toimille kestävämpään kehitykseen. Uusi 
IED-direktiivi (Industrial Emission Directive) suuntaa asiantuntijapalveluiden ke-
hittymistä.
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Valtakunnallisen jätesuunnitelman ja alueellisten jätesuunnitelmien toteuttamista 
sekä jätelainsäädännön kokonaisuudistusta tuetaan asiantuntijapalveluin. Seurantaa 
palvelemaan otetaan käyttöön uusia jätesuunnitelmien toteutumista kuvaavia indi-
kaattoreita.

Haitalliset aineet ja kemikaalit
Uusia painopistealueita ovat uusien haitallisten aineiden (emerging pollutants) ym-
päristövaikutusten ja -käyttäytymisen kokeellinen tutkimus ja tiedon tuottaminen 
riskinarvioinnin ja päätöksenteon tueksi. Suunnitelmakaudella jatketaan ja vahviste-
taan erityisesti teollisesti valmistettujen nanomateriaalien ominaisuuksien, käyttäy-
tymisen ja vaikutusten tutkimusta. Uusien haitallisten aineiden tutkimus edellyttää 
ympäristömittauksiin soveltuvien fysikokemiallisten ja biologisten mittaustekniikoi-
den ja testimenetelmien kehittämistä ja käyttöönottoa.

Haitallisten aineiden seurantaa kehitetään riskin arvioinnin ja hallinnan sekä kan-
sainvälisten velvoitteiden tarpeisiin. Kertymärekisteri valmistellaan toimintakun-
toon, jonka jälkeen se palvelee ympäristönsuojelua laajana tietopankkina. Rekisteriin 
kerätään pitoisuustietoja haitallisista aineista kiinteissä ympäristönäytteissä. Maape-
rän tilan tietojärjestelmää täydennetään ja ylläpidetään niin, että tieto pilaantuneista 
kohteista on nykyistä paremmin kaikkien tarvitsijoiden saatavilla. Riskikohteiden 
kunnostusmenetelmiä kehitetään ja arvioidaan. Ekotehokkaiden menetelmäinno-
vaatioiden käyttöönottoa maaperän, pohjaveden ja sedimenttien kunnostamisessa 
edistetään. Myös maaperänsuojelun valmisteluun ja kansalliseen toimeenpanoon 
osallistutaan. Haitallisten aineiden käyttäytymistä eri ympäristöissä arvioidaan mal-
lien avulla ja tietoa käytetään riskien arviointiin ja hallintaan.

EU:n uudistuva kemikaali-, biosidi- ja kasvinsuojeluainelainsäädäntö sekä tor-
junta-aineiden kestävää käyttöä koskeva strategia edellyttävät voimavarojen koh-
dentamista ja kemikaalivalvonnan menettelytapojen muuttamista. Reach- ja CLP 
-asetusten toimeenpanon valvonta käynnistetään ja hoidetaan valvojien ohjaamista 
ja koulutusta. Kansainvälisen elohopeasopimuksen valmisteluun osallistutaan. Kan-
sallisen kemikaaliohjelman suosituksia toteutetaan ja arvioidaan niiden toteutumista.

Kansallisen kemikaalituotevalvonnan keskittäminen Turvatekniikan keskukseen 
(TUKES) edellyttää uusien yhteistyömenettelyjen selvittämistä ja toimeenpanoa SY-
KEn ja TUKESin alan toimijoiden kesken.

Vesiensuojelu ja vesivarat
Vesiensuojelun ja vesivarojen tutkimuksella ja asiantuntijapalveluilla tuetaan val-
tioneuvoston vesiensuojelun suuntaviivat 2015 –periaatepäätöksen, vesienhoidon 
järjestämisestä annetun lain sekä tulva-, yhdyskuntajätevesi- ja nitraattidirektiivien 
toimeenpanoa. Toiminnan suuntaamisessa otetaan huomioon myös Suomen vesioh-
jelman, vesialan kansainvälisen strategian sekä muiden uusien ohjelmien linjaukset. 
Ohjelmien tavoitteena on parantaa vesialan osaamista Suomessa sekä lisätä vesialan 
osaamisen ja teknologian vientiä erityisesti kehitysyhteistyössä.

Vesistöalueiden ja vesivarojen hoidon ja suojelun tutkimuksessa korostuvat ko-
konaisvaltaiset tarkastelut, joilla etsitään yhteiskunnallisesti kestäviä ratkaisuja ve-
siensuojeluongelmiin sekä edistetään vesivarojen kestävää käyttöä. Vesistöalueiden 
monitavoitteista hallintaa varten kehitetään keskenään vuorovaikutuksessa olevia 
mallijärjestelmiä, vuorovaikutteista suunnittelua tukevia käytäntöjä ja menetelmiä 
sekä vesiensuojelutoimenpiteiden kustannustehokkuuden ja hyötyjen arviointia.

Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja sopeutumiskeinoihin liittyvää tutkimus- ja asi-
antuntijatyötä vahvistetaan kehittämällä malli- ja arviointijärjestelmiä ja tuottamalla 
niiden avulla uutta tietoa sopeutumismenetelmien tehokkuudesta, kustannuksista 
ja hyödyistä samoin kuin yhteiskunnan sopeutumiskapasiteetista.
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Hydrologisessa palvelussa korostuu reaaliaikaisuus ja sen edellyttämät opera-
tiiviset vaatimukset. Toiminnan suunnittelussa otetaan laajasti huomioon riskien 
hallinta, jonka avulla palvelut ja niiden laatu pyritään turvaamaan. Hydrologisia 
aineistoja, malleja, tietojärjestelmiä ja paikkatietoja käytetään myös kehitettäessä 
valuma-alueiden vesitalouden ja ravinnekuormituksen hallintaa.

Yhdyskuntien ja haja-asutusalueiden vesihuollon kehittämisen painopiste on 
maankäytön ja rakentamisen ohjauksessa, kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelyn 
toimivuudessa, riskien hallinnassa ja ekotehokkaissa ratkaisuissa. Pohjavesien suo-
jelun painopisteitä ovat pohja- ja pintavesien väliset yhteydet, maa-ainesten käytön 
vaikutukset sekä seurantojen yhteensovittaminen ja kokonaishallinta.

Suunnitelmakaudella SYKE lisää toimintaansa kansainvälisellä vesisektorilla 
muun muassa tarjoamalla asiantuntijapalveluita ja toimimalla aktiivisesti Finnish 
Water Forumin jäsenenä. Kv-asiantuntijapalvelut kohdennetaan strategisesti tärkei-
siin hankkeisiin, kuten UM:n Laajemman Euroopan aloitteen vesialan lippulaiva-
hankkeisiin.

Merentutkimus, merten suojelu ja kestävä käyttö
SYKEn merikeskus tuottaa tietoa erityisesti Itämeren suojelua palvelevan päätök-
senteon tueksi. Painopisteitä ovat Itämeren ekosysteemin rakenne ja toiminta, niissä 
tapahtuvat muutokset sekä syyt muutoksiin. Keskeisiä aiheita ovat myös meren 
monimuotoisuuden ja vedenalaisten elinympäristöjen luontoarvojen kartoitus sekä 
ekosysteemipalveluiden arviointi. Monitieteellisissä tutkimuksissa yhdistyvät me-
restä tehtävät havainnot, kokeelliset tutkimukset, yhteiskuntatieteelliset tarkastelut 
ja numeeristen ekosysteemimallien kehittäminen.

Tutkimuksessa painottuu erityisesti suojelun politiikkavaihtoehtojen yhteiskunnal-
listen, taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten arviointi. Tavoitteena on tuottaa tietoa 
kustannus tehokkaimpien ja vaikuttavimpien Itämeren suojelukeinojen arvioimiseksi 
yhteistyössä SYKEn muiden tutkimusohjelmien ja keskusten kanssa. Merikeskuksen 
toiminta tukee merten kestävää käyttöä ja merellistä aluesuunnittelua sekä uusien 
innovaatioiden rakentumista.

Merikeskus ylläpitää ja koordinoi SYKEn meriverkkoa, joka muodostaa kiinteän 
yhteistyöelimen SYKEn kaikille merentutkimukseen ja -suojeluun liittyville toimin-
noille. Se ylläpitää myös merentutkimuksen tutkimusinfrastruktuuria, erityisesti 
Aranda ja Muikku -tutkimusaluksia, varmistaen niiden kehittymisen kansalliseksi 
ja kansainväliseksi tutkimusinfrastruktuuriksi.

Ympäristövahinkojen torjunta
Ympäristövahinkojen torjunnassa parannetaan Suomenlahden torjuntavalmiutta ja 
riskien hallintaa. Erityisesti kehitetään kovaan merenkäyntiin ja jääolosuhteisiin sovel-
tuvia torjuntamenetelmiä sekä kemikaalivahinkojen torjuntaa. Laittomien päästöjen 
valvontaa ja vastuullisten saattamista korvausvelvollisiksi tehostetaan ylläpitämällä 
rajavartiolaitoksen valvontalentokoneissa nykyaikaisia öljypäästövalvontalaitteita. 
Toiminnassa korostuu kansainvälisen yhteistyön tarve. Torjuntaan soveltuva kalusto 
on suurelta osin vanhaa, mikä merkitsee suuria investointitarpeita lähivuosina.

Rannikon ja sisämaan ympäristövahinkojen torjuntavalmiutta tehostetaan alue-
pelastuslaitosten ja alueellisten ympäristöviranomaisten kanssa lisäämällä muun 
muassa torjuntatyöhön kouluttamista. Torjuntakaluston saatavuutta parannetaan 
valtion, kuntien ja yksityisten palveluntarjoajien yhteistyöllä.

Varustamoliikelaitoksen ylläpitämät öljyntorjunta- ja väylänhoitoalukset siirty-
vät uuden vuonna 2010 aloittavan valtio-omisteisen varustamoyhtiön omistukseen. 
Yhtiön kaluston on suunniteltu muodostavan keskeisen osan avomeren torjuntaval-
miudesta, mutta kaluston kunnostus- ja uusimistarve saattaa nostaa varautumis- ja 
käyttökorvauskuluja.



20  Suomen ympäristökeskuksen raportteja  26 | 2009

Ympäristöpolitiikka
Ympäristöpolitiikan tehtäväalueella painottuvat arviot ympäristöpolitiikan ja suun-
niteltujen politiikkavaihtoehtojen vaikutuksista ja vaikuttavuudesta sekä uusien 
ympäristökysymysten haltuunotto. Erityistä huomiota saavat uudet julkishallinnon 
ja yksityisen sektorin yhteiset sääntelyjärjestelmät sekä hallintamekanismit, jotka 
lähestyvät ympäristökysymyksiä sosio-ekologisten kokonaisuuksien kautta. Lisäksi 
korostuvat päätöksenteon tietopohjaan, yhteistoiminnallisuuteen ja tiedon vaikut-
tavuuteen liittyvät kysymykset sekä tietojärjestelmien kehittämisen tutkimus. Yh-
teiskunnallisen rakennemuutoksen ympäristöpoliittisista kysymyksistä korostuvat 
erityisesti energian ja luonnonvarojen hyödyntämisen sekä uusien teknologioiden 
kuten nanoteknologian hallinnan analyysit. Tutkimustuloksia käytetään ympäristö-
politiikan valmistelussa ja toimeenpanossa, suunnitelmien ja ohjelmien laadinnassa 
sekä laajemmassa ympäristöasioiden hallinnassa.

Ympäristöasioiden ohjauskeinoihin liittyvät palvelut kohdistuvat lupamenet-
telyjen keventämiseen ja tehostamiseen sekä syntetisoidun tiedon tuotantoon ja 
informaatio-ohjaukseen. Asiantuntijapalveluja kehitetään ja kohdistetaan uudelle 
aluehallinnolle. Parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) kehittämistä laajenne-
taan kansallisiin ja kansainvälisiin tarpeisiin sekä integroidaan haitallisten päästöjen 
hallinnan vastaaviin toimintasuunnitelmiin.

Rakennettu ympäristö
Rakennetun ympäristön tehtäväalueella painottuvat analyysit asumisen, maankäytön 
ja liikennejärjestelmien yhteensovittamisen kestävyydestä sekä ennusteet siitä, millai-
sia ympäristön kuormitusvaikutuksia ja ilmastonmuutosvaikutuksia on eri väestön ja 
elinkeinojen kehityksen järjestelyillä ja rakenteilla. Kansallisessa ja kansainvälisessä 
yhteistyössä tehdyt analyysit nojaavat vahvasti ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin.

Ympäristöhallinnon paikkatietoinfrastruktuuria, kaukokartoituksen operatiivista 
toimintaa ja alueidenkäytön tietojärjestelmiä sekä näiden käyttöä kehitetään osana 
yleistä tukipalveluprosessia sekä SYKEn omaa toimintaa. Kestävän kehityksen in-
dikaattorijärjestelmää ylläpidetään ja kehitetään pääasiassa Suomen kestävän kehi-
tyksen toimikunnan käyttöön. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen tueksi tuotetaan 
tietoa paikallisista tarpeista ja sopeutumisvalmiuksista sekä luodaan indikaattoreita 
päätöksenteon tueksi.

Analysoimalla rakennetun ympäristön tietojärjestelmiä, raportointeja ja uutisointia 
ja niiden käyttöä päästään pureutumaan viestinnän vaikuttavuuteen osana laajempaa 
päätöksentekoon vaikuttavaa kokonaisuutta.

Geoinformatiikka
Geoinformatiikan tutkimus- ja kehittämistoiminta tähtää paikkatietojärjestelmien 
laajaan hyödyntämiseen ympäristön seurannassa ja tutkimuksessa sekä ympäristön 
seurantaa tukevien kaukokartoitusmenetelmien kehittämiseen (lumi, vesien laatu, 
maanpeite sekä öljyvahingot). Keskeisenä tavoitteena on luonnonvaroja ja ympäristöä 
koskevien tietojen ja tietojärjestelmien täysimittainen hyödyntäminen kansallisesti ja 
kansainvälisesti sekä tiedon tuottaminen tutkimuksen, politiikan ja päätöksenteon 
tueksi.

Geoinformatiikan infrastruktuuri palvelee ympäristöhallintoa myös muuttuvas-
sa toimintaympäristössä ja mahdollistaa tarvittaessa käyttäjäkunnan laajentamisen 
koskemaan koko uutta aluehallintoa.

Kehittämistoiminnassa varmistetaan tietojen ja järjestelmien yhteensopivuus EU:n 
velvoitteiden ja ohjelmien (esimerkiksi Inspire-direktiivi ja GMES-ohjelma) kanssa. 
Järjestelmiä kehitetään edelleen palvelemaan paremmin entistä laajempaa käyttäjä-
kuntaa osana kansallista paikkatieto- ja kaukokartoitusinfrastruktuuria.
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Mittanormaali- ja vertailulaboratoriotoiminta
SYKEn valmiuksia ja osaamista toimia YM:n määräämänä kansallisena vertailu-
laboratoriona kehitetään edelleen vastaamaan toiminnalle asetettuja tavoitteita. 
Mittatekniikan keskuksen kanssa käynnistettyä mittanormaalilaboratoriotoimintaa 
kehitetään ja ylläpidetään. Toiminta kohdistuu ympäristökemian alan mittausten 
korkean laadun ja luotettavuuden kehittämiseen (metrologinen kehittäminen). Toi-
minta palvelee valtionhallinnon lisäksi yksityisiä toimijoita ja vahvistaa suomalaisen 
kemian teollisuuden kansainvälistä kilpailukykyä.

SYKE osallistuu korkean laatutason kansainvälisiin avainvertailuihin ja kansainvä-
lisiin kemian metrologian kehittämishankkeisiin. VM:n toimeksiannosta vuonna 2009 
tehty selvitys suomalaisten mittanormaali- ja vertailulaboratorioiden kokoamisesta 
sekä selvityksen perusteella tehtävät päätökset vaikuttavat olennaisesti toimintaan. 
Työssä selvitettiin mahdollisuudet ja vaihtoehtoiset tavat järjestää mittanormaali- ja 
vertailulaboratoriotoiminta.

Ympäristön seuranta
Ympäristön seurantaa kehitetään ja toteutetaan uudistetun seurantaohjelman 2009-
2012 mukaisesti. Tavoitteena on aiempaa voimakkaampi seurannan tarvelähtöisyys, 
seurantatulosten hyödyntämisen ja vaikuttavuuden varmistaminen sekä kustannus-
tehokkaiden toimintatapojen ja tekniikoiden kehittäminen ja tehokas hyödyntäminen.

Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymässä yhtenäisen seurantako-
konaisuuden luomisella, menetelmien harmonisoinnilla ja näytteenottojen yhtenäis-
tämisellä tavoitellaan tuottavuushyötyjä ja tulosten laadun parantumista. Pilottina to-
teutetaan biodiversiteettiseurantojen yhteinen suunnittelu yhteenliittymän laitosten 
(SYKE, METLA, MTT, RKTL), Luonnotieteellisen keskusmuseon, Metsähallituksen 
ja GTK:n kanssa.

2.3.3 

Tukipalveluiden linjaukset

Tietohallinto
Ympäristöhallinnon tiedon hallinnan strategiassa (2009) huomioidaan valtionhallin-
non uudistukset sekä tuottavuuden ja vaikuttavuuden vaatimukset. Strategian pai-
nopistealueita ovat ydintoimintaa tukevat ratkaisut, tietovarantojen hyödyntäminen, 
sähköiset kanavat ja viestintä sekä IT-johtaminen ja palvelut.

SYKE osallistuu ympäristötietojärjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen ja hoi-
taa ympäristöhallinnon IT-palvelukeskustehtäviä. SYKE huolehtii omalta osaltaan 
aluehallinnon ICT-toimintojen jatkumisesta keskeytyksettä. SYKE vastaa ympäris-
töhallinnon ja AHTI:n (aluehallinnon tietohallintopalvelukeskus) välillä sovittavasta 
tietojärjestelmien kehittämis- ja ylläpitotyöhön liittyvästä palvelusopimuksesta.

Tietojärjestelmien kehittämisessä tehdään laajempaa yhteistyötä muiden ympäris-
tö- ja luonnonvaratietojärjestelmien kehittäjien kanssa. Uusien järjestelmien toteutta-
miseen haetaan myös ulkopuolista rahoitusta. Ratkaisujen ja palvelujen on toimittava 
yli organisaatiorajojen.

Sähköiset viestintä- ja palvelukanavat uudistetaan kokonaissuunnitelman poh-
jalta. Lisääntyvä etätyö ja laajeneva alueellinen toiminta edellyttävät kehittyneitä 
uusia ratkaisuja sähköiselle vuorovaikutukselle ja työn tekemiselle ajasta ja paikasta 
riippumattomasti.

IT-palvelutuotannossa ja sähköisten palvelujen toteuttamisessa käytetään aktiivi-
sesti hyväksi valtion IT-palvelukeskuksen palvelutarjontaa.
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Tietopalvelu
SYKEn tietopalvelu on toiminut vuoden 2009 loppuun saakka ympäristöhallinnon 
erikoiskirjastona, joka koordinoi hallinnonalan yhteistyötä. Aluehallintouudistuksen 
myötä SYKEn tietopalvelun vastuualueet ja palvelurooli määritellään uudelleen.

SYKEn tietopalvelu valmistelee yhteistyössä Viikin Tiedekirjaston ja Helsingin 
yliopiston kirjaston kanssa palvelujen ja kokoelmien yhdistämistä vuodesta 2013 
alkaen, jolloin SYKE siirtyy uuteen toimitaloon Viikin tiedepuistoon. Luonnonvara- 
ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymässä tavoitteena on tuottaa yhteistyön kautta 
entistä parempilaatuisia tietopalveluja sekä tehostaa ympäristö- ja luonnonvaratiedon 
saattamista tutkijoiden, asiantuntijoiden ja ulkopuolisten asiakkaiden käyttöön.

Hallintopalvelut
Hallintopalveluissa suunnataan resursseja ydintoimintoja ja johdon päätöksente-
koa tukevaan tiedon analysointi- ja raportointitoimintaan. Hallintotehtäviä tukevien 
sähköisten järjestelmien ja palveluiden sekä niihin liittyvien prosessien kehittämistä 
jatketaan. Hankinnoissa käytetään mahdollisimman paljon Hanselin puitesopimuk-
sia, hallinnonalan yhteiskilpailutusta sekä luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen 
yhteenliittymässä toteutettavia yhteiskilpailutuksia.

Viestintä ja verkkopalvelut
Viestintä toimii entistä verkottuneemmin ja poikkihallinnollisemmin. Erityisesti 
verkkopalveluja toteutetaan yhteistyössä luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen 
yhteenliittymän, uudistuneen aluehallinnon sekä sosiaalisen median yleistyessä 
myös kansalaisten kanssa. Toiminnassa keskitytään vaikuttavuuden kannalta SYKEn 
painopisteisiin. Markkinointiviestintää vahvistetaan SYKEn tunnettuuden paranta-
miseksi. Uusmedian keinot yleistyvät viestinnässä.

2.3.4 

Laadun hallinta

Strategiassa laadun hallinnalle on asetettu seuraavat tavoitteet:
• Tuotteet ja palvelut ovat laadukkaita, kilpailukykyisiä ja käyttökelpoisia.
• Sidosryhmät ja asiakkaat arvostavat SYKEä.
• Sisäinen ja ulkoinen yhteistyö on toimivaa ja siinä hyödynnetään tehokkaasti 

eri alojen asiantuntemusta.

Suunnitelmakaudella erityisiä kehittämiskohteita ovat sisäinen ja ulkoinen yhteistyö, 
palvelunäkökulman vahvistaminen sekä tiedon tarjoaminen asiakkaille ja sidos-
ryhmille käyttökelpoisessa muodossa. Keskeiseksi kehittämistarpeeksi on noussut 
myös organisaation eri tasoilla toteutettavien, toiminnan suunnitteluun, ohjaukseen 
ja laatuun sekä osaamisen kehittämiseen liittyvien hankkeiden kokoaminen yhteen 
sekä niiden parempi koordinointi. Myös toimintaympäristössä tapahtuvat isot muu-
tokset edellyttävät entistä voimakkaampaa kehittämistyötä, jotta muutokset voitaisiin 
kääntää mahdollisuuksiksi ja hyödyiksi. Osittain näihin haasteisiin pyritään vastaa-
maan vahvistamalla SYKEn strategista johtoa vuoden 2010 alussa voimaan tulevalla 
organisaatiomuutoksella.

Tuottavuusohjelmassa korostetaan prosessien kehittämisen tärkeyttä. Prosessien 
yksinkertaistaminen ja käytäntöön vienti edellyttävät uutta osaamista ja uudenlai-
sia ratkaisuja. Tuottavuuden parantamisen kannalta resurssien joustava käyttö yli 
keskus- ja yksikkörajojen on tärkeää. Strategisen ohjauksen vahvistamiseen liittyy 
tärkeänä osana strategisten mittareiden käyttöönotto.
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SYKEn strategian tarkistus toteutetaan vuonna 2010 ja sen toteutus ajoittuu suunni-
telmakaudelle. Suunnitelmakaudella toteutetaan toiminnan itsearviointi CAF-mallia 
soveltaen. Lisäksi arvioidaan sisäisen valvonnan tilaa ja kartoitetaan riskejä.

Kansainvälinen arviointipaneeli arvioi SYKEn tutkimus- ja kehittämistoiminnan 
ja asiantuntijapalveluiden laatua ja vaikuttavuutta kattavasti vuonna 2008. Ennen 
seuraavaa yhtä perusteellista arviointia tullaan toteuttamaan pienempiä arviointeja 
erikseen määriteltäviltä aihealueilta. Arviointien sisältö, toteutustapa ja aikataulutus 
suunnitellaan vuonna 2010.

SYKE on kerännyt asiakaspalautetta yksittäisiltä toiminta-alueilta (koulutustilai-
suudet, laboratoriopalvelut, erityiset arviointihankkeet). Suunnitelmakauden alkuun 
mennessä kehitetään kysely, joka antaa yleistietoa SYKEn tärkeimpien asiakkaiden 
kokemuksista SYKEstä yhteistyökumppanina, palvelujen tarjoajana ja kehittäjänä. 
Kyselyn perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä SYKEn tuloksista ja laadun hal-
linnasta. Samalla saadaan lisätietoa SYKEn työn vaikuttavuudesta.

2.4  

Rahoitus ja toiminnallinen tehokkuus

2.4.1 

Rahoitus

Määrärahat on peruslaskelmassa esitetty voimassaolevan menokehyksen pohjalta 
ottaen huomioon vuoden 2010 talousarvioesitys ja siinä SYKEn momenttien mää-
rärahoihin esitetyt muutokset sekä VM:n menokehysten laadintaohjeet. Määräraha-
esitykset eivät sisällä varausta uusiin palkankorotuksiin. Suunnitelmassa on esitetty 
myös kehysehdotukset toimintamenomomentille, ympäristövahinkojen torjuntamää-
rärahaan sekä alusinvestointeihin.

Toimintamenot
SYKEn perustoiminnan rahoituksesta pääosa sitoutuu palkkoihin, kiinteistö- ja 
atk-menoihin ja muihin kiinteisiin menoihin sekä tutkimusalusten käyttömenoihin. 
Arandan ja Muikun investointiluonteiset menot rahoitetaan Alusinvestoinnit-mo-
mentilta. Projektien perustoiminnan menoja rahoitetaan budjettirahoituksen ohella 
ulkopuolisen rahoituksen yleiskustannuskatteilla. Suunnitelmakaudella korostuu 
tarve säästöjen aikaansaamiseen ja voimavarojen uudelleen kohdentamiseen useiden 
menopaineiden takia.

Tuottavuushankkeen edellyttämä resurssien vähentäminen heikentää SYKEn mah-
dollisuuksia uudelleen kohdentamisiin. Tällä hetkellä tiedossa olevat tuottavuusoh-
jelman mukaiset toimintamenomomentin leikkaukset ovat yhteensä noin 1,7 milj.
euroa vuosina 2010-2014. Lisäksi koko valtionhallinnon toimintamenoihin kohdistuu 
ylimääräisiä säästöjä vuosina 2010 ja 2011. SYKEn osalta tämä leikkaus on 0,5 milj.
euroa kumpanakin vuonna.

Tuottavuusohjelman sekä alueellistamisen samanaikainen toteuttaminen sitoo 
suuren osan vapautuvista resursseista. Voimavaroja kohdennetaan strategisesti ke-
hitettäville tehtäväalueille ja erityisesti alueellisiin toimipaikkoihin. SYKEn rahoi-
tusstrategian mukaisesti tarkoituksena on muun muassa karsia nykyisiä tehtäviä ja 
selkiyttää tehtäväjakoja niiden hoitamisessa, tehostaa tehtävien hoitoa ja yksinkertais-
taa sisäisiä prosesseja sekä keskittää palveluja SYKEn sisällä ja ulkoistamisen avulla. 
Lisäksi kustannusten kasvua pyritään hillitsemään muun muassa kustannustehok-
kailla tilaratkaisuilla sekä etäneuvottelujen lisäämisellä.

Vuoden 2010 alussa SYKEen siirretään kahden aluekeskuksen laboratoriotehtävät 
ja henkilöstö (13 htv) sekä Ystävyyden puiston tutkimuskeskus ja henkilöstö (6 htv). 
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Määrärahasiirto on 0,8 milj.euroa. Lisäksi tutkimusalus Muikku siirretään SYKEn 
hallintaan. Sen käyttömenot ovat noin 0,25 milj.euroa ja tutkimusalus Arandan käyt-
tömenot noin 1,1 milj.euroa vuodessa.

Palvelusopimustehtävien hoitaminen edellyttää määrärahojen pysyvää siirtämistä 
YM:stä SYKEen. Määrärahan siirtoesitys 1 milj.euroa on sisällytetty kehysehdotuk-
seen vuodesta 2011 alkaen, ja se vastaa YM:n vastuulle sovitun 15 htv:n aiheuttamia 
kustannuksia. SYKE puolestaan huolehtii toimintamenomomentille kohdentamiensa 
15 htv:n kustannuksista.

SYKEn tehtävien alueellistamisesta aiheutuvien vuotuisten lisäkustannusten on 
arvioitu olevan suunnitelmakaudella 1 milj.euroa. Rahoitusesitys on sisällytetty ke-
hysehdotukseen.

MTL:sta siirtyneen henkilöstön palkkauksen integroimisesta SYKEn palkkaus-
järjestelmään aiheutui 0,2 milj.euron lisäys. Palkkausmenojen lisätarve esitetään ke-
hysehdotukseen.

Öljyntorjuntakeskuksen perustamiseen Porvooseen on vuoden 2010 talousarvio-
esityksessä osoitettu vain 0,1 milj.euroa, koska keskuksen toiminta pääsee alkamaan 
aikaisintaan vuonna 2010 ja kertaluonteisiin perustamiskustannuksiin on käytet-
tävissä vuoden 2009 määrärahaa. Hankkeen myöhentyminen johtuu keskukselle 
Tolkkisista varatun alueen kaavoituksen ja rakentamisen viivästymisestä. Toiminnan 
käynnistyessä keskuksen vuotuisen rahoituksen tarve on 0,5 milj.euroa, mistä 0,4 milj.
euroa sisältyy kehysehdotukseen.

Ulkopuolinen rahoitus
Ulkopuolista rahoitusta hankitaan ensisijaisesti SYKEn perustehtäviä tukevaan toi-
mintaan. Sen osuus toiminnallisesta rahoituksesta on viime vuosina ollut hieman 
yli 40%. Tehtäväsiirrot SYKEen vuosina 2009-2010 lisäävät toimintamenomomentin 
määrärahaa niin, että ulkopuolisen rahoituksen suhteellinen osuus laskee. Tavoit-
teena on nostaa ulkopuolisen rahoituksen osuus suunnitelmakaudella vähintään 
nykyiselle 40 prosentin tasolle. Ulkopuolisen rahoituksen hankintaa tehostetaan ja 
kannattavuutta parannetaan.

T&K-toiminnassa pyritään verkostoitumisen lisäämiseen, suurempiin hankekoko-
naisuuksiin ja useampivuotisiin hankkeisiin. Tärkeimpiä kotimaisia rahoittajia ovat 
YM, MMM, Suomen Akatemia ja Teknologian kehittämiskeskus Tekes.

Julkisen sektorin rahoitus arvioidaan suunnitelmakaudella keskimäärin 9,2 milj.
euroksi/vuosi. Muista ulkopuolisista rahoituslähteistä arvioidaan saatavan noin 4,5 
milj.euroa/vuosi, josta EU-rahoituksen osuuden arvioidaan olevan puolet. Maksulli-
sen toiminnan tulojen arvioidaan kasvavan (taso keskimäärin 5,65 milj.euroa/vuosi). 
Tuloista noin puolet on vientihankkeiden tuloa. Vientihankkeissa keskitytään SYKEn 
erityisosaamista edellyttäviin hankkeisiin, joiden avulla SYKEn kansainvälinen tun-
nettuus ja henkilöstön kansainvälistyminen lisääntyvät.

Ympäristövahinkojen torjunta (momentti 35.10.20)
Ympäristövahinkojen torjuntaan käytettäviin menoihin on menokehyksessä 4,2 milj.
euron määräraha. Hintatason noususta ja öljyntorjunta-alusten valmiusmaksujen 
korotuspaineesta johtuen kehysehdotukseen on sisällytetty 1 milj.euron vuotuinen 
tasokorotus.

Alusinvestoinnit (momentti 35.10.70)
Määrärahaa käytetään muun muassa avomeritorjuntakaluston uus- ja korvaus-
hankintoihin öljyntorjunnan kehittämistä vuosina 2009-2018 koskevan kokonais-
suunnitelman mukaisesti. Lisäksi momentilta maksetaan Arandan ja Muikun kun-
nostustelakoinneista aiheutuvat investointiluonteiset menot. Telakoinnit ajoittuvat 
suunnitelmakauden lopulle vuosille 2013-2014, ja niiden kustannuksiksi arvioidaan 
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0,5 milj.euroa. Momentin määrärahan vuotuinen taso on 4 milj.euroa, ja se esitetään 
kehysehdotuksessa myös suunnitelmakauden loppuvuosille.

Vesihuoltolaitteiden rakentamisen korkotuki (momentti 30.50.30)
SYKE budjetoi vesihuoltolaitteiden rakentamisen korkotukilainojen korkotuet. Kor-
kotukien maksatusta hallinnoi maa- ja metsätalousministeriö ja Valtiokonttori maksaa 
tuet.

Rahoitustaulukot

Peruslaskelma
Toiminnallisen rahoituksen arvioidaan kehittyvän seuraavasti vuosina 2010-2014 
(M€):

2010 TAE 2011 2012 2013 2014

Suora budjettirahoitus 32,4 31,4 31,8 31,6 31,6

Ulkopuolinen rahoitus 16,7 18,0 19,1 19,8 20,7

- ympäristöministeriö * 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

- muu julkisen sektorin rahoitus 4,7 5,0 5,2 5,3 5,4

- budjetin ulkopuolinen rahoitus 3,5 4,0 4,4 4,7 5,0

- maksullisen toiminnan tulot 4,5 5,0 5,5 5,8 6,3

Yhteensä 49,1 49,4 50,9 51,4 52,3

*Valtioneuvoston kehyspäätöksissä tutkimusrahoitukseen tehdyt leikkaukset heijastuvat todennä-
köisesti ympäristöministeriöstä SYKElle tulevaan rahoitukseen. Aluehallinto-, Valt-IT-, kemikaali-
asioiden hoidon järjestämisen ja valtion laboratoriohankkeiden sekä muiden mahdollisten uudistus-
ten rahoitusvaikutuksia ei ole huomioitu em. luvuissa.

Rahoituksen arvioidaan kehittyvän momenteittain seuraavasti vuosina 2010-2014 
(M€):

2010 TAE 2011 2012 2013 2014

TULOT

12.35.10 Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 14,3 13,0 7,0 4,6 4,5

MENOT

35.01.04 Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot  32,4 31,4 31,8 31,6 31,6

35.10.20 Ympäristövahinkojen torjunta 4,2 4,2  4,2 4,2 4,2

35.10.70 Alusinvestoinnit 4,0 4,0 4,0

30.50.30 Vesihuoltolaitteiden rakentamisen korkotuki 0,5 0,4 0,2 0,2 0,1

Kehysehdotus
Momentille 35.01.04 esitetään lisäystä 1 milj.euroa palvelusopimuksen eräiden teh-
tävien hoitamisen edellyttämien määrärahojen siirtämisestä YM:stä SYKEen, 1 milj.
euroa alueellistamisen lisäkustannuksina, 0,2 milj.euroa MTL:sta siirtyneen henki-
löstön palkkauksen integroimisesta SYKEn palkkausjärjestelmään ja 0,4 milj.euroa 
öljyntorjuntakeskuksen vuotuisesta rahoituksesta puuttuvana osuutena.

Momentin 35.10.20 määrärahaan esitetään 1 milj.euron tasokorotusta kustannusten 
nousua vastaavasti. Momentin 35.10.70 määräraha esitetään pysytettäväksi menoke-
hyksen mukaisella 4 milj.euron tasolla suunnitelmakauden ajan.
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Kehysehdotuksen mukaiset lisäykset peruslaskelmaan vuosina 2011-2014 (M€):
2010 TAE 2011 2012 2013 2014

MENOT

35.01.04 Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot 2,6 2,6 2,6 2,6

35.10.20 Ympäristövahinkojen torjunta 1,0 1,0 1,0 1,0

35.10.70 Alusinvestoinnit 4,0 4,0

2.4.2 

Toiminnallinen tehokkuus

Strategiassa toiminnan tehokkuudelle on asetettu seuraavat tavoitteet
• Keskeiset tehtävät ja niille asetetut vaatimukset vastaavat SYKEn voimavaroja 

ja rahoitusrakennetta.
• Toiminta on taloudellista, tehokasta ja joustavaa.
• Tiedonhallinta on korkealla tasolla.

Tavoitteet strategisille mittareille:
Rahoitusjouston määrä: Rahoitusjoustolla tarkoitetaan sitä rahamäärää, jota ei vuo-
den alussa ole sidottu toiminnan ylläpitoon. Se kuvaa SYKEn mahdollisuuksia rea-
goida nopealla aikavälillä äkillisiin resurssitarpeisiin sekä suunnata toimintaa jous-
tavasti. Rahoitusjousto indikoi toiminnallista tehokkuutta varmistamalla tarvittavien 
säästöjen syntymisen.

• SYKEn kiristyneen taloustilanteen takia sitomattoman rahoitusosuuden 
arvioidaan alenevan noin 0,5 milj.euroon vuoden 2010 alussa. Sitomaton ra-
hoitusosuus pyritään lisäämään 1,5 milj.euroon suunnitelmakauden loppuun 
mennessä.

Valikoitujen tuotteiden ja palveluiden tuottavuus: SYKE on systemaattisesti ke-
rännyt tietoa eräiden tuotteiden ja palveluiden yksikkökustannuksista. Tarkoitus 
on laajentaa yksikkökustannusten arviointia nykyistä kattavammaksi niin, että sillä 
voidaan seurata merkittäviä resurssien käytön alueita ja arvioida tuottavuutta. Lisäksi 
tarkastellaan mahdollisuuksia arvioida laajempien kokonaisuuksien kuten tutkimus-
toiminnan tuottavuutta. Seurantajärjestelmää kehitetään yhteistyössä Tilastokeskuk-
sen kanssa ja se otetaan käyttöön ennen suunnitelmakauden alkua.

• Tuottavuutta parannetaan kehittämällä verkostoyhteistyötä, uudistamalla 
toimintaprosesseja, karsimalla tehtäviä, uusimalla ja parantamalla tietojärjes-
telmiä, laajentamalla sähköisiä verkkopalveluita ja kehittämällä palvelutuo-
tantoa asiakaspalautteiden pohjalta. Kansainvälisen raportoinnin tehokkuutta 
lisätään kehittämällä prosesseja ja työmenetelmiä sekä tarkistamalla työnja-
koa muiden laitosten ja toimijoiden välillä.

Toimipaikat
SYKE toimii vuonna 2009 Helsingissä kolmessa toimipisteessä, Töölössä, Hakunin-
maalla ja Kumpulassa. Tavoitteena on keskittää SYKEn Helsingin toiminnot Viikkiin 
vuonna 2013. Viikin tiedepuiston alueesta on kehittymässä maan laajin ja kansainvä-
lisestikin merkittävä bio-, ympäristö- ja luonnonvaratieteiden tutkimus- ja asiantun-
tijakeskittymä. Sijainti tiedepuistossa tuo runsaasti synergiaetuja ja luo edellytyksiä 
tuottavuuden parantamiselle. Kaikille aluetoimipaikoille (Oulu, Jyväskylä, Joensuu) 
on tehty toimitilojen kehittämissuunnitelmat, jotka ulottuvat suunnitelmakauden 
loppuun.
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2.5 

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

2.5.1 

Strategiset tavoitteet

Henkilöstöstrategiassa henkisten voimavarojen hallinnalle ja kehittämiselle on ase-
tettu seuraavat tavoitteet:

• SYKEn henkilöstö tekee tuottavasti, motivoituneesti ja innostuneesti yhteis-
kunnallisesti tärkeää työtä

• Henkilöstö on osaavaa, uudistumiskykyistä ja hyvinvoivaa
• SYKE työnantajana on vetovoimainen ja kilpailukykyinen.

Tavoitteet henkilöstömittareille:
Työyhteisön toimivuus: Työyhteisön toimivuudesta kerätään systemaattisesti tietoa 
joka toinen vuosi menetelmällä, joka mahdollistaa laajan vertailun valtionhallinnossa. 
Tulokset heijastavat SYKEn henkisten voimavarojen hallintaa.

• Vuoden 2008 kyselyn perusteella työtyytyväisyysindeksi on 3,43, mikä on 
valtionhallinnon keskimääräistä tasoa korkeampi. Tavoitteena on, että suun-
nitelmakauden lopulla työtyytyväisyysindeksi on vähintään 3,5.

Muita keskeisiä mittareita ovat koulutustaso, vaihtuvuus, sairauspoissaolot ja hen-
kilöstön kehittämisen mittarit.

Toteuma 
2008

Arvio 
2009

Tavoite 
2010

Tavoite 
2011

Tavoite 
2012

Tavoite 
2013

Tavoite 
2014

Työyhteisön toimivuus 3,43 3,45 3,50 3,50

Henkilöstön määrä (htv) 560 640 646 635 632 624 617

Määräaikaisten osuus (%) 17 17 17 16 15 15 15

Korkeakoulututkinnon 
suorittaneiden osuus (%) 72 72 72 72 72 72 72

Henkilöstökoulutus 
(työpäivää/htv) 5 6 6,5 7 7,5 8 8,5

Sairauspoissaolot 
(työpäivää/htv) 8,2 8,0 8,0 7,8 7,7 7,6 7,6

Johtamisen erikoisammat-
titutkinnon suorittaneiden 
määrä 

– 30 – – – – –

Ympäristöekonomian 
Diploma-ohjelman 
suorittaneiden määrä

– – 19 – – – –

Aluehallinto-, Valt-IT-, kemikaaliasioiden hoidon järjestämisen ja valtion laboratoriohankkeiden 
sekä muiden mahdollisten uudistusten rahoitusvaikutuksia ei ole huomioitu em. luvuissa.

2.5.2 

Voimavarojen suuntaaminen

Voimavaroja suunnataan uusien tarpeiden mukaisesti. Tutkimuksen ja asiantuntija-
palveluiden painopiste on siirtymässä puhtaasti luonnontieteellis-teknisestä näkö-
kulmasta kokonaisvaltaisempiin, yhteiskunnallis-taloudellisiin tarkasteluihin.

Seuranta- ja raportointitehtäviin sitoutuvan henkilötyön määrää vähennetään 
virtaviivaistamalla työprosesseja, lisäämällä seurantayhteistyötä luonnonvara- ja 
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ympäristötutkimuksen yhteenliittymän piirissä, järkeistämällä erityisesti direktiivien 
edellyttämää raportointia sekä uudistamalla seuranta- ja raportointityökaluja.

Keskusten ja yksiköiden välistä yhteistyötä tehostetaan henkilöresurssien koh-
dentamisessa tärkeimmiksi tunnistetuille ja uusille toiminnan osa-alueille. Mahdolli-
suuksia suuntautua uusiin tehtäviin parannetaan muun muassa koulutuksella, men-
toroinnilla ja sisäisellä tehtäväkierrolla. Suuntautuminen uusiin tehtäviin edellyttää 
esimiehiltä ja henkilöstöltä sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin sekä uudistumis- ja 
muutosvalmiutta. SYKEä ohjaavat ministeriöt ovat tärkeässä roolissa, kun tehtävien 
painopisteitä muutetaan tulevien haasteiden mukaisesti.

2.5.3 

Henkilöstömäärän kehitys

Henkilöstön määrän arvioidaan kehittyvän seuraavasti vuosina 2010-2014 (htv):
2010 TAE 2011 2012 2013 2014

Arvio koko henkilöstön määrästä 31.12.2009 620

Tuottavuusohjelman mukaiset vähennykset 

– Vähennykset SYKEn kehyksessä - 9 - 8 - 2 - 8 - 7

– Vähennykset MTL:n kehyksessä - 2 - 2 - 1

Muut muutokset 

– Lisäykset öljyntorjuntakeskuksen perustamisesta + 2

– Lisäykset aluehallinnosta siirrettävien tehtävien 
johdosta (laboratoriot ja Ystävyyden puiston tutki-
muskeskus)

+ 19

– Vähennykset aluehallintoon siirrettävien patotur-
vallisuus- ja säännöstelytehtävien johdosta - 4 - 1

Koko henkilöstön määrä suunnittelukaudella 
(ulkopuolisella rahoituksella noin 200 htv) 626 615 612 604 597

Aluehallinto-, Valt-IT-, kemikaaliasioiden hoidon järjestämisen ja valtion laboratoriohankkeiden 
sekä muiden mahdollisten uudistusten rahoitusvaikutuksia ei ole huomioitu em. luvuissa.

Henkilöstöä kohdennetaan SYKEn päivitetyn henkilöstösuunnitelman 2010-2015 
pohjalta. Henkilöstösuunnitelmasta laaditaan vuosittain yksityiskohtainen henkilös-
tön kohdentamissuunnitelma. Tavoitteena on määrältään ja rakenteeltaan riittävät 
henkilöstöresurssit keskeisten tehtävien hoitamiseen. Vuosina 2006-2009 tuottavuus-
ohjelman mukaiset tai muut vähennykset sekä siirrot ympäristöhallinnon palvelu-
yksikköön olivat yhteensä 24 htv.

Toimintamenomomentilta vapautunee eläkkeelle lähtöjen kautta noin 90 virkaa 
ja tehtävää vuosina 2010-2015. Näistä 51 vakanssia käytetään tuottavuusohjelman 
toteuttamiseen. Jäljelle jäävät noin 40 vakanssia kohdennetaan alueellistamisen to-
teuttamiseen sekä jatkuvien ja täysin uusien tehtävien hoitamiseen. Myös muun 
poistuman (vuosittain 3-5 henkilöä) kautta vapautuvien vakanssien uudelleen koh-
dentaminen tarkastellaan tapauskohtaisesti.

Toimintamenomomentin henkilöstön määrään vaikuttaa keskeisesti valtion tuotta-
vuusohjelma. SYKEn henkilöstön kokonaistyöpanoksen arvioidaan olevan vajaa 600 
htv vuonna 2014. Tuottavuusohjelman vaikutukset kohdistuvat koko henkilöstöön 
niin, että suurella osalla tehtävät muuttuvat tai painottuvat uudella tavalla. Muu-
tokset toteutetaan toimintoja priorisoimalla, työprosesseja ja -tapoja kehittämällä ja 
edistämällä henkilöstön liikkuvuutta. Määräaikaisen henkilöstön asemaa paranne-
taan vakinaistamalla pysyväisluonteisia tehtäviä hoitavia henkilöitä. Tavoitteena on, 
että suunnitelmakauden loppuun mennessä määräaikaisia henkilöitä on korkeintaan 
15% henkilöstöstä.
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YM:n hallinnonalan alueellistamista ja kehittämistä koskevien selvitystöiden poh-
jalta uudistetaan eräiden toimintojen työnjakoja ja palvelujen tuotantoprosesseja. SY-
KEn Oulun alueelliseen toimipaikkaan keskitetään voimakkaasti muutettujen vesien 
sekä valuma -aluekokonai suuksien tutkimusta ja asiantuntijapalveluja. Jyväskylään 
keskitetään haitallisten aineiden kiertoon ja järvien suojeluun liittyvä tutkimus sekä 
vesienhoitoa palvelevaa vesibiologista tutkimusta ja asiantuntijapalveluja. Joensuu-
hun alueellistetaan uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön tutkimus- ja hal-
lintatehtäviä. SYKEn asiantuntijapalvelutehtäviä tarkastellaan lisäksi aluehallinnon 
muutosten yhteydessä.

SYKEn tarkoituksena on alueellistaa sekä toimintamenomomentilta että ulkopuo-
lisella rahoituksella palkattua henkilöstöä niin, että alueellistettujen tehtävien määrä 
vuonna 2011 on noin 50 htv ja vuonna 2015 noin 100 htv.

2.5.4 

Henkilöstön kehittäminen

Henkisten voimavarojen hallintaa ja kehittämistä ohjaavat henkilöstöstrategia 2008-
2011, henkilöstösuunnitelma sekä henkilöstön kohdentamissuunnitelma. Henkilös-
töstrategian toteutuksessa huomiota kiinnitetään muutoksen hallintaan, johtamisen 
ja esimiestoiminnan kehittämiseen, osaamisen kehittämiseen, työhyvinvointiin sekä 
palkitsemisjärjestelmien toimivuuteen. Henkisiä voimavaroja kuvaavaa raportoin-
tia parannetaan muun muassa henkilöstötilinpäätöstä ja palkkausjärjestelmän tilas-
tointia kehittämällä.

Osaamisen kehittämisessä ja turvaamisessa tavoitteena on ylläpitää ja kehittää kor-
keatasoista osaamista SYKEn strategian ja toimintaympäristön muutosten kannalta 
keskeisillä osaamisen alueilla. Toimintayksiköiden osaamisen kehittämissuunnitel-
mia toteutetaan osana toiminnan suunnittelua ja seurantaa.

Substanssiosaamisen kehittämisen keskeinen haaste on osaamisen ennakoiva ke-
hittäminen SYKEn painopistealueilla sekä monitieteellisyyden ja yhteiskunnalli-
sen näkökulman huomioiminen. Haasteeseen pyritään vastaamaan muun muassa 
ympäristöekonomian täydennyskoulutusohjelmalla (2008-2010). Luonnonvara- ja 
ympäristötutkimuksen yhteenliittymässä kehitetään yhteiseksi tunnistettuja sub-
stanssiosaamisia sekä yleisosaamista Lisäksi kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä 
yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa pyritään lisäämään sekä edistämään laitosten 
välistä työkiertoa.
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