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Ympäristötiedolla on kasvava kysyntä
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Kiertotalous

Ilmastonmuutos

Luonnon köyhtyminen

Kaupungistuminen

Sininen biotalous



Yhteistyöllä kestävään 
yhteiskuntaan

● Ympäristön tilan ja sen muutosten 
pitkäjänteistä seurantaa

● Uusinta tutkimustietoa, ympäristöanalytiikkaa, 
koulutusta ja tietopalveluja

● Käytössä kokeilut, monitieteiset skenaariot, mallinnus ja eri alojen 
uusin osaaminen
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Yhteistyö-
kumppanimme
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Politiikan 
tekijät

Kansain-
väliset ja 

EU-
verkostot

Tutkimus-
kumppanit

Kansalaiset 
ja  

kansalais-
järjestöt

Ministeriöt

Kaupungit 
ja kunnat

Maakunnat

Elinkeino-
elämä 

ja yritykset
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Noin 580 asiantuntijaa ja tutkijaa.
Toimipaikat Helsingissä, Jyväskylässä, Joensuussa ja Oulussa.



Henkilöstö ja rahoitus vuonna 2016
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556HTV580 54,8M€ 

28,5M€ 26,3M€ 

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ HENKILÖTYÖVUODET KOKONAISRAHOITUS

SUORA BUDJETTIRAHOITUS ULKOPUOLINEN RAHOITUS (48%)



Puolet kilpailtua rahoitusta
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● työn sisältö ja vaikuttamismahdollisuudet koetaan hyviksi 
(VMBaro 2016: 4,13). 

● työ motivoi ja innostaa (4,00).
● Oppimisen ja uudistumisen mahdollisuudet hyviä (3,99). 
● Työ on sopivan haasteellista suhteessa omiin voimavaroihin 

(3,67). 
● Opiskelijat: SYKE neljänneksi kiinnostavin teknisten ja 

luonnontieteiden alan työnantaja Suomessa (Universum, 
Finland’s Most attractive employers 2017 –raportti).

● Sairastavuus vähäistä (v. 2016: 7,7 pv/htv ).
● Työssä jatketaan eläkeiän täyttymisen jälkeen.
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Motivaatio kohdillaan



● Huoli tutkimuslaitosten tulevaisuudesta ja budjettirahoituksen 
vähenemisestä.

● Kilpailuasetelmat: tutkimusrahoituksen hakeminen, nimen 
saaminen julkaisuun. 

● Työn määräaikaisuus.
● Aikapaineet, rahoitushakemusten ja raportointien deadlinet.
● Korkeat standardit omalle tekemiselle (työterveyshuollon 

huomio).
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Mikä nuoren uuvuttaa?



● Ryhmän perustamisesta päätettiin työterveyshuollon kanssa 
keväällä 2017.

● Tiedote intrassa. Kiinnostuneita pyydettiin ottamaan yhteys 
työterveyshoitajaan.

● ”Nuori?” = noin alle 45-vuotias, tutkijauran alkuvaiheessa.
● Yksi pienryhmä (8 henkilöä), uusi ryhmä perustetaan 

tarvittaessa 2018.
● Ryhmä on tavannut yhteensä neljä kertaa syksyn 2017 aikana.
● aihepiirejä: tutustuminen, arvot, stressi ja palautuminen, 

liikunnallinen kerta ja itsemyötätunto. 
11

Nuorten tutkijoiden ja asiantuntijoiden 
ryhmätoiminta (työterveyshuolto)



● Hyödyllistä
● Ajattelemisen aihetta
● Keskustelu avointa ja inspiroivaa
● Toivomuksia jatkoon: kotitehtäviä, lukupaketteja. Pari- ja 

ryhmäkeskusteluja. Mindfulness työssä. Kokonaisuuksien 
kirkkaampi näkeminen.
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Kokemuksia osallistujilta 



● Näyttää kulutuksen aiheuttaman 
rehevöittävän jalanjäljen

● Mukana ruuantuotannon, 
vesihuollon, asumisen ja 
liikkumisen aiheuttama kuormitus

● SYKEn ja LUKEn kehittämä laskuri 
ensimmäinen laatuaan

Itämeri-laskuri ohjaa
kestäviin valintoihin
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KUVA : RIKU LUMIARO
Kansalaiset ja kansalaisjärjestöt



Kiitos!


