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HANKEHAKUILMOITUS METSÄPUIDEN SIEMENTUOTANNON KEHITTÄMISEEN  
MOMENTTI 30.40.53 Eräät luonnonvaratalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v)  
 
 
 
1. Haun kohde  
 
Maa- ja metsätalousministeriö julkaisee avoimen hankehaun, jonka tavoitteena on tukea metsäpuiden sie-
mentuotannon tutkimusta ja kehittämistä.   
 
 
2. Tausta ja teemat 
 
Siemenhuolto on merkittävä osa kestävää metsätaloutta. Taimituotantoon ja metsäkylvöihin tarvitaan jatku-
vasti korkealaatuista ja alkuperältään maamme olosuhteisiin sopivaa siementä. Lakisääteiden metsänuudis-
tamisvelvoitteen täyttämiseksi on metsänomistajille oltava tarjolla laadukasta metsänviljelyaineistoa. 

Metsien ilmastohyödyt ja lisääntyvä puunkäyttö korostavat puolestaan metsien kasvun lisäämisen tarvetta. 
Metsänjalostus on yksi tärkeimmistä metsien kasvun lisäämisen keinoista. Jalostetun metsänviljelyaineiston 
käytöllä on mahdollista vaikuttaa positiivisesti metsävarojen kehittymiseen pitkällä aikajänteellä. Jalostuksen 
avulla voidaan parantaa puuston kasvua, laatua, terveyttä ja sopeutumista ilmastonmuutokseen. Nämä aut-
tavat toteuttamaan ja sovittamaan yhteen metsille ja metsien käytölle asetettuja moninaisia tavoitteita.  

Metsänjalostuksen tulosten siirtämiseen käytäntöön tarvitaan toimivaa siemenhuoltoa. Metsäpuiden sie-
menhuollon tilanne on noussut viime aikoina erityiseksi huolenaiheeksi.  

Kansallisen metsästrategian Resurssitehokas metsänhoito -osahankkeen alla toiminut Metsäpuiden siemen-
tuotannon kehittämisryhmä on tunnistanut useita siementuotantoon liittyviä tutkimus- ja kehittämiskohtei-
ta. Hankehaku on suunnattu erityisesti edellä mainitun kehittämisryhmän esiin nostamiin siementuotannon 
ongelmien ratkaisuun. Erityisesti painotetaan kuusen siemenviljelysten kukinta- ja tuholaisongelmien ratkai-
sua.  

Tulosten on oltava kaikkien saatavilla ja sovellettavissa käytäntöön. 

Siementuotannon kehittämisryhmän raportti 

 
3. Rahoitus  
 
Maa- ja metsätalousministeriö voi rahoittaa yhtä tai useampaa hanketta. Rahoitusta on käytettävissä yh-
teensä enintään 500 000 euroa vuosien 2018-2019 aikana.  
 
Tukikelpoisia kustannuksia voi muodostua vasta myöntöpäätöksen jälkeen. Maa- ja metsätalousministeriö 
pidättää oikeuden olla rahoittamatta yhtään hanketta. Hanketta voidaan rahoittaa myös haettua pienem-
mällä summalla. Maa- ja metsätalousministeriö voi yhdistää hankkeita ja täsmentää niitä yhdessä hakijoiden 
kanssa. 

 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 
▴ PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO (Helsinki) 
▴ puh. 0295 16 001 ▴ faksi (09) 160 54202 

  JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET 
▴ PB 30, 00023 STATSRÅDET (Helsingfors) 
▴ tfn 0295 16 001 ▴ fax (09) 160 54202 

 MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY 
▴ PO Box 30, FI-00023 GOVERNMENT, Finland (Helsinki) 
▴ tel. +358 0295 16 001 ▴ fax +358 9 160 54202 
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Hakijoilta ei edellytetä omarahoitusosuutta, mutta sen sisällyttäminen hankkeeseen katsotaan eduksi. 
 
4. Hakeminen  
 
Hankkeet voivat olla yksi- tai kaksivuotisia. Koska teemat vaativat laajaa yhteistyötä, konsortiohankkeet ovat 
suositeltavia. 
 
Määrärahojen hakulomake täyttöohjeineen löytyy alla olevista linkeistä: 
- MMM:n tutkimus- ja kehittämismäärärahojen hakulomake (tutkimus- ja kehittämismäärärahan hakuloma-
ke 501004 ja täyttöohjeet). 
 
Kohtaan 3 merkitään Muu MMM:n rahoitus, mom. 30.40.53 Siementuotannon kehittäminen.  
 
Hakulomakkeen lisäksi hakemukseen on liitettävä hanketta koskeva tarkempi suunnitelma. 
 
Allekirjoitettu suomenkielinen hakemus liitteineen tulee jättää maa- ja metsätalousministeriön kirjaamoon 
sähköpostitse osoitteella kirjaamo@mmm.fi tai postitse osoitteella:  
 
 Maa- ja metsätalousministeriö  
 Kirjaamo  
 PL 30  
 00023 VALTIONEUVOSTO  
 (Käyntiosoite: Ritarikatu 2B, Helsinki)  
 
Hanke-ehdotukset on toimitettava maa- ja metsätalousministeriön kirjaamoon viimeistään 5.3.2018. 
 
Päätös rahoituksen myöntämisestä tehdään 31.3.2018 mennessä. 
 
 
5. Valintakriteerit  
 
Maa- ja metsätalousministeriö painottaa valinnassaan seuraavia kriteerejä:  
 

− Kuinka hyvin hanke tukee tavoitetta ja antaa ratkaisuja määriteltyihin siementuotannon ongelmiin 
− Yhteistyön laajuus ja toimivuus 
− Työn toteutettavuus; hanke on toteutettavissa esitetyn suunnitelman, aikataulun ja käytettävissä 

olevien resurssien puitteissa. 
− Hankkeen tulosten sovellettavuus käytäntöön 

 
 
 
6. Lisätiedot  
 
Maa- ja metsätalousministeriöstä ylitarkastaja Sanna Paanukoski puh. 029 516 2449 tai  
sanna.paanukoski@mmm.fi. 
 

http://mmm.fi/tutkimus-ja-kehittaminen/lomakkeet-ja-ohjeet

