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MMM:n tutkimus- ja kehittämisstrategia 2012-

2017
Tutkimuksen ja kehittämistoiminnan perustehtävä (toiminta-ajatus)

• Tuotamme ennakoivasti tietoa, osaamista ja innovaatioita päätöksenteon tueksi, 

elinkeinojen kilpailukyvyn kehittämiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi 

seuraavilla alueilla:

– Vastuullinen ruokaketju

– Uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö

– Maaseudun elinvoimaisuus                              

Perustehtävää toteutetaan seuraavilla välineillä:

• Hallinnonalan tutkimuslaitosten tulosohjaus

• Sitomattomat tutkimus- ja kehittämismäärärahat

• Aktiivinen vaikuttaminen ja osallistuminen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan 

prosesseihin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla yhteistyössä 

tutkimusrahoittajien ja muiden sidosryhmien kanssa



MMM:n tutkimus- ja kehittämisstrategia 2012-

2017
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tahtotila (visio)

• Tutkimus- ja kehittämistoimintamme vastaa ennakoivasti yhteiskunnan 

tietotarpeisiin ja vahvistaa kansallista innovaatiojärjestelmää. 

Tutkimustoimintamme on tieteellisesti korkeatasoista sekä kansallisesti ja 

kansainvälisesti verkottunutta.

Strategiset päämäärät 2017

1. Suuntaamme tutkimus- ja kehittämistoimintaa strategisesti tärkeisiin teemoihin:

– Politiikan vaikuttavuus, ennakointi ja skenaariot

– Elinkeinojen kestävä kilpailukyky, kannattavuus ja tuottavuus

– Riskien arviointi, ennakointi ja hallinta

2. Tulosohjaamme tutkimuslaitoksia yhtenä kokonaisuutena yhtenäisten 

ohjauslinjausten mukaan 

3. Tehostamme tiedon, osaamisen ja teknologian siirtymistä käytäntöön sekä 

edistämme tietovarantojen käyttöä avaamalla julkisin varoin tuotetut aineistot 

vapaasti hyödynnettäväksi



Riistakonsernin tutkimuksen painopisteet 

• Riistakantojen käytön kestävyyden turvaaminen -

jatkuva riistakantojen seuranta ja kanta-arviot

� Kannanarvioinnin menetelmien kehittäminen, ml. terveyden 

seuranta, ikä- ja sukupuolirakenne

� Ajantasaisen riistatiedon keräämisen ja jakamisen järjestelmien 

kehittäminen

� Vaihtoehtoisten kannan verotusmallien ja ennustemallien 

tuottaminen

� Saalistilastoinnin tarkentaminen metsästyksen alueellisen ja 

ajallisen säätelyn edellyttämälle tasolle 

Huolehditaan, että luonnonvarakeskuksen perustamisen ja 

sektoritutkimuskentän uudistamisen yhteydessä tämä ei vaarannu.



Riistakonsernin tutkimuksen painopisteet

• Luonnon virkistyskäytön hyvinvointivaikutusten ja 

biotalouden edellytysten luominen

� Riistatalous osana luonnon virkistyskäytön hyvinvointivaikutusten 

tutkimusohjelmaa (Luonnonvarakeskus; elinkeinojen ja virkistyskäytön sosiaaliset 

sekä taloudelliset vaikutukset, erityisesti maaseudulla sekä maaseudun 

elinvoimaisuuteen).

� Riistatalouden kehittäminen osana biotaloutta: virkistys-, terveys-

ja hyvinvointipalvelujen ja -tuotteiden kysynnän ja tarjonnan 

ennustaminen

� Maa- ja metsätalouden sekä ympäristöpolitiikan (ml. 

luonnonsuojelu) taloudellisten ja poliittisten ohjauskeinojen 

vaikuttavuus riistatalouteen

� Elinympäristöjen hoitotoimenpiteiden vaikutus riistatalouteen ja 

ekosysteemipalveluihin (esim. kosteikot)



Riistakonsernin tutkimuksen painopisteet

• Riskien arviointi, ennakointi ja hallinta

� Taantuvat riistalajit, taantumisen syyt ja elinympäristöjen 

muutosten vaikutukset sekä ennakointi tulevaisuudessa 

taantumisen uhkaamista lajeista

� Riistavahinkojen estämisen menetelmät

� Riistakonfliktien tunnistaminen ja hallintamenetelmät

� Riistan tautien tutkimus, erityisesti zoonoosit ja niiden 

vaikutukset metsästäjien ja kansalaisten terveyteen



Kriittiset menestystekijät

• Turvataan tiedontuotannon edellytykset pitkällä 

aikavälillä

� Ymmärretään tutkimustiedon kriittinen merkitys kestävän 

käytön mahdollistajana

� Huolehditaan palautteen antamisesta riistatiedon kerääjille

� Tunnistetaan tiedon saantimahdollisuudet jo käytettävissä 

olevista tiedon lähteistä

� Kehitetään verkostomaista ja vapaaehtoisuuteen perustuvaa 

tiedontuotantoa sekä konsernipohjaista hankeyhteistyötä

� Kehitetään tiedonkeruuseen ja -tuotantoon konsernin 

yhteiskäyttöisiä tietojärjestelmiä suunnitelmallisesti

� Ennakoidaan riskit tutkimuksen rahoituksen vähentymisessä 

tai verkostomaisen yhteistyön heikentymisessä



Kriittiset menestystekijät

• Parannetaan käytettävissä olevan tiedon 

vaikuttavuutta

� Lisätään riistatiedon tarkkuutta, ajantasaisuutta ja 

saatavuutta lainsäädännön ja sähköisten tietojärjestelmien 

avulla

� Huolehditaan tutkimuksen kansainvälisestä kilpailukyvystä

� Määritellään konsernin eri toimijoiden roolit tutkimustiedon 

luottamuksen vahvistamiseksi

� Lisätään riistaneuvostojen ja sidosryhmäfoorumien avulla 

käytävää avointa ja tutkimustietoon tukeutuvaa keskustelua 

politiikan valmistelussa

� Avataan tietovarannot mahdollisimman laajaan käyttöön

� Parannetaan tilaajaosaamista



Strategian toteutumisen seuranta

• Seurataan tiedon tuottamisen kattavuutta ja 

ajantasaisuutta, tiedon luotettavuutta ja 

hyödyntämistä kaikilla tasoilla

� Politiikan valmistelu

� Toimeenpano, lupahallinto, neuvonta, tiedotus

� Metsästäjien ja metsästysseurojen käytännön toiminta

� Seurantatilaisuudet


