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Tavoitteena kiteyttää 
keskeisimmät tietotarpeet 

Omat toiveesi voit esittää Mentimeterissä

-> www.menti.com (90 74 54)

http://www.menti.com/


Globaalikin toimintaympäristö pitää 
tunnistaa
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https://www.ipcc.ch/srccl/
https://stat.luke.fi/sites/default/files/suomen_metsatilastot_2019_verkko2.pdf
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Vaikuttavat toimet tutkittuun tietoon 
pohjautuen
• Maankäyttösektorin ilmastotoimilla toteutetaan kansallisia ja EU:n 

ilmastokehyksen mukaisia sekä kansainvälisiä tavoitteita. 
• Toimien kustannustehokas ja vaikuttava toteuttaminen edellyttävät 

vahvaa tietopohjaa ja vaikutusarviointeja, ja tutkimustiedon tuottaminen 
ja tehokas hyödyntäminen ovat siksi avainasemassa.

• Monilla toimista toteutetaan myös hallituksen muiden strategioiden, 
ohjelmien ja hankkeiden tavoitteita – näin ollen T&K&I-toimet kootaan 
yhteen

• Maankäyttösektorin ilmastotoimia edistetään ohjaus- ja 
kannustejärjestelmillä – mitä uutta tietoa tarvitaan?
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Toimenpidekokonaisuus

Kestävä
maatalous

Kestävä 
metsätalous Maankäytön muutokset ja kosteikot

Poikkileikkaavat toimet
• Ohjauskeinot ja kannustimet hiilinielujen ja -varastojen vahvistamiseksi
• Hiilikorvausjärjestelmä ja –markkinat
• Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-ohjelma
• Tieto-ohjelma 
• Viestintä, vuorovaikutus, neuvonta ja osaaminen
• Koordinaatio menti.com 90 74 54



T&K&I-ohjelman yleiset tavoitteet
• Tuottaa tutkimukseen pohjautuvia keskipitkän ja pitkän aikavälin ratkaisuja 

ilmastoviisaan maankäytön suuntaamiseen 
• Tuottaa tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi ja edistää tutkitun tiedon 

hyödyntämistä päätöksenteon tukena
• Edistää osaamisen ja kyvykkyyksien kehittämistä ja yhteiskunnallista 

vaikuttavuutta 
• edistävää merkittävää tieteidenvälistä tutkimusta ja poikkihallinnollista 

yhteistyötä
• Edellyttää kansallista tutkimusyhteistyötä sekä tiivistä 

sidosryhmäyhteistyötä
• Edellyttää aktiivista vuorovaikutusta ja viestintää tutkimusprosessin eri 

vaiheista eri kanavia hyödyntämällä.
menti.com 90 74 54
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T&K&I –rahoitusmahdollisuuksista 
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Horizon Europe - Research and innovation

• Cluster 5. Climate,Energy and Mobility
• Cluster 6. Food, bioeconomy, natural 

resources, agriculture and environment
•Includes climate change adaptation and mitigation in 
agriculture, forestry and food systems

Pillar II 
Global 

challenges
and industrial
competitivene

ss

• Adaptation to Climate Change
• Soil Health and Food

Mission 
areas

• Safe and Sustainable Food System for People, 
Planet & Climate

• Agroecology living labs and research 
infrastructures

• Rescuing biodiversity to safeguard life on Earth

Partnerships 
(includes 
national 
funding)

Rahastot: painopiste kehittämisessä, myös 
tutkimus ja innovaatiot mukana

Euroopan aluekehitysrahasto 
• Kansallisesti Ely-keskusten jakama rahoitus + 

alueidenväliset Interreg-ohjelmat
• Yksi painopisteistä: Greener, carbon free Europe 

Maaseuturahasto
• Toteuttaa yhteistä maatalouspolitikkaa, keskeisenä

tavoitteena ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen
• Kansalliset maaseudun kehittämisprojektit

(maaseutuohjelma)

Life ympäristörahasto
• Ilmastotoimet

H2020 Green Deal call (DL Jan 2021): * Farm to fork (climate neutrality), * Restoring 
biodiversity and ecosystem services - H2020 The European Joint Programme EJP SOIL  

menti.com 90 74 54
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Esimerkkejä tutkimuksista ilmastoviisaiden 
maankäyttöratkaisujen suuntaamiseksi

STN: Uudet maatalous- ja 
metsämaan viljely- ja 
hoitomenetelmät - avain 
kestävään biotalouteen ja 
ilmastonmuutoksen hillintään 
(SOMPA), 2018-2023

STN: Maanviljelyn 
monihyötyiset 
ratkaisut 
ilmastokestävään 
ruokajärjestelmään 
(MULTA), 2019-2025

STN: Reilu ruokamurros: 
Eriarvoisuuksien tunnistaminen ja 
ratkaiseminen matkalla kestävään, 
terveelliseen ja ilmastoneutraaliin 
ruokajärjestelmään (JUST-FOOD), 
2019-2025

VN TEAS: Hiilineutraali 
Suomi 2035 - ilmasto-
ja energiapolitiikan 
toimet ja vaikutukset eli 
HIISI (2020)

VN TEAS: PITKO- ja 
MALUSEPO-
jatkoselvitykset 
hallitusohjelmassa asetetun 
hiilineutraaliustavoitteen 
pohjalta (2020)), 2018-2019

MMM t&k rahoitus 
ja Makera: 
Nurmi hiilinieluna 
(JUURIHIILI), 2019-
2020

MMM t&k rahoitus ja Makera:
Puustobiomassan hiilivarasto 
maankäytön muutosalueilla, 2019-
2020

MMM t&k rahoitus ja 
Makera: 
Maanparannusaineiden 
hiilitasevaikutuksen 
mallinnus, 2016-2019



T&K&I- ohjelmaprosessi
Kevät – kesä 2020
• Maankäyttösektorin ilmasto-ohjelmaan liittyvän TKI -ohjelman sisällöllinen suunnittelu: 

a) Ohjelman pohjaksi kerätään taustatietoa jo tehdystä tutkimuksesta ja tehdään yhteenveto nykytilasta ja tulevista 
tutkimustarpeista

b) Kerätään tietoa siitä, mitkä muut tutkimusohjelmat sivuavat teemaa. Innovaatioiden osalta selvitetään rajapinta 
Business Finlandin kanssa.

Kesä - syksy 2020
• TKI- ohjelman sisällön valmistelu

a) T&K&I -ohjelman yhteistilaisuuksien aikatauluttaminen (koordinoidaan yhteistyö esim. EJP Soil National Hubin
ja HEU Soil mission tilaisuuksien kanssa)

b) Sidosryhmien osallistaminen: Viima-työkalu auki sidosryhmille 12.6.-14.8.2020 ja mahdollinen muu osallistuminen 
syksyllä 2020

c) Haun teemat, aikataulut, rahoitus, arviointi ja viestintä valmiina julkistettavaksi loppusyksystä 2020. Avoin haku auki 2020.

Vuodet 2021 – 2023 tutkimusohjelma
• Toimintatapa täsmentyy syksyn kuluessa. 
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Ituja teemakokonaisuuksiin

Avainsanoja:
• Kokonaiskestävyys
• Sopeutuminen
• Biodiversiteetti
• Palautumiskyky
• Kannattavuus 
• Alueellisuus ja ajallisuus
• Politiikkajohdonmukaisuus
• Hyväksyttävyys
• Merkittävyys, vaikuttavuus ja niiden arviointi
Mahdollistajia:
• Uudet työkalut ja menetelmät
• Räätälöitävyys ja skaalautuvuus
• Investoinnit
• Asenteet 
• Osaaminen ja kyvykkyys
• Teknologiset ratkaisut ja uudet innovaatiot menti.com 90 74 54

Ratkaisuja ilmastoviisaan maankäytön 
suuntaamiseen TKI- ohjelma

Maaperän 
hiilensidonnan ja-

varastoinnin 
tehostaminen-

luonnonprosessit 
ja teknis-

taloudelliset 
ratkaisut

Maankäyttö 
ratkaisut 

turbulentissa 
yhteiskunnassa –

systeemitason 
ratkaisut

Alueet ja 
elinkeinot 

ilmastoviisaan 
maankäytön 
ratkaisijoina 



Ratkaisuja ilmastoviisaan 
maankäytön suuntaamiseen –
tietotarpeet esiin yhdessä!
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Otsikoi täsmällisiä tutkimus-, kehittämis- ja 
innovaatioaiheita, kommentoi toisten aiheita ja 
peukuta, jos pidät toisten aiheista. Arvioi myös 
vaikuttavuutta!

Viima-työkalu avataan sidosryhmille ajalle 
12.6.-14.8.2020. 

Osallistua voit sähköpostiisi tulevan linkin kautta.

menti.com 90 74 54



Valmisteilla T&K&I-ohjelma:

Ilmastoviisaat maankäytön 
ratkaisut
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Tavoitteena kiteyttää 
keskeisimmät tietotarpeet 

Omat toiveesi voit esittää Mentimeterissä

-> www.menti.com (90 74 54)

http://www.menti.com/
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