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MMM:n uusi TKI-agenda pohjautuu MMM:n 

strategiasta johdettuihin TKI-toiminnan linjauksiin
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MMM:n visio 2030: Vastuullinen bio- ja kiertotalous on maamme 
kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin perusta.

MMM:n toiminta-ajatus: Uudistuvan ja kestävän ruoka- ja 
luonnonvaratalouden mahdollistaja sekä luotettavien tietovarantojen tuottaja.

TKI-toiminta-ajatus:

Tuotamme ja hyödynnämme ennakoivasti tietoa, osaamista ja innovaatioita, 
jotka tukevat ja palvelevat

• päätöksentekoa ja politiikan valmistelua ja lainvalmistelua

• elinkeinojen kilpailukyvyn vahvistumista ja

• hyvinvoinnin lisääntymistä.



MMM:n ensimmäinen TKI-agenda

Agendan tavoitteet:

• tarkentaa TKI-linjauksissa esitettyjä laajoja aihealueita ja kiteyttää 

keskeisimmät TKI-tarpeet ministeriön toimialalla vuoteen 2030,

• täydentää MMM:n toimialan politiikkaohjelmien yhteydessä tehtävää TKI-

tarpeiden määrittelyä,

• auttaa ministeriötä muodostamaan kantaa kotimaisten ja kansainvälisten 

TKI-rahoitusohjelmien painotuksiin yhdessä muiden ministeriöiden ja 

sidosryhmien kanssa sekä

• auttaa osaltaan ohjaamaan ministeriön TKI-resurssien kohdentamista. 
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TKI-agendaa toteutetaan käytettävissä olevan rahoituksen ja muiden voimavarojen 
puitteissa sekä tapauskohtaisesti parhaiten soveltuvia kansallisia ja kansainvälisiä 
rahoituslähteitä hyödyntäen.

MMM:n TKI-toiminta tukee osaltaan erityisesti seuraavia YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteita:

Agenda ja sen lyhyt versio ovat MMM:n tutkimuksen sivuilla:

https://mmm.fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimusstrategiat-ja-tutkimussuunnitelmat
(tutkimuksen pääsivu: www.mmm.fi/tutkimus)

https://mmm.fi/en/research-and-development/research-strategy (main page of 
MMM research: https://mmm.fi/en/research-and-development)
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TKI-agendan rakenne

• TKI-agendassa on neljä keskeistä teemaa: 

• teemat jakautuvat painopisteisiin ja edelleen tarkemmin rajattuihin, 
esimerkinomaisiin TKI-kärkiin. 

• Näiden lisäksi on hahmoteltu kolme läpileikkaavaa mahdollistajaa, joihin

liittyvät näkökulmat ja lähestymistavat ovat yhteisiä kaikille neljälle 

teemalle. 

MAHDOLLISTAJA 1. Siirtyminen kohti systeemistä ajattelua ja 

kokonaiskestävyyttä

MAHDOLLISTAJA 2. Ennakointi ja päätöksenteko hyvinvoinnin 

edellytyksenä

MAHDOLLISTAJA 3. Tieto, data ja teknologiat uudistajina
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TEEMA 1: Luonnonvaroista ja alkutuotannosta uutta lisäarvoa vastuullisesti

• Painopiste 1. Parempaan maankäytön ja vesivarojen hallintaan

• Painopiste 2. Luonnonvarojen hoitoa ja hyödyntämistä vastuullisesti ja ennakoivasti 

• Painopiste 3. Ruoantuotantoa kestävästi, oikeudenmukaisesti ja yhteistä terveyttä 
edistäen 

• Painopiste 4. Uusia tuotteita ja tuotantotapoja resurssiviisaasti 

TEEMA 2. Ratkaisuja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi ja luonnon 

monimuotoisuuden turvaamiseksi 

• Painopiste 1. Vaikuttavat ratkaisut ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja hillintään 

• Painopiste 2. Vaikuttavat ja tehokkaat keinot luonnon monimuotoisuuden ylläpitoon 

• Painopiste 3. Parempaan luonnon palautumis- ja selviytymiskykyyn 
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TEEMA 3. Hyvinvoivat yhteisöt ja yksilöt kestävyyden edistäjiksi

• Painopiste 1. Arvojen ja asenteiden tuntemisella parempaan politiikkavalmisteluun 

• Painopiste 2. Hyvinvointia, terveyttä ja sujuva arki

• Painopiste 3. Tuuppaus kohti kestävää käyttäytymistä 

TEEMA 4. Yrittäjyydestä ja aluetaloudesta kilpailukykyä ja hyvinvointia

• Painopiste 1. Menestystä yritysten liiketoimintaa ja kilpailukykyä kehittämällä 

• Painopiste 2. Maaseudun kestävän talouden ratkaisut ja älykäs sopeutuminen

• Painopiste 3. Uudistuvat markkinoiden ja rahoituksen toimintapuitteet
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Makeran haun painopisteet
Vuoden 2024 hankehaun painopisteet ovat seuraavat (rahoitamme ensisijaisesti 
painopisteisiin osuvia hankkeita):

• Suomen kotieläintuotannon kestävyys, sopeutumiskyky ja tuotannon vahvuudet 
kilpailuetuna

• Maatalouden vesistökuormitus ja vesien hallinta (MATO2-ohjelman teemasta 1) 
(https://mmm.fi/mato2)

• One Health – ihmiset, eläimet, kasvit ja ympäristö

https://mmm.fi/-/painopisteet-makeran-maa-ja-elintarviketalouden-vuoden-2024-
hankehaku

Uutena Q&A-palsta

Tulevien vuosien painopisteiden määrittelyssä käytetään MMM:n TKI-agendaa, 
kuten nykyisessä ja edellisessä haussa. Painopisteisiin pyritään valitsemaan eri 
aiheita eri vuosille.

https://mmm.fi/-/painopisteet-makeran-maa-ja-elintarviketalouden-vuoden-2024-hankehaku


1. Suomen kotieläintuotannon kestävyys, 

sopeutumiskyky ja tuotannon vahvuudet kilpailuetuna

Tähän painopisteeseen toivotaan hankkeita, jotka auttavat vahvistamaan 

kotieläintuotannon kannattavuutta/kilpailukykyä ja sopeutumista 

muuttuvassa maailmassa

Alan taloudellista tutkimusta tarvitaan ja tietoa pitäisi pystyä jalkauttamaan 

paremmin. Alkutuotannossa tulisi siirtyä kohti ammattimaisempaa yrityksen 

johtamista, missä taloudenpidon perusteet ovat hyvin hallussa. 

Kotieläintuotannon kannattavuus on alan jatkuvuuden kannalta kriittinen 

tekijä. Tuotannon pitäisi olla entistä kilpailukykyisempää, mutta samalla pitää 

edistää monimuotoisuutta. 
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• Keskeisiä tutkimusalueita ovatkin kestävyys ja resurssitehokkuus, eläinten 

terveys ja hyvinvointi sekä kannattava tuotanto ja reilu elintarvikeketju/ 

tuotantoketju. Tämä koskee niin tavanomaista kuin luomutuotantoakin. 

• Tutkimuskysymykset liittyvät mm. valkuaisomavaraisuuden parantamiseen 

(ml. luomutuotanto), ympäristökestävyyden kehittämiseen (esim. lannan ja 

sivuvirtojen hyödyntämiseen), läpinäkyvän ja jäljitettävän ja reilun 

tuotantoketjun kehittämiseen sekä erityisesti talousosaamisen ja 

johtamisen parantamiseen

• Tarvitsemme ratkaisuja, jotka huomioivat tehokkuuden, turvallisuuden ja 

kestävyyden. Miten saadaan vähennettyä ristiriitaa tehokkaan tuotannon, 

turvallisuuden ja kestävän kehityksen välillä? Tarvitaan myös merkittäviä 

panostuksia eläinten hyvinvointiin (ks. painopiste 3) ja ympäristö-

vaikutusten minimointiin. Kuinka ekosysteemipalvelut pitäisi hinnoitella tai 

ainakin tehdä näkyvämmäksi? 
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• Tuotantopanoksia koskeva lainsäädäntö on pitkälle harmonisoitua EU:ssa 

mm. rehujen haitallisten aineiden osalta. Kriisitilanteissa voi tulla tarpeita 

poiketa näistä. Mihin tällaisiin tilanteisiin tulisi varautua ja mitä dataa 

tarvittaisiin tällaisen päätöksenteon tueksi?

• Onko vielä hyödyntämättömiä elintarvikeketjun tai muun tuotannon 

oheistuotteita, joita voitaisiin rehuna hyödyntää? Mitä lisätietoja tarvittaisiin 

vaihtoehtoisten rehuaineiden rehuarvoista eri eläinryhmille? Onko 

lainsäädännöllisiä rajoitteita, joita voitaisiin lieventää, jos tutkimus osoittaisi 

olevan muitakin relevantteja vaihtoehtoja?

• Lisätietoja antavat Eeva Saarisalo (puh. 0295 16 2366), Eero Rautiainen 

(puh. 0295 16 2049). Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi. 
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2. Maatalouden vesistökuormitus ja vesien hallinta 

(MATO2-ohjelman teemasta 1)

Tämä painopiste on ensimmäinen Maatalouden ympäristövaikutusten 

tutkimusohjelman MATO 2 -ohjelman teemoista. Siihen on koottu keskeisiä 

tutkimustarpeita, jotka liittyvät maatalouden vesistökuormituksen ja 

vesienhallinnan toimenpiteiden vaikuttavuuteen tai uusien 

politiikkavälineiden kehittämiseen. 

MATO 2 -ohjelma on osoitteessa https://mmm.fi/mato2

Lisätietoja antavat Eero Pehkonen (puh. 0295 16 2217) sekä Heini 

Lehtosalo (puh. 2095 16 2057). Sähköpostit ovat muotoa 

etunimi.sukunimi@gov.fi. 
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• Teemasta toivotaan tutkimushankkeita Makeran hankehakuun, kuitenkin 

pois lukien aiheet, jotka liittyvät näihin aiheisiin:

• valuma-aluelähtöisen suunnittelun selvitys.

• tunnistetaan riskialueet (tulva, kuivuus, ja happamat sulfaattimaat) peltolohkotasolla 
ja luodaan keinot toimenpiteiden kohdentamiseen niille.

• selvitys valuma-aluelähtöisen vesienhallinnan edistymisestä; mitkä toimet ovat 
edistyneet ja miksi (toimintatapatarkastelu) ja arvio niiden vaikutuksesta 
(vesistökuormitus ja muu vesiensuojelu ja ilmastovaikutukset). 

• MATO 2 tutkimusohjelman hyväksyttävien hankkeiden tulee sovittaa 

tutkimuskysymykset niin, että niissä analysoidaan myös sitä, millaisia 

vaikutuksia tutkittavalla ilmiöllä on:

• maatalouden kasvihuonekaasupäästöihin (KHK-päästöihin) ja luontokadon 
pysäyttämiseen sekä 

• taloudellisen kestävyyteen. 
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3. One Health – ihmiset, eläimet, kasvit ja ympäristö

• One Health –painopisteessä toivotaan yhteistä terveyttä tukevia, 

mahdollisuuksien mukaan alojen välisiä, hankehakemuksia liittyen ennen 

kaikkea maataloustuotantoon ja siihen liittyvään eläinten terveyteen, 

eläinten hyvinvointiin, zoonooseihin, mikrobilääkeresistenssiin tai 

kasvinterveyteen. Laajempi eläintautien torjunnan, eläinten terveyden ja 

kasvinterveyden edistämisen näkökulma vaatii useiden, kenties 

tavoitteiltaan erilaisten, tahojen yhteistyötä.

• Koska yhteinen terveys koskettaa laajalti koko yhteiskuntaa, laaja-

alaisissa hankkeissa eri rahoittajatahojen mukana olo on hyvin oleellista. 
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• One Health –konseptiin sisältyy myös eläinten hyvinvoinnin edistäminen 
kehittämällä eläinten pidon olosuhteita ja käsittelyä eläinten tarpeet 
paremmin huomioivalla tavalla. Lainsäädännön ja valvonnan 
näkökulmasta olisi tarpeen saada lisää tietoa lypsylehmien syömis- ja 
lepokäyttäytymistarpeiden tyydyttämisen toteutuksesta pihatoissa, 
eläinperäisistä mittareista hyvinvoinnin arvioinnissa valvonnassa ja 
neuvonnassa sekä fasaanien pitokäytännöistä ja luontoon vapautuksen 
toteuttamisesta lintujen hyvinvoinnin kannalta.

• Kasvinterveys risteää toimintaohjelman eri osien kanssa. Hyvä 
kasvinterveys muun muassa tukee ruokaturvaa ja edistää kotimaista 
monipuolista kasvintuotantoa. Hyvän kasvinterveyden ylläpitämiseksi, 
kasvintuotannon monipuolistuessa sekä kasvintuotantoa sopeutettaessa 
muuttuvaan ilmastoon on tärkeää tutkia muun muassa Suomessa 
esiintyvien ja tänne mahdollisesti pian asettuvien uusien kasvintuhoojien 
epidemiologiaa, biologiaa ja torjuntamahdollisuuksia. 
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• Konkreettisia tutkimusaiheita voisi olla esimerkiksi eläinten tarttuvien 
tautien, zoonoosien, mikrobilääkeresistenssin tai kasvintuhoojien 
vaikuttavat torjuntakeinot ja keinojen sosiaalinen hyväksyttävyys. Monet 
tartuntojen torjuntakeinot ovat tunnettuja, mutta kustannussyyt tai totutut 
toimintatavat ja rakenteet estävät niiden käyttöönottoa. 

• Tuotannon yksipuolistuminen ja virtaviivaistaminen vähentävät herkästi 
sopeutumiskykyä äkillisiin muutoksiin. Eri tuotantomuodoilla on erilaisia 
tauti- ja tuhoojariskejä. Eläinten tuotantoyksiköiden koon kasvu ja sijainti 
lähellä toisiaan lisäävät taudinpurkausten riskiä ja taudinpurkausten 
hoitamisen kustannuksia sekä vaikeuttavat saneeraustoimenpiteitä. 
Kuinka arvotetaan eri tuotantomuotojen vaikutukset eläinten 
tautisuojaukselle ja hyvinvoinnille.

• Lisätietoja antavat Katri Levonen (puh. 0295 16 2385), Johanna Nykyri 
(puh. 0295 16 2452), Susanna Ahlström (puh. 0295 16 2436) ja Nina 
Kaario (puh. 0295 16 2107). Sähköpostit ovat muotoa 
etunimi.sukunimi@gov.fi. 
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Yleistä Makeran rahoituksesta
• Rahoitamme tutkimus- ja kehittämishankkeita, jotka hyödyttävät maa- ja 

elintarviketaloutta laaja-alaisesti yllä esitettyjen painopisteiden mukaisesti. 

• Ensisijalla ovat sellaiset tutkimus-, kehittämis- ja selvityshankkeet, jotka edistävät 
elinkeinon kannattavuutta ja kilpailukykyä kestävällä tavalla tai tuottavat hallinnonalan 
tehtävien hoitamisessa tarvittavaa oleellista tietoa.

• Rahoituksella EI tueta yritysten tuotekehitystä tai suoraan liiketoimintaan meneviä 
innovaatioita. Rahoitus on julkista ja tulosten on hyödytettävä koko sektoria/alasektoria eli 
rahoituksella tuetaan lähinnä esikilpailullisen tiedon kasvattamista.

• Kaikkien hankkeiden tulee esittää suunnitelmassaan, miten tulokset viedään 
konkreettisesti käytäntöön. Tähän kiinnitetään arvioinnissa erityishuomiota. 

• Hankkeiden tulee jo valmisteluvaiheessa ottaa suunnitteluun mukaan tutkimuksen 
kannalta keskeiset sidosryhmät ja hyödyntäjätahot (mm. viljelijät) sekä mahdolliset 
ulkopuoliset rahoittajat. Rahoitettavien hankkeiden valinnassa kiinnitetään huomiota 
siihen, että hankkeet ovat monitieteisiä. Jos hankkeen tulokset hyödyttävät suoraan 
elinkeinoa, on tärkeää, että elinkeino on mukana rahoittamassa hanketta
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Teknisiä ohjeita

• Painopisteet ja ohjeet julkaistiin joulukuun lopussa 2022 (www.mmm.fi/tutkimus)  

• Ensimmäisen vaiheen haku (aiehaku) avautui järjestelmässä tiistaina 
10.1.2023 ja päättyy torstaina 23.3.2023 klo 16.15. 

• Hakijoille ilmoitetaan kesäkuun 2022 loppuun mennessä, mitkä hankkeet on 
valittu toiseen vaiheeseen. Muiden osalta tehdään kielteinen rahoituspäätös.

• Toisen vaiheen hakuaika avautuu heinäkuussa ja päättyy keskiviikkona 
13.9.2023 klo 16.15. 

• Haun tuloksista ilmoitetaan joulukuun 2023 loppuun mennessä. Päätökset 
tehdään vuoden 2024 alussa (tammi-helmikuun vaihde), kun Makeran
käyttösuunnitelma on hyväksytty ja mikäli varoja on myönnetty t&k-toimintaan
vuodelle 2024.
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Nettipohjainen hakujärjestelmä

• Järjestelmä toimii sujuvimmin Firefoxin tai Chromen selaimella, ei IE! 
(Nykyinen järjestelmä vaihtuu vuoden 2024 alussa toiseen järjestelmään)

• Jos olet jo aikaisemmin käyttänyt tätä järjestelmää: edelliseltä 
hakukierrokselta saadut tunnukset toimivat myös tässä haussa, mikäli 
sähköpostiosoite on sama

• Jos olet unohtanut käyttäjätietosi: pyydä ne järjestelmästä Unohtuiko 
käyttäjätunnukset? –toiminnolla.

• Uusi hakija: 

• Rekisteröidy järjestelmään hakijana: sähköpostiosoitteesi on tunnuksesi (järjestelmä 
lähettää viestit, kuten muut tunnukset) sähköpostiisi

• Kirjaudu em. tunnuksilla järjestelmään ja pääset avaamaan hakulomakkeen (tarkista 
roskapostilaatikkosi tai tarvittaessa ota yhteyttä järjestelmän käyttäjätukeen 
info@mitietorakenteet.fi)
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• Valitse hakukortti, jonka otsikko on ”Makeran tutkimus- ja 
kehittämisraha vuodelle 2024 – aiehaku”

• Lue kaikki ohjeet huolellisesti

• Hakemusta ei tarvitse täyttää yhdellä istunnolla: hakemuksen 
muokkaaminen on mahdollista lähettämiseen/haun umpeutumiseen 
saakka

• ÄLÄ jätä hakemuksen lähettämistä ihan viime hetkeen!

• Aiehaussa täytetään VAIN verkkolomake: ei tule liitteitä

• Rahoitussuunnitelma: kaikki kustannukset ja suunnitellut hankkeen 
rahoitukset (MMM:stä haettava rahoitus, oma panostus hankkeelle, 
ulkopuolinen rahoitus) koko ajalta, mutta niitä ei tässä vaiheessa tarvitse 
eritellä vuositasolla. 

• Suorituslupa: hakemuksessa nimetään suoritusluvan antaja (nimi ja 
sähköpostiosoite)
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Ensimmäisen vaiheen arviointi

• Arviointikriteerit ja painotus:

• hankkeiden relevanssi ja arvio tulosten vaikuttavuudesta (painoarvo 50 prosenttia)

• hankeidean ja suunnitelman laatu, ulkopuolinen rahoitus (painoarvo 25 prosenttia)

• hankkeen vuorovaikutus ja tulosten käytäntöön vieminen (painoarvo 25 prosenttia)

• Miten hanke vastaa painopisteisiin, miten tulokset edistävät elinkeinon 
kannattavuutta ja kilpailukykyä kestävällä tavalla tai tuottavat ennakoivasti 
hallinnonalan tehtävien hoitamisessa tarvittavaa tietoa

• Jatkoon pääsee hankkeita noin kaksi kertaa jaettavissa olevan rahoituksen 
verran (nykyisellä rahoitustasolla ja hankekoolla noin 30 hanketta) 

• Ensimmäisessä vaiheessa ministeriö voi myös ehdottaa hankkeen suunnitelman 
muokkausta, esimerkiksi hankkeiden yhdistämistä tai hankkeen osien karsimista, 
edellytyksenä sen jatkoon pääsemiselle
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Toisen vaiheen haku
• Järjestelmä avataan toisen vaiheen hankkeille heinäkuussa (pohjana aiehakemus)

• Muista päivittää aiehakemuksen teksti ja budjetti! 

• Hankkeen kustannukset eritellään vuosittain

• Järjestelmään liitetään tutkimussuunnitelma ja muut oleelliset tiedot eli kaikki 
liitteet yhtenä pdf-tiedostona kooltaan max. 5 MB 

• Suunnitelman ohjeellinen runko löytyy hakuohjeen lopusta

• HUOM! Toiveena on, että CV on jatkossa muualla(kin) kuin LinkedIn:ssä

• Hakija ei saa mennä itse tekemään oleellisia muutoksia hankkeen 
pääsisältöön tai kasvattamaan haetun rahoituksen suuruutta aiehakuun 
verrattuna, ellei näitä muutoksia ole erikseen edellytetty

• Ulkopuolisen rahoituksen on oltava varmistunut toisen vaiheen haun 
eräpäivään mennessä

• Ehdotus ohjausryhmästä: puheenjohtaja tulee MMM:stä
23



Toisen vaiheen arviointi

• Arviointikriteerit ja painotukset (katso tarkemmin hakuohje)

• Hankkeen laatu 40% 

• Hankkeen toteutuksen organisointi 30% 

• Hankkeen taloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys 30%

• Hanketta rakennettaessa kannattaa kiinnittää erityishuomiota hankkeen tulosten 
vaikuttavuuteen ja hyödyntämissuunnitelmaan (miten se edistää elinkeinoa 
tai hallinnon tarpeita ja millä käytännön toimenpiteillä tuloksia aiotaan viedä 
eteenpäin, ketkä ovat hankkeen tulosten kannalta keskeiset toimijat ja miten 
heidät saadaan sitoutettua mukaan)

• Etenkin hankkeissa, joissa hyödyn saajana on elinkeino, sen pitäisi näkyä 
hankkeen rahoituksessa ja tätä painotetaan myös hankkeiden arvioinnissa: 
elinkeinon edustajat on syytä ottaa mukaan jo hankkeen suunnitteluvaiheessa 
HUOM! Hankkeelle ei ole eduksi, jos ulkopuolinen rahoitus käytetään hakijan 
omavastuuosuuden pienentämiseen!

24



Rahoituspäätös
• Jos hanketta puolletaan rahoitettavaksi, teemme päätökset tammi-helmikuun 

vaihteessa 2024, kun Makeran käyttösuunnitelma on julkaistu

• Rahoitus tehdään etupainotteisesti: useimmille kertarahoituksena (ei tarvitse 
hakea jatkorahoitusta), joillekin (suuremmille) hankkeille vuosirahoitteisena, 
jolloin jatkohakemus on tehtävä 31.10. mennessä. ”Vuosirahoitteinen” 
tarkoittaa käytännössä, että hanke saa syksyn jatkohaussa loppurahoituksen 
eli ihan joka vuosi ei tarvitse tehdä jatkohakemusta.

• Rahoitus voidaan käyttää hankeaikana niin kuin se on hankkeen kannalta 
järkevintä (hyväksyttävien kustannusten alkamis-päättymisajankohdan välillä)

• Ohjausryhmän puheenjohtaja tulee MMM:stä: hänen kanssaan sovitaan 
ohjausryhmän kokoonpano

• Lue AINA rahoituksen ehdot ja raportointiohjeet huolellisesti
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Uusi hankehakujärjestelmä
• Meidän nykyinen nettipohjainen hankejärjestelmämme on tullut tiensä päähän ja 

VN-tasolla kehitetään kaikkien valtionapujen yhteistä järjestelmää

• Näillä näkymin saamme uuden järjestelmän jo tämän vuoden syksyllä alkavaan 
(Makeran) maaseudun t&k-hankehakuun

• Järjestelmä on haeavustuksia.fi

• Suurin haaste on luultavasti se, että järjestelmään tarvitaan hakijatahon valtuutus 
hakea rahoitusta: kevään aikana selvinnee, mitä ohjeita tulee hakijoille tähän 
liittyen. Valtuutus suomi.fi:n kautta.

• Hakijatahon (esim. Luke) pitänee antaa valtuutus hakijoille hakea rahoitusta 
organisaation nimissä ja tämän valtuutuksen hakeminen voi viedä jonkin verran 
aikaa. Ole siis ajoissa liikkeellä seuraavaa hakua ajatellen!

• Tiedotamme ainakin tutkimuksen sivuilla tästä uudesta järjestelmästä, kun 
pääsemme työssä siihen vaiheeseen, että tiedämme itsekin, mitä pitää ottaa 
huomioon hakuvaiheessa
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