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MMM:N TKI-AGENDA 2030
Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) strategiaan pohjautuvat TKI-linjaukset 
antavat kehyksen tälle (nyt käsillä olevalle) MMM:n ensimmäiselle TKI-agendalle.

TKI-AGENDAN TAVOITTEENA ON:

 • 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. 

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:

https://mmm.fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimusstrategiat-ja-tutkimussuunnitelmat


TKI-agendassa on neljä keskeistä teemaa, jotka 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. 

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 

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 alue-taloudesta 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

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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