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TKI-toiminta-ajatus:
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Visio 2030:

Vastuullinen bio- ja 
kiertotalous on maamme 

kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin 
perusta.

Toiminta-ajatus:

Uudistuvan ja kestävän ruoka- ja 
luonnonvaratalouden 

mahdollistaja sekä luotettavien 
tietovarantojen tuottaja.

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

• päätöksentekoa ja politiikan 
valmistelua

• elinkeinojen kilpailukyvyn 
vahvistumista ja

• hyvinvoinnin lisääntymistä.



TKI-toiminta-ajatusta toteutetaan 
seuraavilla välineillä:
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• Hallinnonalan tutkimuslaitosten tulosohjaus

• Sitomattomat tutkimus- ja kehittämismäärärahat

• Kansallisen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan prosesseihin 
vaikuttaminen yhdessä yhteistyökumppanien kanssa

• Aktiivinen osallistuminen kansainväliseen 
tutkimusyhteistyöhön ja työohjelmien valmisteluun 
pohjoismaisella ja EU-tasolla yhdessä tutkimusrahoittajien ja 
muiden sidosryhmien kanssa
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MMM:n keskeiset TKI-aihealueet:MMM:n keskeiset TKI-aihealueet:

1. Vastuullinen, uudistuva ja kilpailukykyinen ruokajärjestelmä.

2. Hyvinvointia lisäävä, uusiutumattomia raaka-aineita ja 
energiaa korvaava, uudistuva ja kestävä luonnonvaratalous.

3. Monipuolinen yritystoiminta, menestyvä maaseutu, 
monipaikkaisuus ja verkostot yhteiskunnan vahvistajina.

4. Luotettavat ja laajakäyttöiset, uutta liiketoimintaa 
mahdollistavat ja omistusta turvaavat paikka-, kiinteistö- ja 
huoneistotiedot.
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TKI-toiminta tukee MMM:n 
strategisten vaikuttavuustavoitteiden 
toteuttamista…
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…Vaikuttamalla siihen, että MMM:n 
keskeiset TKI-aihealueet näkyvät 
vahvasti kansallisen, pohjoismaisen ja 
EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoituksen 
painotuksissa.



TKI-toiminta tukee MMM:n
strategisten vaikuttavuustavoitteiden 
toteuttamista…
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…Panostamalla tutkimustiedon tuottajien 
ja hyödyntäjien väliseen sujuvaan ja 
tehokkaaseen vuorovaikutukseen.



TKI-toiminta tukee MMM:n 
strategisten vaikuttavuustavoitteiden 
toteuttamista…
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…Tuottamalla tietoon, osaamiseen ja 
uuteen teknologiaan perustuvia 
konkreettisia ratkaisuja yhteiskunnan ja 
elinkeinojen tarpeisiin.



TKI-toiminta tukee MMM:n
strategisten vaikuttavuustavoitteiden 
toteuttamista…
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…Varmistamalla julkisin varoin 
ylläpidettävien tietovarantojen 
mahdollisimman avoin saatavuus ja 
käytettävyys.




