Hiilestä kiinni
-tutkimus- ja innovaatio-ohjelman julkistustilaisuus
Ohjelma alkaa klo 12.30. Tervetuloa!
Työskentelyohjeet:
Pidä mikrofoni mykistettynä

Mari
tässä,
kysyn...

Pyydä puheenvuoroa kirjoittamalla chattiin PV
Sano nimesi, kun aloitat puheenvuoron

Voit kysyä ja kommentoida chatissa
Henna poimii kysymyksiä esitysten pitäjille

#hiilestäkiinni – osallistu keskusteluun twitterissä

Tee halutessasi omia
muistiinpanoja
99% läsnäolo toivottavaa - anna itsellesi
työrauha ja keskity tähän

Harjoita virtuaalista kärsivällisyyttä,
sitä tarvitaan etätilaisuuksissa

Hiilestä kiinni -tutkimus- ja
innovaatio-ohjelman avaus
Tietoa hausta ja speed dating –verkostoituminen
9.11.2020 #hiilestäkiinni

Maa- ja metsätalousministeriö

Tilaisuuden onnistumisesta vastaavat:
Alustukset

Henna
Karjalainen,
moderaattori,
Grape People

Jaana HusuKallio,
kansliapäällikkö

Jari Leppä,
maa- ja
metsätalousministeri

Johanna Kohl,
tutkimusohjelmapäällikkö

Elina Nikkola,
neuvotteleva
virkamies

Kutsutut,
aktiiviset
osallistujat

Ohjelma
Klo 12:15 Sisäänkirjautuminen tilaisuuteen, mahdollisuus testata
tekniikkaa
klo 12:30 Tilaisuuden avaus, kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio,
maa- ja metsätalousministeriö
Videotervehdys, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä
Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman esittely,
tutkimusohjelmapäällikkö Johanna Kohl,
maa- ja metsätalousministeriö

Askeleet onnistuneeseen hakemukseen,
Johanna Kohl ja Elina Nikkola,
maa- ja metsätalousministeriö
klo 13.45 Hiilestä kiinni speed dating – verkostoidu ja löydä itsellesi
kumppani!
Yhteinen lopetus

klo 14:45 Tilaisuus päättyy

Tilaisuuden
tarkoitus
• Avata Hiilestä kiinni –tutkimus- ja
innovaatio-ohjelman teemat ja
hakuprosessi
• Antaa tilaa kysymyksille ja keskustelulle

• Tukea hankekonsortioiden rakentamista
verkostoimalla osallistujia muiden aiheesta
kiinnostuneiden toimijoiden kanssa

Twitterissä keskustelua voi jatkaa
aihetunnisteella #hiilestäkiinni

Jaana Husu-Kallio, MMM

Jari Leppä

• Henna jakaa osallistujat zoomilla sattumanvaraisiin pienryhmiin
• Pienryhmässä:

Virittäytyminen
aiheeseen

1.

Esittäydy lyhyesti ja selvitä, kenen kanssa juttelet?

2.

Jutelkaa, mitä haluaisitte saada selville tänään? Mitä odotatte
tilaisuudelta?

• Aikaa 7 minuuttia, jonka jälkeen Henna kutsuu takaisin
pääkokoukseen

Ohjelma
Klo 12:15 Sisäänkirjautuminen tilaisuuteen, mahdollisuus testata
tekniikkaa
klo 12:30 Tilaisuuden avaus, kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio,
maa- ja metsätalousministeriö
Videotervehdys, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä
Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman esittely,
tutkimusohjelmapäällikkö Johanna Kohl,
maa- ja metsätalousministeriö

Askeleet onnistuneeseen hakemukseen,
Johanna Kohl ja Elina Nikkola,
maa- ja metsätalousministeriö
klo 13.45 Hiilestä kiinni speed dating – verkostoidu ja löydä itsellesi
kumppani!
Yhteinen lopetus

klo 14:45 Tilaisuus päättyy

Hiilestä kiinni
-tutkimus- ja innovaatioohjelma 2021−2024
Dos. valt.tri Johanna Kohl, tutkimusohjelmapäällikkö,
maa- ja metsätalousministeriö

#hiilestäkiinni

EU politiikat
(esim. Green
deal ja CAPuudistus)
Kansalliset
tiekartat, kuten
vähähiilisyys, TKI

Maa- ja metsätalouden
vesienhallinta ja -suojelu

Kansallinen
ilmastonmuutokseen
sopeutumissuunnitelma

Maankäyttösektorin
ilmastotoimien
kytkentöjä

Bio- ja kiertotalous,
biotaloustrategian
päivittäminen

Kansallinen
metsästrategia ja
metsätalouden
kannustinjärjestelmä

Ilmastoruokaohjelma

Turvemaiden kestävä
käyttö ja
monitavoitteiset
kosteikot

Kokonaiskestävyys
• Maankäyttöön kohdistuvilla
ilmastotoimenpiteillä tavoitellaan
kokonaiskestävyyttä.
• Toimenpidekokonaisuus linkittyy
useisiin muihin kestävän
kehityksen tavoitteisiin ja
toimenpiteisiin.

Maankäytöllä tarkoitetaan
• Kansallisen kasvihuonekaasujen inventaariojärjestelmän mukaista
määritelmää, jossa maankäytön, maankäytön muutoksen ja
metsätaloussektorin mukaiset maankäyttöluokat ovat seuraavat:
• metsämaa

• viljelysmaa
• ruohikkoalueet
• kosteikot
• rakennettu maa
• muu maa

Hallitusohjelman tavoitteet
•

Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja
hiilinegatiivinen pian sen jälkeen.

•

Tavoitteena on maankäyttösektorin päästöjen vähentäminen
ja hiilinielujen ja -varastojen ylläpitäminen ja vahvistaminen,
vaikuttavien ilmastotoimien toimeenpano sekä tietopohjan
vahvistaminen.

•

Toteutetaan hallitusohjelman mukaisia maankäyttösektorin
ilmastotoimia; ensimmäiset hankkeet käynnistyivät 2020
alkupuolella.

•

Kokonaisvaltainen maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma
valmistellaan ilmastolain päivittämisen jälkeen.

MAANKÄYTTÖSEKTORIN TOIMENPIDEKOKONAISUUS, TOIMENPITEET
Hiilinielujen ja -varastojen sekä sopeutumisen vahvistaminen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä
ILMASTOKESTÄVÄ MAATALOUS
ILMASTOKESTÄVÄ METSÄTALOUS
Hiiltä sitovat ja varastoivat sekä päästöjä vähentävät
viljelytavat, -tekniikat ja tuotteet sekä palvelut
Huolehditaan metsien kasvukyvystä ja terveydestä ja
edistetään monipuolisia metsien kasvatus- ja
Turvepeltojen käyttö ja hoito
käsittelytapoja
- Turvepeltojen monivuotinen viljely muokkaamatta (nurmi)
- Säätösalaojitus
- Kosteikkoviljely

Maaperän kasvukunto, viljelyn monipuolistaminen,
viljelykierrot
- Maaperän kasvukuntoa lisäävät maanparannusaineet (esim.
biohiili, rakennekalkki, nollakuitu) ja kasvit (alus- ja kerääjäkasvit)
- Viljelyn monimuotoistaminen (mm. viljelykierrot, korkean
jalostusasteen tuotteet)
- Riskienhallinta

- Metsien kasvatus- ja käsittelytapojen monipuolistaminen;
jatkuvapeitteisen metsänkäsittelyn, sekametsien kasvatuksen
edistäminen
- Jalostetun metsänviljelyaineiston käyttö ja lannoitus
- Riskianalyysit ja riskien hallinta
- Ilmasto- ja monimuotoisuustavoitteiden ja toimenpiteiden
yhteistarkastelu: ristiriidat ja synergiat

Suometsien ilmastokestävä hoito
- Valuma-aluekohtainen suunnittelu- ja toimintamalli
- Turvemaametsien metsänkäsittelytapojen kokonaisvaikutukset ja
kannattavuus - osaaminen

Metsänhoidon suositusten päivittäminen;

Puun käytön edistäminen pitkäikäisissä puutuotteissa;
tutkimus ja tuotekehitys sekä sivuvirtojen hyödyntäminen

POIKKILEIKKAAVAT TOIMENPITEET
- Ohjauskeinot ja kannustimet metsien ja maaperän hiilinielujen ja -varastojen vahvistamiseksi
- Metsien ja maatalouden hiilinielujen- ja -varastojen kannustinohjelma/hiilikorvausjärjestelmä ja -markkinat
- Maankäyttösektorin tutkimus- ja innovaatio-ohjelma
- Maankäyttösektorin tieto-ohjelma (ml. digi)
- Viestintä, vuorovaikutus, neuvonta ja osaaminen
- Koordinaatio

Joutoalueiden metsitystuki
Metsäkadon vähentäminen
- Rakennetun maan maankäyttömuutosmaksun,
metsäkadon kompensaatiojärjestelmän ja muun
ohjauksen selvittäminen ja käyttöönotto
- Pellonraivauksen vähentäminen
- Lannan prosessointi ja tuotteistus (HO:
ravinnekierron toimenpidekokonaisuus),
Biokaasuohjelma
- tilusjärjestelyjen edistäminen; HO
peltorakenteen kehittämisohjelma

hillinnän ja

sopeutumisen edistäminen
Edistetään EU- ja kansainvälistä yhteistyötä ml. 4/1000-aloitetta
maatalouden hiilensidonnan ja varastojen vahvistamiseksi

MAANKÄYTÖN MUUTOKSIIN LIITTYVÄT
TOIMET, KOSTEIKOT

Monitavoitteiset kosteikot

Ilmastotoimenpidekokonaisuus
• Ilmastokestävä maatalous
• Ilmastokestävä metsätalous
• Maankäytön muutokset ja kosteikot
• Poikkileikkaavat toimet
• Ohjauskeinot ja kannustimet metsien ja maaperän hiilinielujen ja -varastojen vahvistamiseksi
• Hiilikorvausjärjestelmä ja -markkinat
• Tutkimus- ja innovaatio-ohjelma

• Tieto-ohjelma
• Viestintä, vuorovaikutus, neuvonta ja osaaminen
• Koordinaatio

Tutkimus- ja innovaatio (TI)ohjelman tavoitteet
•

Edistää osaltaan hallitusohjelman toimeenpanoa hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi 2035 ja
sen jälkeen.

•

Tuottaa toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa, tutkimukseen perustuvaa tietoa ja
ratkaisuehdotuksia, joilla:
1. vähennetään maankäytön hiili- sekä muita kasvihuonekaasupäästöjä
2. vahvistetaan hiilinieluja ja hiilen varastoja
3. vahvistetaan uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä ja kokonaiskestävyyttä.

•

Tuottaa tutkittua tietoa erilaisiin päätöksentekoprosesseihin ja edistää tutkimustiedon
hyödyntämistä päätöksenteossa.

•

Suuntaa ilmastoviisaiden maankäyttöratkaisujen tutkimusta korostamalla yhteiskunnallista
vaikuttavuutta.

•

Edistää merkittävää tieteidenvälistä tutkimusta ja poikkihallinnollista yhteistyötä.

•

Luoda edellytyksiä innovaatio- ja pilotointitoiminnalle

•

Edistää tutkijan uran alkuvaiheessa olevien tutkijoiden uraa

Tutkimushankkeet
- systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi ja tiedon käyttämistä uusissa sovellusten löytämiseksi
- tavoitteena on jotain oleellisesti uutta, ml. käytännön sovellutuksiin tähtäävä soveltava tutkimus esim.
perustutkimuksen tulosten soveltaminen tai uusien menetelmien ja keinojen luominen tietyn ongelman
ratkaisemiseksi.
- ennakoi toimintaympäristön muutoksia pitkällä aikavälillä, korostaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta,
- tieteidenvälistä ja poikkihallinnollista yhteistyötä, kansallista tutkimusyhteistyötä sekä tiivistä
sidosryhmäyhteistyötä
Innovaatiotoiminta
- pilotointeja, living labs-toimintaa ja kokeiluja, esim. palvelu- tai teknisiä innovaatioita.
- osana tutkimusta tehtävää yhteistyötä, ei rahoiteta suoraan yritysten innovaatiotoimintaa
- tulokset julkisia ja data avointa, jatkoinnovointi muissa kanavissa esim.
Kehittämishankkeet
- arvioinnit, menetelmäkehittäminen ja aineistokäsittelyn kehittäminen
- informaatio-ohjaus, seurannat ja niiden kehittäminen (ellei tavoitteena ole luoda tutkimuksen keinoin uusia
arviointitapoja tai menetelmiä, joita sitten voidaan soveltaa jatkossa selvityksissä – rajanveto tapauskohtaista)
- tyypillisesti lyhyempiä selvityksiä
Tieto(järjestelmä)hankkeet
- tietojärjestelmien kehittämistoimet ovat osa tieto-ohjelmaa
- digitalisaatio ja siitä johtuva murros kehittämiskohteena on osa tieto-ohjelmaa (tai avointa hakua)

Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatioohjelman valmisteluprosessi
Luken selvitys
tutkimustarpeista 31.5.

Ilmastopaneelin selvitys
tutkimustarpeista 31.8.

Toimenpidekokonaisuuden
kick off 06/2020
ja sidosryhmätyö virtuaalisti
05-08 (700 osallistettua)

Projektiryhmän ja
seurantaryhmän
osallistaminen
prosessin ajan

STN ADAPT- vastavuoroinen
ohjelmayhteistyö
luonnonvarat+sopeutuminen
23.9 ja 28.9

5.10 sidosryhmätyöpaja
EJP Soils National HUByhteistyö ja esijulkistus
verkkoon

MMM TKIagendan
linkitys syyslokakuu

TI-ohjelma auki 9.11
Webinaari
Speed dating

Hakuaika ja
arviointiprosessi 2020-2021
vuodenvaihde

Hankkeet käynnistyvät
keväällä 2021

Esiselvitykset tutkimustietotarpeista
Luonnonvarakeskus
Erityisesti luonnontieteelliset
tutkimustietotarpeet

Ilmastopaneeli
Erityisesti luonnontieteellisen,
yhteiskuntatieteiden ja muiden tieteenalojen
tutkimustietotarpeet
Tutkimuksen ja politiikan solmukohtien
nimeäminen

Osallistava sidosryhmätyöskentely osa 1:
listoilla 700 toimijaa
Tavoite: tutkimustietotarpeiden kerääminen

Osallistava sidosryhmätyö osa 2: EJP Soil National Hub:n kanssa
(50 osallista)
Tavoite: tutkimusteemojen terävöitys ja arviointi

Hiilestä kiinni
-tutkimus- ja innovaatioohjelma

MUUTOSTA ILMASSA
Johdonmukaiset maankäytön
muutostoimet ilmastonmuutos ja
diversiteetti huomioiden

Palautumiskykyinen ja sopeutuva
maankäyttö turbulentissa
yhteiskunnassa

TUUPPAUSTA
MAANKÄYTÖSSÄ
Kansallisesta paikalliseen:
skaalautuvuus ajassa,
paikassa ja määrässä

Johtamisella,
kustannustehokkuudella ja
käyttäytymisenmuutoksella kohti
ilmastokestäviä ratkaisuja

VIISAUTTA
MAAPERÄSSÄ
ENNAKOINTIA JA
OHJAUSKEINOJA
MAANKÄYTÖN
SUUNTAAMISEEN

Luonnonprosessien hallinnalla kohti
kokonaiskestävyyttä ja
kasvihuonepäästöjen minimointia

Ohjauskeinojen
ja kannustimien
uudistamisella kohti kohdennettuja
pysyväisvaikutuksia

Uutta liiketoimintaa
maaperäprosesseista
teknistaloudellisilla
ratkaisuilla

ENNAKOINTIA JA
OHJAUSKEINOJA
MAANKÄYTÖN
SUUNTAAMISEEN
Ennakoimalla
riskit ja häiriöt hallintaan ja
toimet
kohdennetuiksi

Kiteytetysti
Nyt avattavassa haussa:
•

MMM rahoitusta n 9 milj. euroa vuonna 2021
käynnistyville max 3v. konsortioille.

•

Täydennyshaku 2021 lopulla

Nyt haetaan:
•

Sovellettavia, skaalautuvia, uusia, innovatiivisia
ratkaisuehdotuksia

•

Ehdotusten vaikutusketjuja pysytään seuraamaan
ja pystytään todentamaan myös yhteiskunnallista
vaikuttavuutta pitkällä aikavälillä

Teemat painottavat

•

Systeemistä muutosta, maankäytön eri muotojen
yhteensovittamista, toimien skaalautuvuutta,
innovatiivisia ratkaisuehdotuksia ja
epävarmuuksien ennakointia, vaikuttavuutta

•

Yksi konsortiohanke voi vastata useamman
teeman tavoitteeseen

Muutosta ilmassa
• Haetaan johdonmukaisia
ratkaisuehdotuksia muun
muassa elinkeinotoiminnan,
monimuotoisuuden,
palautumiskykyisyyden sekä
ilmastonmuutoksen hillinnän ja
muutokseen sopeutumisen
yhteensovittamiseen
• Painotus on sekä globaaleihin
että paikallisiin muutoksiin
tarvittavissa tulevaisuutta
ennakoivissa toimissa.

Muutosta ilmassa
Esimerkkejä aiheista
• CAP ja ilmastotoimet: Ilmastopolitiikan tarpeisiin vastaaminen muutoin kuin CAP (common agriculture policy) politiikan kautta? Esimerkiksi lisätoimien tai rahoituksen suuntaamisen uudet ratkaisuehdotukset päästövähennysten
varmistamiseksi CAP:n ulkopuolella.
• Ilmastokestävä metsänviljely: Kohti ilmastokestävää metsänviljelyä (ml. uudistaminen, jalostaminen,
monimuotoisuustarkastelu ja suojelu)
• Puusta lisäarvoa: Puusta tehtävien pitkäikäisten tuotteiden ja sivuvirtojen hyödyntämisen edellytysten edistäminen
esim. substituutiohyödyt ja puun kaskadikäytön vaikutukset ilmastokestävyyteen ja luonnon monimuotoisuuteen

• Kustannustehokkuus: Ilmastotoimien vaikutukset kustannustehokkuuteen, monimuotoisuuteen ja
vesistökuormitukseen sekä esimerkiksi tuotantorakenteeseen
• Monihyötyisyyden arviointi: ilmasto (muutkin kaasut kuin CO2), luonnon monimuotoisuuden edistäminen, ravinteiden
kierrätys ja vesistöjen tilan parantaminen.
• Ekosysteemipalvelut: tulevaisuuden ekosysteemipalvelujen tuottaminen - edellyttääkö niiden tuottaminen uudenlaisia
sopimusjärjestelmiä, joilla todennetusti voidaan varmistaa maankäyttöön liittyvien palvelujen kuten hiilensitomisen ja
vedenhallinnan ja monimuotoisuuden yhteensovittaminen.
• Vesiensuojelu ja sopeuttaminen: Vesiensuojelutoimenpiteiden sopeuttaminen muuttuvaan ilmastoon
• Veden hallintaa: hiilineutraaliutta tukeva ja veden hallinnan huomioiva tulevaisuuden maankäytön
suunnittelujärjestelmä

Tuuppausta
maankäytössä
•

Painotetaan ilmastonmuutosta
hillitsevien ja muutokseen
sopeutumista tukevien
maankäyttötoimien johtamisosaamista
ja kustannustehokkuutta.

•

Painotetaan toimien oikea-aikaisuutta
ja oikeasuhtaisuutta sekä toimien
paikallista ja alueellista
kohdentamista.

•

Painotetaan ratkaisuehdotuksia
muutosedellytysten luomiseen mm
käyttäytymisen osalta.

Tuuppausta maankäytössä
Esimerkkejä aiheista:
• Uusi yhteistyö: Yhteistyömalli kosteikkoviljelyyn

• Johtaminen: Johtamisosaamisesta strategista ja operatiivista osaamista maankäytön toimenpiteisiin
• Agrometsätalous: Puustoisen maatalouden (agrometsätalous) sovellettavuus Suomessa
ilmastotoimenpiteenä sisältäen myös monimuotoisen peltojen käytön pilotoinnin vaikutukset tilalta
järjestelmätasolle saakka
• Kokonaiskestävyys: Metsänhoidon menetelmät ja käytännöt kokonaiskestävyyden edistämiseksi
• Innovation lab: Kasvihuonekaasupäästöjä vähentävien ratkaisujen innovation lab tilusjärjestelyissä
• Kumppanuus: Kumppanuusmaatalouden innovatiiviset kokeilut ilmasto- ja
monimuotoisuustoimenpiteenä

• Edellytykset: Maan- ja metsänomistajien valmiudet ja edellytykset luonnonhoitotöihin
• Yhteensovittaminen: Eri maankäyttömuotojen yhteensovittamisen alueelliset vaikutukset
ilmastokestävyyteen

Viisautta
maaperässä
• Painotetaan
maaperäprosesseja.
• Luonnonprosessien hallinnalla
tavoitellaan
kokonaiskestävyyttä.
• Painotetaan myös muutoksen
hallinnan pysyväisvaikutusten
tutkimista – muutosta tukevat
innovatiiviset ja uudet
teknistaloudelliset sekä uutta
liiketoimintaa mahdollistavat
ratkaisut mukaan lukien.

Viisautta maaperässä
Esimerkkejä aiheista:
• Kosteikot ja markkinat: Kosteikkoviljelyn lisääminen ja kosteikkoviljelytuotteiden markkinoiden syntymisen
edistäminen.
• Kivennäismaat: Kivennäismaiden orgaanisen aineksen merkitys hiilensitojana ja -varastoijana erilaisissa
olosuhteissa
• Ravinnekierrot: Maatalouden suljetut ravinnekierrot (kasvin- ja eläintuotannon kokonaistarkastelu)
ilmastotoimenpiteinä
• Mikrobit: Maaperän mikrobiston ominaisuudet ja muokkaus
• Täsmätoimenpiteet: kasvinravinteita kasvun mukaan ja N2O-päästöjen hallinta

• Kasvinvuorotus: Ilmastoviisas kasvinvuorotus - sidotaan hiiltä ja typpeä
• Vedenhallinta: Ojitusten alueelliset tarkastelut vedenhallinnassa osana ilmastotoimenpiteitä
• Konseptit: todennettava ja luotettava hiilikädenjälki ja kuinka tämä tai jokin muu konsepti edistää
hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista ja pitkäaikaisvaikutusten todentamista

Ennakoinnilla ja
ohjauskeinoja maankäytön
suuntaamiseen
• poikkileikkaavana teema.
• ennakointia riskien ja häiriöiden
tunnistamiseksi, hallitsemiseksi
ja toimien suuntaamiseksi.
• tutkimustiedon tuottaminen
ohjauskeinojen ja kannustimien
uudistamiseksi.

Esimerkkejä TI- aiheista: ennakointi ja
ohjauskeinot
• Heikot signaalit: vaihtoehtoisten maankäyttömuotojen tulevaisuuksien tutkimus, heikot signaalit ja radikaalit skenaariot

• Epävarmuudet: luonnonvaroihin kohdistuvien epävarmuuksien strateginen ja operatiivinen riskien ennalta-arviointi
• Tuhot ja riskit: Ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvien tuhoriskien vaikutukset resilienssiin ja ilmastokestävyyteen
• Pitkä aikaväli: metsä- ja kasvituhojen vaikutukset hiilinieluihin ja –varastoihin sekä biodiversiteettiin pitkällä aikavälillä
• Integroidut vaikutukset: tuhojen ja häiriöiden integroidut ja kumulatiiviset vaikutukset kansallisesti ja aluetasolla ja tutkitut
vaihtoehdot toimenpiteiksi pitkäaikaisvaikutukset huomioiden.
• Kustannustehokkuus: Tukien kustannustehokkuuden parantaminen ottamalla maalaji huomioon maaperän hoitoon liittyviä
toimia kohdistettaessa
• Ohjauskeinot edistäjinä: Ohjauskeinot, kannustimet ja markkinat metsien ja maaperän hiilivarastojen ja maaperäterveyden
vahvistamisen edistäjinä.
• Kannusteet: Hiilensidonnan ja -varastoinnin taloudelliset kannusteet maa-ja metsänomistajille ja muille toimijoille
• Johdonmukaisuus: Maankäytön hallinta ja hillintä kokonaiskestäväksi ja johdonmukaiseksi (governance,
politiikkajohdonmukaisuus)

#hiilestäkiinni

Lisätietoja
• Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuus:
https://mmm.fi/maankayttosektorin-ilmastosuunnitelma
• Yleiset tiedustelut osoitteeseen ilmastoratkaisut@mmm.fi
• Tutkimus- ja innovaatio-ohjelma, tutkimusohjelmapäällikkö, Johanna Kohl,
johanna.kohl(at)mmm.fi, tel. 029 516 2211

• Hakuprosessi, erityisasiantuntija, Eeva Karjalainen,
eeva.karjalainen(at)mmm.fi, tel. 029 516 2137
• Projektikoordinaattori, johtava asiantuntija, Reetta Sorsa,
reetta.sorsa(at)mmm.fi, tel. 029 516 2118

Askeleet hyvään
hakemukseen
Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelma
Eeva Karjalainen, erityisasiantuntija
Johanna Kohl, tutkimusohjelmapäällikkö
Elina Nikkola, neuvotteleva virkamies
maa- ja metsätalousministeriö

Aikataulu
• Hakuilmoitus julkaistaan ja sähköinen haku avautuu
9.11.2020
• Hakemukset jätettävä 21.12.2020 klo 16:15
mennessä
• Arviointi tammikuussa 2021
• Päätökset helmikuussa 2021
• Hankkeet voivat alkaa aikaisintaan 1.3.2021

Kuka, kuinka paljon ja mille ajalle voi
hakea?
• Toivotaan konsortiohakemuksia (hanketta toteuttaa usea organisaatio yhdessä), MMM:n
rahoitus reilu 1 milj. euroa
 tieteidenvälisyys, erityyppisten toimijoiden osallistuminen, ratkaisut laajoihin ongelmiin

• Suomalaiset organisaatiot

• Yritykset voivat osallistua osana konsortioita de minimis -tuen puitteissa
• Hankkeen vetäjiltä ja työpaketin vetäjiltä vaaditaan dosentintasoisuus, paitsi innovointi-,
yhteiskehittämis- tai vuorovaikutustyöpaketin vetäjältä
• Sama henkilö voi osallistua vain yhteen hakemukseen päähakijan tai työpaketin vetäjän
roolissa
• Hankkeiden kesto noin 3 vuotta, voivat alkaa aikaisintaan 1.3.2021, MMM:n rahoitus tässä
haussa rahoitettaville hankkeille päättyy 31.12.2023 mennessä

Mikä on hakemuksen rakenne?
•

Sähköinen hakulomake: hankkeen ja hakijoiden perustiedot,
tiivistelmä, kustannusarvio, rahoitussuunnitelma

•

Sähköisen lomakkeen liitteeksi:
• Hankesuunnitelma, enintään 10 sivua, ohje hakuilmoituksen
liitteenä
• Päähakijan ja työpakettien vetäjien cv:t (enintään 3
sivua/henkilö TENK:n mallin mukaan) ja tärkeimmät julkaisut tai
muut tuotokset (enintään 10/henkilö)
• Yrityksiltä selvitys de minimis –tuista
• Pdf –muodossa, enintään 5 Mt per liite

•

Vain päähakija jättää hakemuksen

Hankesuunnitelman runko
1.

Hankkeen relevanssi ja tavoitteet: liittyminen ohjelman tavoitteisiin
ja teemoihin, miten vastaa hiilineutraaliustavoitteiseen 2035

2.

Hankkeen toteuttaminen: työpaketit ja aikataulu, organisointi, riskit,
aineisto ja menetelmät

3.

Hankkeen toteuttajat ja työnjako: osaaminen ja roolit, tutkijanuran
alkuvaihe

4.

Innovatiivisuus ja uutuusarvo: miten yhteistyö edistää
innovatiivisuutta

5.

Eettiset kysymykset ja avoin tiede

6.

Hankkeen tulokset ja vaikuttavuus: ratkaisujen sovellettavuus,
vaikutusketjut, kokonaiskestävyys

7.

Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
Tarkemmin hakuilmoituksessa, enintään 10 sivua

Kustannusarvio ja
rahoitussuunnitelma
•

Sähköiseen lomakkeeseen vuosittainen kokonaiskustannusarvio
ja rahoitussuunnitelma

•

Hankesuunnitelmaan tarvittaessa perustelut sekä
• Resurssien jakautumien työpaketeittain
• Yhteenveto organisaatiokohtaisesta kustannusarviosta ja
rahoitussuunnitelmasta (ministeriöltä haettava osuus,
omarahoitus, muu rahoitus)

•

MMM:n rahoitusosuus yrityksille 50% hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista (kuitenkin enintään 200 000 € kolmen
vuoden aikana de minimis –sääntelyn mukaisesti)

•

MMM:n rahoitus muille organisaatioille pääsääntöisesti enintään
70% kokonaiskustannuksista

•

Kannustetaan muun ulkopuolisen rahoituksen hankintaan
(ei vähennä MMM:n rahoitusta)

Mitä muuta pitää muistaa?
Tutkijanuran alkuvaiheen tukeminen
•

Tavoitteena, että jokaisessa hankkeessa työskentelee vähintään yksi
tutkijanuran alkuvaiheessa oleva 1-3 vuoden ajan

•

Tutkijanuran alkuvaihe: tohtorikoulutettava tai tohtorintutkinnosta kulunut
enintään 2-3 vuotta haun päättyessä

Eettiset kysymykset ja avoin tiede:
• hyvät tieteelliset käytännöt, julkaisut avoimia, aineistot avataan, edistetään
avointa yhteistyötä

Vastuut ja oikeudet:
• osapuolet sopivat hankkeen ehdoista ennen hankkeen aloittamista
• immateriaalioikeudet ja niihin liittyvät käyttöoikeudet jaetaan konsortion
osapuolten kesken tavalla, joka vastaa niiden työmäärää TAI osallistuvat
yritykset maksavat markkinahintaa vastaavan korvauksen

Miten hakemukset arvioidaan?
• Arvioidaan paneelissa:
• vähintään 2 ennakkoarviota
• paneelin yhteinen lausunto:
numeerinen ja kirjallinen
arvio
• hakemukset
paremmuusjärjestykseen
• MMM päättää arvioinnin
pohjalta

Arviointikriteerit
• Relevanssi ohjelmalle
• Tieteellinen laatu, uutuusarvo ja
innovatiivisuus

• Suunnitelman toteuttamiskelpoisuus
• Eettiset kysymykset ja avoin tiede
• Hakijoiden ja yhteistyökumppaneiden
kompetenssi

• Vaikuttavuus ja sovellettavuus
• Tarkemmin hakuilmoituksessa

Miten teen hyvän hakemuksen?
•

Ajattele kunnianhimoisesti: t&i ohjelmalla haetaan ratkaisuja
hiilineutraaliustavoitteen 2035 saavuttamiseen

•

Innovoi: ongelmat tarvitsevat uudenlaisia ratkaisuja ja lähestymistapoja
sekä uudenlaista yhteistyötä (eri toimijat, eri tieteenalat)

•

Osallista: ota kaikki toimijat hankkeen suunnitteluun mukaan alusta asti,
olivatpa sitten konsortion osapuolia tai sidosryhmiä jotka osallistuvat
hankkeen toteuttamiseen

•

Muista kokeilut ja pilotoinnit osana hankkeita

•

Ole selkeä: selkeät tavoitteet, toimijoiden selkeät roolit

•

Osoita hakemuksen johdonmukaisuus: miten pääset tavoitteista
tekemisen kautta tuloksiin, muutoksiin ja vaikuttavuuteen

•

Noudata ohjeita: Noudata hankesuunnitelman rakennetta ja katso rinnalla
arviointikriteerejä

•

Muista tutkijanuran alkuvaihe

Mistä löydän tarvittavat tiedot?
• Hakuilmoitus: https://mmm.fi/tutkimus/hakuilmoitukset

• Sähköinen hakulomake: http://www.hankerahoitus.fi/MMM/hakemus/kirjaudu.php?v=1
• Lisätietoja:
• Ohjelman sisältö: tutkimusohjelmapäällikkö, Johanna Kohl, puh. 029 516 2211,
johanna.kohl(at)mmm.fi
• Hakuprosessi: erityisasiantuntija, Eeva Karjalainen, puh. 029 516 2137,
eeva.karjalainen(at)mmm.fi
• Ministeriön t&k -toiminta: neuvotteleva virkamies, Elina Nikkola, puh. 029 516 2333,
elina.nikkola(at)mmm.fi

• Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuus: ilmastoratkaisut(at)mmm.fi
• Verkkopohjaisen hakujärjestelmän tekninen toimivuus: MI Tietorakenteet Oy,
info(at)mitietorakenteet.fi, puh. 040 7458 106 (Maj-Lis Aaltonen).

Aiotko osallistua
hakuun?
Vastaa kyselyyn (linkki chatissa) tai
chattiin numerolla:

1. Kyllä hankkeen vetäjänä
2. Kyllä, partnerina
3. Kyllä, sidosryhmän edustajana

4. En aio osallistua
…Tästä tauolle…

Jatketaan klo 14:00

Kyselyn tulokset

Hiilestä kiinni speed dating
– verkostoidu ja löydä
itsellesi kumppani!
• Tulee monta keskustelukierrosta
• Lyhyt aika – vain 5 minuuttia per kierros

• Ota selvää:
• Mitä yhteistyön paikkoja teillä voisi olla
• Vaihda yhteystietoja mahdollisten
yhteistyökumppaneiden kanssa

Mitä sait tilaisuudesta?
Kerro, mitä sait tästä, vastasiko odotuksiasi?
• Pyydä puheenvuoroa ja poista mykistys
tai
• Kirjoita chattiin kommenttisi tilaisuudesta

Lisää tietoa aiheesta
• Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuus:
https://mmm.fi/maankayttosektorin-ilmastosuunnitelma
• TI-ohjelma: https://mmm.fi/maankayttosektorinilmastosuunnitelma/tutkimus-ja-innovaatio-ohjelma
• Yleiset tiedustelut osoitteeseen ilmastoratkaisut@mmm.fi
• Tutkimus- ja innovaatio-ohjelma,
tutkimusohjelmapäällikkö, Johanna Kohl,
johanna.kohl(at)mmm.fi, tel. 029 516 2211
• Hakuprosessi, erityisasiantuntija, Eeva Karjalainen,
eeva.karjalainen(at)mmm.fi, tel. 029 516 2137
• Ministeriön t&k -toiminta: neuvotteleva virkamies, Elina
Nikkola, puh. 029 516 2333, elina.nikkola(at)mmm.fi
• Projektikoordinaattori, johtava asiantuntija, Reetta Sorsa,
reetta.sorsa(at)mmm.fi, tel. 029 516 2118

