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MAATALOUDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN TUTKIMUSOHJELMAN (MATO) LISÄHAKU KOSKIEN TIEDOSTA TOIMINTAA -TEEMAA

Maa- ja metsätalousministeriö avaa Maatalouden ympäristövaikutusten tutkimusohjelmaan (MATO) 20162020 liittyvän Tiedosta toimintaan -aiheisen tutkimus- ja selvityshankehaun. Aiheeseen on varattu n. 80 000
euroa vuosille 2018-2019. Rahoituksen puitteissa voidaan rahoittaa 1-2 hanketta aihealueelta.
Maatalouden ympäristövaikutuksia on perinteisesti tutkittu luonnontieteellisestä lähtökohdasta ja erilaisia biologisia ja taloustieteellisiä tutkimuksia aihepiiristä on paljonkin. Vähemmän tutkittu aihe on käyttäytymistieteellinen ja psykologinen tutkimus viljelijöiden tavoista omaksua ympäristön tilaa parantavia toimia osaksi
maatalouden tuotantomenetelmiä ja viljelytapoja. Mikä saa viljelijän muuttamaan käytäntöjään ja omaksumaan uusia toimintatapoja? Miten tieto muuttaa viljelijän käyttäytymistä? Tämän haun tarkoituksena on selvittää tätä ilmiötä ja etsiä uusia tapoja ja ratkaisuja tiedon tehokkaampaan jalkauttamiseen toimijoiden käyttöön.
Rahoitettavassa tutkimuksessa tai selvityksessä haetaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
‐ Mitkä ovat tärkeimmät tiedonvälityskanavat (lehdistö, SOME, virtuaalinen tieto, mielipidejohtajat, neuvojat, kauppa) viljelijälle ja miten ne vaikuttavat?
‐ Mistä aiheista viljelijät saavat ristiriitaista tietoa ja miten se vaikuttaa heidän toimintaansa. Mistä saatuun
tietoon he ristiriitatilanteessa luottavat eniten?
‐ Miten hallinnon välittämä tieto jalkautuu kentälle, kuka tiedon välittää ja miten käyttökelpoista se on?
Missä ja miten hallinnon välittämä tieto muuttuu matkalla viljelijälle? Onko viljelijöitä mahdollista ryhmitellä tiedonhankintatapojen mukaan ja onko havaittavissa eroja eri ryhmien välillä siinä, miten tieto vaikuttaa toiminnan harjoittajaan ja itse toimintaan? Voidaanko viljelijöitä tyypitellä ympäristöasenteiden mukaan, onko eri tuotantosuunnilla, tilakoolla tai maantieteellisellä sijainnilla vaikutusta viljelijöiden ympäristöasenteisiin?
‐ Mikä ohjaa viljelijän päätöksentekoa taloudellisten kannusteiden lisäksi?
‐ Miten uusin tutkimustieto saadaan parhaiten viljelijöiden ja muiden toimijoiden käyttöön?
Tutkimuksen tuloksena syntyy raportti, josta selviää viljelijöiden ”ympäristötietovirran” kulku ja vaikutusketjut sekä ehdotuksia siitä, miten tiedon omaksumista ja vaikuttavuutta voidaan parantaa?
Hankkeen tuloksekas toteuttaminen vaati eri tieteenalojen yhteistyötä. Erityisesti käyttäytymis- ja viestintätieteiden, luonnontieteen ja taloustieteen hyödyntäminen yhteistyössä mahdollistaa tuloksekkaan hankkeen toteuttamisen.
Lisätietoa MATO-tutkimusohjelmasta ja sen jo käynnistyneistä hankkeista: www.mmm.fi/mato

Hakeminen
Kukin konsortio laatii yhteisen hankesuunnitelman ja yhteisen hakemuksen. Hakulomake täytetään verkossa
(https://www.hankerahoitus.fi/MMM/hakemus/index.php). Linkki järjestelmään on mm. tutkimuksen pääsivulla (www.mmm.fi/tutkimus) vihreässä laatikossa ”Hankerahoituksen haku”. Hakuaika päättyy maanantaina huhtikuun 16. päivänä 2018 klo 16.15.
Ohjeet järjestelmään rekisteröitymiseksi löytyvät hakujärjestelmän sivuilta. Valitse hauksi ”MATO 20162020 Tiedosta toimintaan”.
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Rahoitusmalli
Maa- ja metsätalousministeriö käyttää hankerahoituksessaan pääsääntöisesti kokonaiskustannusmallia. Sen
mukaan hyväksymme esim. kaikkien yliopistojen ja tutkimuslaitosten laskennalliset yleiskustannukset, mutta
vastaavasti edellytämme näiltä kaikilta omarahoitusosuutta, joka on yleensä vähintään 30 prosenttia. Mikäli
yleiskustannukset ovat selvästi pienemmät kuin 80 prosenttia palkkauskustannuksista, omarahoitusosuus voi
jäädä 10–20:een prosenttiin.
Mikäli hakijalla ei ole käytössä kokonaiskustannusmallia (tai joskus voi olla muita painavia syitä), ministeriö
voi käyttää myös ns. lisäkustannusmallia, jossa rahoitetaan hankkeen aiheuttamat välittömät (suorat) kustannukset. Toki tällöinkin toivotaan hakijan panostavan myös itse hankkeeseen.
Hakuun liittyvää yleistä tietoa antaa erityisasiantuntija Eero Pehkonen, puh. 0295 162406 (eero.pehkonen(at)mmm.fi). Verkkopohjaisen hakujärjestelmän teknisestä toimivuudesta huolehtii toimeksiannosta MI Tietorakenteet Oy. Tarvittaessa ota yhteyttä sähköpostilla info(at)mitietorakenteet.fi tai puhelimitse
puh. 040 7458 106 (Maj-Lis Aaltonen).
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