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AlkuSANAT

Ympäristöministeriön strategia määrittelee päämäärät ja tavoitteet ministeriön toi-
minnalle. T&K-strategian valmistelutyön pohjana ovat olleet ministeriön strategiaan 
kirjatut yleiset linjaukset. T&K-strategia on toimenpideohjelman luonteinen minis-
teriön strategian alastrategia.

T&K-strategian valmistelusta on vastannut ympäristöministeriön tutkimustiimi 
tutkimusjohtajan ohjauksessa. Tutkimustiimi ja asiantuntijat valmistelivat strategiaa 
työpajoissa, joita avusti JTO-palvelut Oy. Strategialuonnosta esiteltiin ympäristöhal-
linnon eri foorumeilla ja se käytettiin lausuntokierroksella. Lisäksi valmisteluvaihees-
sa järjestettiin keskustelutilaisuus ympäristöhallinnon ja keskeisimpien sidosryhmien 
edustajille. 

T&K-strategia pyrkii luomaan edellytyksiä T&K-toiminnan pitkäjänteiselle ke-
hittämiselle ja lisäämään toiminnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta.  Strategiassa on 
esitetty T&K-toiminnalle strategisia tavoitteita sekä johdettu niistä toimenpiteitä. 
T&K-strategian toteutumista arvioidaan vuosittain ministeriön strategiaseurannan 
yhteydessä. T&K-strategian toimenpiteitä seurataan ja päivitetään vuosittain. 

Ministeriössä käytetään termejä ’kehittäminen ja suunnittelu/selvitys (K&S)’ ja 
’tutkimus ja kehittäminen (T&K)’ kuvaamaan samaa toimintaa. Tässä strategiassa 
käytetään yleisemmin käytössä olevaa T&K-termiä kattaen ministeriön suunnittelu-, 
selvitys-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnot.

Samoihin aikoihin kun T&K-strategiatyö saatiin päätökseen, maahamme saatiin 
uusi hallitus. Ympäristöasiat ovat tuoreessa hallitusohjelmassa otettu hyvin huomi-
oon, eikä vain ympäristöministeriön vaan myös muiden ministeriöiden tavoitteissa. 
Hallitusohjelma voi aiheuttaa muutoksia T&K-strategian toimijakentässä, sillä tavoit-
teena on koota valtion tutkimuslaitoksia suuremmiksi kokonaisuuksiksi ja selkiyttää 
työnjakoa yliopistojen ja tutkimuslaitosten välillä. 

Ympäristöministeriön tutkimustiimi
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lyhenteet:

AMK = Ammattikorkeakoulu
ARA = Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
AVI = Aluehallintovirasto
ELY-keskus = Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
ERA-NET = Eurooppalaisten rahoittajien yhteisohjelma
EU = Euroopan unioni
HAL = Ympäristöministeriön hallintoyksikkö
IPCC = Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli (Intergovernmental 
Panel on Climate Change)
jory = Johtoryhmä
JP = Yhteinen ohjelmasuunnittelu (Joint Programming)
LYNET = Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä
RYMO = Ympäristöministeriön rakennetun ympäristön osasto 
SHOK = Strategisen huippuosaamisen keskittymä
SYKE = Suomen ympäristökeskus
TAE = Talousarvioesitys
VN = Valtioneuvosto
VNK = Valtioneuvoston kanslia
YM = Ympäristöministeriö
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1	 Lähtökohdat

Suuret	yhteiskunnalliset	ympäristöhaasteet	vaativat	merkittäviä	T&K-panostuksia.	
Euroopan	unionin	(EU)	2020-strategian	visiona	on	älykäs,	kestävä	ja	osallistava	ta-
louskasvu	[1].	Resurssitehokas	Eurooppa	on	yksi	strategian	seitsemästä	lippulaiva-
hankkeesta,	jonka	osana	on	mm.	laadittu	tiekartta	kohti	vähähiilistä	taloutta	vuonna	
2050	[2].	Tavoitteiden	saavuttaminen	riippuu	siitä,	kuinka	tutkimus	ja	innovointi	voi-
vat	toimia	yhteiskunnallisen	ja	taloudellisen	hyvinvoinnin	ja	ympäristön	kestävyyden	
keskeisinä	vetureina	[3].	Ympäristö-	ja	energiatutkimus	ja	-innovaatiotoiminta	ovat	
tutkimus-	ja	innovaatiopoliittisen	linjauksen	mukaisesti	Suomen	painoaloja	[4].	Suo-
men	on	tehtävä	EU:n	strategiaan	kytkeytyviä	sisältövalintoja	ja	hahmoteltava	yhteisiä	
tavoitteita	ja	etenemispolkuja	eri	toimijoiden	yhteistyönä.

Suomen	ympäristöpolitiikalla	on	saatu	aikaan	monia	hyviä	tuloksia.	Ympäristöon-
gelmat	ovat	kuitenkin	usein	globaaleja,	entistä	vaikeampia	ja	ne	vaativat	uudenlaisia	
ratkaisuja.	Monipuolisen	tutkimustiedon	merkitys	ympäristöpolitiikan	muotoilussa	
on	entisestään	korostunut	ja	päätöksenteon	tulee	yhä	painokkaammin	perustua	tut-
kittuun	tietoon.	Ympäristöön	vaikuttavia	päätöksiä	tehdään	paljolti	myös	muualla	
kuin	ympäristöministeriön	hallinnonalalla.	Ympäristöongelmien	ratkaisut	ja	tutki-
mus	edellyttävät	siis	laajaa	kansallista	ja	kansainvälistä	yhteistyötä.	

Ympäristöministeriön	T&K-toiminnan	edellinen	strategia	laadittiin	vuonna	2001	
ja	se	ulottui	vuoteen	2010.	Strategian	tavoitteet	olivat	pääosin	hyviä,	mutta	ne	jäivät	
hieman	yleiselle	tasolle.	Toiminta	on	kuitenkin	kehittynyt	merkittävästi	strategian	
osoittamaan	 suuntaan.	 Uudelta	 strategialta	 toivotaan	 käytännönläheistä	 otetta	 ja	
konkreettisia	toimenpiteitä.	Sen	toivotaan	olevan	helposti	jalkautettavissa	ja	johtavan	
toimintatapojen	muutoksiin.

Ympäristöministeriön	tuoreen	strategian	’’yhdessä	kestävään	tulevaisuuteen	2020’’	
visiona	on	ympäristövastuullinen,	osallisuutta	tukeva	yhteiskunta,	monimuotoinen	
luonto	ja	hyvinvointia	edistävä	ympäristö.	Strategian	mukaisesti	ministeriön	T&K-
toiminnan	tavoitteena	on	tukea	päätöksentekoa	ja	toimeenpanoa.	Strateginen	han-
kesalkku	tarjoaa	T&K-toiminnalle	tärkeän	työkalun	ministeriön	strategiassa.	Salkun	
hankkeet	muodostavat	T&K-toimijoille	luontevia	toimeksiantoja,	joiden	toteuttami-
sessa	ministeriön	oma	sekä	verkostoon	sitoutuva	T&K-toiminta	on	laajasti	käytössä.	

T&K-toiminta	edistää	osaltaan	ministeriön	arvojen	toteutumista,	eli	tutkimustie-
don	hyödyntäminen	edesauttaa	toimimista	arvostettuna asiantuntijana	ja	vastuullisena 
tulevaisuudentekijänä, sekä rohkeaa avoimuutta.	 T&K-toiminta	 vahvistaa	 ministeriön	
tuoreen	 henkilöstöstrategian  mukaista	 yhdessä	 tekemistä,	 asiantuntijuuden	 lisää-
mistä	ja	sidosryhmien	osaamisen	hyödyntämistä.

	T&K-strategian	 laadinnan	pohjana	on	käytetty	useita	 raportteja	 ja	 strategioita.	
Ministeriön	 tulevaisuuskatsauksessa	 [5]	 on	 esitetty	 ministeriön	 politiikka-alueilta	
mm.	keskeiset	politiikkaprosessit	sekä	tietoperusta	 ja	keskeiset	tietotarpeet.	Tutki-
muksellisia	 suuntaviivoja	 on	 osoitettu	 mm.	 Suomen	 ympäristökeskuksen	 (SYKE)	
strategiassa	 ja	 päätöksentekoa	 palvelevan	 ympäristötutkimuksen	 tiekartassa	 [6].		
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Kehitysehdotuksia ministeriön rakennetun ympäristön alueen T&K-toiminnan haja-
naisuuteen esitetään selvitysmies Kokkalan raportissa [7]. Päätöksenteon tietopohjan 
parantamiseen tähtäävän raportin mukaisesti kaikissa ministeriöissä tulisi kiinnittää 
huomioita kykyyn ja resursseihin tuottaa, analysoida, koota ja välittää politiikkare-
levanttia tietoa sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä [8]. 



9Ympäristöministeriön raportteja  22 | 2011

2 Ministeriön T&K-toiminta

2.1  

Toiminnan määritelmä

Ministeriö tulosohjaa omalla hallinnonalalla tehtävää tutkimusta sekä rahoittaa toimi-
alaansa tukevaa T&K-toimintaa. T&K-toiminnalla vahvistetaan ympäristöhallinnon 
perustoimintojen ja strategisesti tärkeiden ydintoimintojen tietopohjaa ja tuotetaan 
hallintoa palvelevaa tietoa toiminnan ennakointia, päätöksentekoa ja kansallisen sekä 
kansainvälisen ympäristöpolitiikan ja -lainsäädännön kehittämistä ja toimeenpanoa 
varten. Toiminnalla vahvistetaan tutkimusyhteistyötä muiden hallinnonalojen, elin-
keinoelämän ja muiden rahoittajien kanssa ja vaikutetaan tutkimuspoliittisiin kan-
nanottoihin. Toiminta myös luo ja vahvistaa ministeriön osaamista, asiantuntijuutta 
ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Ympäristöministeriön toimintamenoista osa suunnataan T&K-toimintaan (vuosina 
2008–2011 keskimäärin noin 8,2 milj. €/v). Ministeriön T&K-toiminnassa on erilaisia 
tasoja ja pitkäjänteisellä toiminnalla luodaan pohjaa, johon myös lyhytjänteisemmät 
selvitykset perustuvat. Osastojen T&K-määrärahoilla rahoitettu toiminta ohjautuu 
pääosin ydinprosesseja (lainsäädäntö, ohjaus) tukeviin ajankohtaisselvityksiin ja ke-
hittämisprojekteihin.

Ympäristöministeriön kansainvälinen yhteistyö tukee myös osaltaan T&K-tyyp-
pistä toimintaa, esimerkkinä arktinen tutkimusyhteistyö ja ilmastopaneelin (IPCC) 
suomalaisten asiantuntijoiden työ. Yhteisten kansainvälisten hankkeiden kysyntä 
kasvaa, sillä suomalaisiin asiantuntijoihin luotetaan.
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2.2  

Toimijat ja heidän roolinsa

Ylimpänä tahona T&K-toiminnasta ja sen linjauksista vastaa ministeriön johtoryh-
mä sekä virkamiesjohtoryhmä (kuva 1). Tutkimusjohtaja huolehtii ministeriön stra-
tegisten tavoitteiden huomioon ottamisesta T&K-toiminnassa, hän johtaa ja ohjaa 
T&K-asioiden valmistelua, yhteensovittamista ja määrärahojen käytön suunnittelua 
ja seuraa alan kansainvälistä kehitystä. T&K-toiminnan käytännön koordinointi/
yhteensovittaminen tapahtuu matriisiorganisaationa tutkimustiimin kautta. Osastot/
yksiköt määrittelevät ministeriön strategisten linjausten mukaisesti oman toimintansa 
painopisteet ja hallinnoivat T&K-toimintaan osoitettua määrärahaa. Osastoilla on 
omat T&K-ryhmät/verkot, joissa on edustettuna osastojen eri ryhmät. T&K-toimin-
nassa hyvin keskeisessä roolissa toimivat projektien valvojat ja tutkimussihteerit. 
T&K-projektien hallinnointi tapahtuu keskistetysti sähköisten järjestelmien kautta. 
Yhteisiä pelisääntöjä T&K-toimintaan esitellään liitteessä 1.

SYKE on ympäristöhallinnon oma tutkimus- ja asiantuntijalaitos, jonka toiminnan 
tulosohjauksen koordinoinnista vastaa ministeriön hallintoyksikkö (HAL). Ympäris-
töministeriön hallinnon alaan kuuluvan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen 
ARAn kehittämistoiminnan suuntaamisesta vastaa ministeriön rakennetun ympäris-
tön osasto (RYMO). ARAn roolissa korostuu käytännönläheinen T&K-toiminta sekä 
tutkimustiedon välittäminen ja tulosten jalkauttaminen käytäntöön.

T&K-toimintaa suunnataan keskeisten tulevaisuuden haasteiden mukaisesti (oh-
jaavat voimat, kts. kuva 1). Toiminta perustuu tiiviiseen yhteistyöhön eri hallinnon-
alojen, elinkeinoelämän, kuntien sekä muiden tutkimusrahoittajien ja ympäristötoi-
mijoiden kanssa. Ympäristöministeriöllä on vastuu EU:n Life+ -välineen kansallisesta 
toiminnasta. Life+ -rahoituksen avulla mm. aikaansaadaan tutkimustuloksista käy-
tännöllistä ympäristöhyötyä (kts. tarkemmin liite 2). EU:n rakennerahastoja hallinnoi 
kansallisesti työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö on yksi rahoitusohjelmi-
en toteuttamiseen osallistuvista ministeriöistä. Rahoitus ohjautuu kentälle elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) ja maakunnan liittojen kautta. Rakennerahas-
ton ohjelmista rahoitetaan hyvin erityyppisiä suunnittelu-, selvitys- ja kehittämis-
hankkeita, joista osa on ympäristöaiheisia.

Tietoa hankitaan pääasiassa tutkimuslaitoksilta, korkeakouluilta, yliopistoilta, 
ammattikorkeakouluilta ja konsulttiyrityksiltä. Maa- ja metsätalousministeriön ja 
ympäristöministeriön hallinnonalaisten tutkimuslaitosten yhteenliittymän LYNETin 
verkostomainen toimintatapa mahdollistaa ympäristö- ja luonnonvaratutkimustie-
don tuottamisen entistä joustavammin ja tuottavammin. Ympäristöalan toimijoiden 
tiedotus- ja vuoropuheluyhteistyötä edistetään ympäristötiedon foorumin avulla.
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2.3  

Toiminnan hyödyntäjät

Keskeisimmät asiakkaat ympäristöhallinnon tuottamalle tutkimustiedolle ovat val-
tioneuvosto, kunnat ja kuntayhtymät, muu julkinen hallinto, elinkeinoelämä, EU-
toimielimet, kansainväliset organisaatiot, järjestöt ja kansalaiset. Erityisesti keskeisiä 
tiedon hyödyntäjiä ovat metsähallitus (etenkin luontopalvelut) sekä ympäristöhal-
linnon tehtäviä aluehallinnossa hoitavat ELY-keskukset ja aluehallintovirastot (AVI).

Tiedon hyödynnettävyyden kannalta on keskeistä, uuden tiedon tuottamisen li-
säksi, haalia ja koota yhteen jo olemassa olevaa tietoa. Ministeriön rahoittamissa 
projekteissa usein luodaankin tämänkaltaisia yhteenvetoja käynnissä olevista ja jo 
päättyneistä tutkimuksista ja selvityksistä.

Tietoa ja teknologiaa on tarve siirtää käyttäjille nopeammin, esimerkiksi tutki-
muslaitosten ja yritysten yhteisten projektien avulla. Tuoreen arvioinnin mukaan 
yhteiskunnan odotukset LYNET-laitoksia kohtaan ovat kasvussa, ja täten erillisten 
laitosten korkeatasoista osaamista on yhdisteltävä monipuolisemmin yritysten ja 
muiden asiakasryhmien laajentuneisiin tarpeisiin vastaamiseksi [9].

• Tutkimusrahoittajat kuten Tekes, 
Akatemia, Sitra, Säätiöt ja EU 
(Life+, puiteohjelmat, raken-
nerahastot), muut ministeriöt, 
kunnat, elinkeinoelämä, ympäris-
töjärjestöt, SHOKit: mm. T&K-
rahoittaminen ja T&K-yhteistyö/
kumppanuus   

• Sektoritutkimuslaitokset,  
korkeakoulut, yliopistot,  AMK:t 
& konsultit: mm. tiedon tuot-
taminen 

• LYNET: mm. tutkimusyhteistyön  
edistäminen, luonnonvara- ja 
ympäristötiedon tuottaminen 

• Ympäristötiedon foorumi:  
tutkimustiedon välittymisen  
edistäminen

TOIMINTAA OHJAAvAT vOIMAT (Eu, vN, MINISTERIÖ)
• EU-lainsäädäntö, EU2020 strategia, kv-sopimukset
• Hallitusohjelma, lainsäädännön vaatimukset, kansalliset strategiat ja  

ohjelmat tmv.,  tutkimus- ja innovaationeuvoston linjaukset
• Ministeriön strategiat & tulevaisuuskatsaus, SYKEn strategia

MINISTERIÖN JOHTORYHMÄ: 
Yhteiskuntapoliittisesti tärkeimmät asiat 
vIRkAMIESJOHTORYHMÄ:
mm. ympäristöministeriön strategia ja strategiset hankkeet,  
määrärahojen jakopäätösesitys, valvonta & seuranta

Tutkimustiimi
mm. T&K-TAE:n ja 
määrärahajaon 
valmistelu, koordinaa-
tio, T&K-toiminnan 
menettelytapojen 
kehittäminen, Life+ 
-toiminnan ohjaukseen 
osallistuminen

SYkE 
Ympäristöhallinnon tutkimuslaitos, 
tulosohjausta koordinoi HAL

Osastot/yksiköt
• Jory: osastotasoinen  

priorisointi, T&K-käyttö-
suunnitelma ja valvonta

• Osastoilla/yksiköissä:  T&K 
-ryhmät tmv, projektien 
valvojat, tutkimussihteerit,

• Lisäksi HAL:ssa: YM:n han-
kehallinta (TAIKA, AHJO), 
hankintatoimen tukiryhmä

ARA
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, 
tulosohjausta koordinoi RYMO

Tutkimusjohtaja
Tutkimustiimin pj, mm. T&K-asioiden 
valmistelun koordinointi, määrärahojen 
käytön yhteensovittaminen

Kuva 1. Ympäristöministeriön T&K-toimijat ja toimijoiden roolit. 
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2.4  

Nykytila ja haasteet

Taulukko 1 kuvaa tiivistetysti T&K-toiminnan vahvuuksia, heikkouksia, mahdolli-
suuksia ja uhkia.

Taulukko 1. T&K-toiminnan SWOT-taulukko.

  
  

Toiminnan vahvuutena on mm. toimiva ’T&K-joukkue’; tutkimustiimin kautta T&K-
toiminta jalkautuu hyvin osastoille. Mahdollisuuksina on mm. vaikuttaminen kan-
sallisiin ja EU-tason T&K-prosesseihin ja linjauksiin, jotta saataisiin ministeriön toi-
mintaa tukevia avauksia muiden resursseja hyödyntämällä. Suurimpana uhkana ja 
heikkoutena on resurssien niukkuus ja väheneminen, joka voi johtaa mm. osaamisen 
kapea-alaistumiseen ja vähenemiseen sekä ministeriössä että tutkimuslaitoksissa.

  +   -

Sisäinen 
maailma     

vahvuudet
• hyvä motivaatio, ahkeruus
• hyvin toimiva ‘T&K-joukkue: 
  tutkimustiimi, tutkimussihteerit jne.
• toiminta hyvin jalkautettu 
• selkeät päämäärät, tiedetään mitä 
  tulossa 
• korkea asiantuntemus, osaaminen
• verkostoituminen, toimiva yhteistyö  

eri tahojen kanssa
• ministeriö haluttu ja vaikutusvaltainen  

kumppani
• merkittäviä voimavaroja: ARA, SYKE  

ja LYNET
• substanssi ja T&K usein hyvin intergroitu 
• osin toimiva yhteistyö yli osastorajojen
• keskitetty hankehallintajärjestelmä
• avoin datapolitiikka

Heikkoudet
• voimavarat niukat ja vähenevät  

(htv ja €)
• hankehallinta, hankeosaaminen esi-

merkiksi valvojien vastuu todella suuri 
suhteessa käytettävissä olevaan aikaan

• projektit käynnistyvät hitaasti
• pirstaleisia, pieniä projekteja
• tieto ja sen tarpeet eivät aina kohtaa  

sisällöllisesti ja ajallisesti
• osastorajat välillä liian jyrkät,  

reviiriajattelu
• ennakoinnin puute
• priorisoinnin vaikeus
• hajanainen ja siiloutunut T&K-kenttä 

(etenkin rakennetun ympäristön 
  alueella)

ulkoinen 
maailma

Mahdollisuudet
• vaikuttaminen kansallisiin ja EU-tason  

T&K-prosesseihin ja linjauksiin 
• EU-rahoituksen hyödyntäminen  

(esimerkiksi LIFE+, rakennerahastot)
• hallinnon (ml. sektoritutkimuslaitokset)  

uudelleen järjestelyt
• LYNETin edelleen kehittäminen
• systemaattisen ennakointitoiminnan  

kehittäminen 
• rakennetun ympäristön T&K-kentän 

resurssien ja toimijoiden tarkoituksen 
mukainen kokoaminen

• näkyvyys; tulosten hyväksikäytön  
parantaminen

• ympäristötiedon vaikuttavuuden  
parantaminen

uhat
• T&K-rahan leikkaukset, tuottavuus-

ohjelma
• jatkuva kiire
• hallinnon (ml. sektoritutkimuslaitok-

set) uudelleen järjestelyt
• osaamisen kapea-alaistuminen ja 
  väheneminen tutkimuslaitoksissa
• aluehallinnon rapistuminen,  

ELY/AVI rahatilanne
• talouskriisin jatkuminen
• poliittisen ilmapiirin muutos 
  ympäristöasioiden suhteen
• julkinen turtuminen ympäristöasioihin
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3 Toiminta-ajatus ja visio

Toiminta-ajatus: Ympäristöministeriö tulosohjaa omalla hallinnonalalla tehtä-
vää tutkimusta sekä ohjelmoi ja rahoittaa toimialaansa tukevaa T&K-toimintaa 
vuorovaikutuksessa muiden rahoittajien kanssa, tuottaakseen hallinnollisessa 
suunnittelussa ja ohjauksessa sekä päätöksenteossa tarvittavaa tietoa ja osaa-
mista.

visio 2020: Ympäristöministeriö varmistaa, että hallinnonalalla on käytössään 
luotettavaa tietoa, jonka avulla pystytään vastaamaan ennakoivasti ympäristöky-
symyksiin. Ympäristöministeriö hyödyntää tehokkaasti tutkimustietoa ympäris-
töpolitiikan kehittämisessä ja päätöksentekoprosessin eri vaiheissa.
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4 Toiminnan priorisointi

Vähenevät resurssit edellyttävät yhä enemmän priorisointia kaikilla ministeriön teh-
täväalueilla. 

Lähtökohtana T&K-toiminnan priorisoinnissa on ympäristöministeriön strategia. 
Strategia viitoittaa toiminnan pai nopisteet ja strategian hankesalkku tärkeimmät 
lähiajan tehtävät. 

Ministeriön strategian päälinjausten mukaisesti tutkimustietoa tarvitaan: ilmas-
topolitiikan toteuttamiseksi, Itämeren ja pinta- ja pohjavesien suojelun edistämisek-
si, luonnon ja kulttuurimaisemien monimuotoisuuden ja luonnonvarojen kestävän 
käytön turvaamiseksi, materiaalitehokkuuden ja kestävän kulutuksen edistämiseksi, 
ympäristöriskien tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi, kaupunkiseutujen yhdyskunta- 
ja palvelurakenteen kehittämiseksi, rakennetun ympäristön energiatehokkuuden 
edistämiseksi sekä metropoli- ja asuntopolitiikan toteuttamiseksi. 

Osastojen T&K-toiminnan suunnittelun pohjana pitää olla osastojen omat paino-
pisteet ja tarpeet ja toiminnan tulee olla ketterää. T&K-projekteilla pitää olla selkeä 
alku ja loppu. Jatkuvaluontoista seurantaa ei pääsääntöisesti rahoiteta osastojen sito-
mattomilla T&K-määrärahoilla. Seurantojen kehittämishankkeet puolestaan sopivat 
hyvin rahoituksen piiriin. Priorisoinnissa etusijalla tulee olla projektit joiden vaikutus 
kohdistuu kansallisen ja EU-lainsäädännön ja sitovien kansainvälisten sopimusten 
valmisteluun ja pakollisiin toimeenpanovelvoitteisiin. T&K-toiminnalla pitää olla 
kiinteä yhteys säädösvalmistelun kehittämistoiminnan kanssa. 
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5 Ministeriön yhteiset T&K-teemat

Ministeriön yhteisiä T&K-projekteja vuonna 2011 ovat ekosysteemipalvelut, ilmaston-
muutokseen sopeutuminen ja vaikutusten arvioinnin kehittäminen. Tulevina vuosina 
tärkeinä yhteisinä teemoina ovat vihreän talouden edistäminen, ilmastonmuutoksen 
hillintä, yhteiskunnan ohjauskeinojen ja politiikan vaikuttavuuden arviointi ja enna-
kointi sekä ympäristön tilan seurannan kehittäminen [10]. 

Yhteisten T&K-teemojen hallinnoinnissa otetaan käyttöön systemaattinen toiminta-
tapa, jonka keskeisiä ulottuvuuksia ovat: 

Hahmottaminen: Teemojen pitää pääsääntöisesti olla koko ministeriön yhteisiä ja 
tukea ministeriön strategian tavoitteiden toteutumista. Osastojen priorisoimia projek-
teja voidaan yhdistää tutkimustiimin toimesta. Hahmottamisessa on myös keskeistä 
ennakointi ja vuorovaikutus ulkoisten tahojen kanssa.

Edistäminen: Tutkimustiimin ja tutkimusjohtajan rooli teemojen edistämisessä on 
keskeinen. Virkamiesjohtoryhmän arvioitavaksi viedään loppusyksystä aihioita yh-
teisistä teemoista.

Vaikuttavuus: Yhteisiä projekteja hallinnoidaan kuten muita projekteja (normaali 
raportointikäytäntö), lisäksi tutkimusjohtajan toimesta tehdään vuosittain kokonais-
katsaus jossa arvioidaan etenkin yhdessä tekemisen tuomaa lisäarvoa.
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6 Toiminnan strategiset tavoitteet

I  T&K-toimintaa hyödynnetään systemaattisesti ja ennakoivasti politiikkatoi-
menpiteiden suunnittelussa, toteutuksessa ja vaikuttavuusarvioinneissa

Tavoitetila:

• T&K on integroitu osaksi päätöksentekoprosessin eri vaiheita. T&K on osa en-
nakointia ja siinä hyödynnetään myös SYKEn, ARAn, LYNETin ja tutkimusver-
kostojen osaaminen ja tiedot.

• Päätöksentekijöiden, valmistelijoiden, toteuttajien ja tutkijoiden välinen vuoro-
vaikutus on sujuvaa.

• Avoimet, korkealaatuiset ja yhteiskäyttöiset tietovarannot palvelevat tehokkaas-
ti T&K-toimintaa.

II  T&K-yhteistyö SYKEn ja ARAn kanssa on tiivistä ja tavoitteellista

Tavoitetila: 

• Ministeriön tulosohjauksessa olevat SYKE ja ARA tukevat osaltaan ministeriön 
strategian toteutumista. SYKEn ja ARAn välinen yhteistyö tiivistyy.

• SYKEn ja ARAn tulosohjausprosessit ovat selkeitä ja hyvin koordinoituja ja 
tulossopimuksen toteutumista seurataan tarkoin ja yhtenäisin prosessein.

• LYNET-tulosohjaus yli hallintorajojen on tehokasta ja koordinoitua. 

III T&K-toiminta integroituu ministeriön strategiseen johtamiseen

Tavoitetila:

• T&K on integroitu osaksi ministeriön strategista suunnittelua ja seurantaa.
• T&K-toiminta edistää ministeriön strategisten hankkeiden toteuttamista, tuo 

aktiivisesti sisältöä tulevaan strategiaprosessiin ja edistää hallitusohjelman to-
teuttamista.

• T&K-toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan systemaattisesti. 
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IV T&K-toiminta verkostoituu vuorovaikutuksen lisäämiseksi

Tavoitetila:

• Ministeriön aktiivinen vaikuttaminen tuottaa merkittävää tutkimuksen ja rahoi-
tuksen kohdentumista ympäristön ja ministeriön kannalta tärkeisiin aiheisiin.
Vaikuttaminen on joustavaa sekä kansallisissa että kansainvälisissä prosesseissa 
ja verkostoissa.

• EU:n rahoitusvälineiden (kuten Life+) avulla EU:n T&K-rahoitusta ohjautuu 
tehokkaammin palvelemaan ministeriöiden strategisia tavoitteita.

• Ministeriö tiedottaa aktiivisesti T&K-toiminnastaan.

V T&K-hankehallinta on yhtenäistä ja sujuvaa

Tavoitetila: 

• Sähköinen hankehallinta palvelee tehokkaasti ja käyttäjäystävällisesti projektien
  suunnittelua ja systemaattista seurantaa sekä tiedon hyödyntämistä. 
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7 Toimenpiteet

Strategisista tavoitteista johdetut yleiset toimenpiteet kuvataan alla, tutkimusjohtaja 
yhdessä tutkimustiimin kanssa seuraa niiden toteutumista. Tarkemmat toimenpiteet 
esitetään taulukossa 2, jota päivitetään vuosittain.

A. Hahmotetaan tarkemmin, yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa, minis-
teriön strategisten päämäärien saavuttamisen kannalta keskeiset tietotarpeet 
kartoittamalla toimijakenttä, olemassa oleva tietopohja sekä tunnistamalla mer-
kittävimmät tietoaukot:
• Esimerkiksi rakennetun ympäristön alueella pyritään laatimaan T&K-toimin-

taa suuntaava strategia ja valtioneuvoston periaatepäätös yhteistyössä työ- ja 
elinkeinoministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön kanssa. 

B. Tehostetaan poikkihallinnollista yhteistyötä:
• Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen alueella kehitetään edelleen LYNET 

-yhteenliittymän toimintoja. 
• Rakennetun ympäristön alueella selvitetään mahdollisuutta perustaa vastaa-

va monitieteellinen ja hallinnonalat ylittävä tutkimuskonsortio. 
• Yhteistä hanketoimintaa valtioneuvoston piirissä jatketaan hallitusohjelman 

mukaisesti.

C. Kehitetään joustavia vaihtoehtoja vuorovaikutukseen tiedon tuottajien ja tiedon 
hyödyntäjien välillä ja toisaalta tutkimusrahoittajien välillä. Etenkin yhteistyötä 
Suomen Akatemian, Tekesin ja Sitran kanssa kehitetään pitkäjän teisesti ja vah-
vistaen vaikutusmahdollisuuksia.

D. Viestintää kehitetään yhtäältä kertomalla tehokkaammin toiminnan tuloksista 
ja toisaalta tehostamalla valmistelussa olevista politiikkatoimista tiedottamista.

E. Arvioidaan ministeriön T&K-toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta ulkoi-
sen tahon toimesta.

F. T&K-strategiaa päivitetään ja tarkistetaan viimeistään vuonna 2016.
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Taulukko 2. Tarkempi toimenpidetaulukko (tilanne vuonna 2011, toimenpidetaulukkoa päivitetään vuosittain,  
ajantasainen taulukko nähtävillä ympäristöministeriön T&K-kotisivuilla).

Toimenpide Strateginen
tavoite  

(kts. kohta 6)

Vastuutaho

Yhteistyön kehittäminen säädösvalmistelun laadun kehittämishankkeen 
kanssa, esimerkiksi arviointikäytäntöjen ym. hyvien menettelyjen ja 
esimerkkien kuvauksien laatiminen ja ohjeistaminen.

I Tutkimusjohtaja, 
lainsäädäntöjohtaja, 
tutkimustiimi

Ministeriön ennakointitoiminnan kehittäminen ja systematisoiminen. I YM:n edustajat VNK:n 
ennakointiverkostossa, 
tutkimusjohtaja, lainsää-
däntöjohtaja 

Systemaattisen toimintamallin luominen tutkimuksen parempaan 
hyödyntämiseen (jonka avulla tunnistetaan, ministeriön T&K-toiminnan 
lisäksi, muiden tahojen tuottamat relevantit tutkimustulokset niiden 
hyödyntämistä varten). 

I Tutkimusjohtaja, 
tutkimustiimi

Tietojärjestelmiä koskevan yhteistyön tiivistäminen, tietovarantojen 
hyödyntämisen ja aineistojen yhteiskäytön tehostaminen LYNET-yhteis-
työssä.

I, II LYNET-laitokset, LYNET 
-ohjausryhmä, HAL, 
tutkimusjohtaja

LYNET-tulosohjauksen kehittäminen yhdessä maa- ja metsätalous-
ministeriön kanssa.

II Tutkimusjohtaja, HAL, 
LYNET-ohjausryhmä

SYKEn tulossopimuksen arviointi ja päivittäminen ministeriön strategian 
linjausten mukaiseksi ja tulosohjausprosessin yhtenäistäminen ja jämäköit-
täminen (ml. palveluliitteen kehittäminen). Vuosittaisen tulossopimusneu-
vottelun aikaistaminen ja parempi kytkeminen osaksi ministeriön muuta 
ohjaustoimintaa. 

II HAL, Osastojen  
vastuuhenkilöt, SYKE, 
tutkimusjohtaja, 
tutkimustiimi

ARAn tulossopimuksen arviointi ja päivittäminen ministeriön strategian 
linjausten mukaiseksi ja tulosohjausprosessin selkeyttäminen ja jämäköit-
täminen. ARAn T&K-määrärahan käyttösuunnitelman ja sen toteutumisen 
seurannan kehittäminen.

II RYMO, ARA, 
tutkimusjohtaja, 
tutkimustiimi

Ministeriön strategisten hankkeiden, muun pitkäaikaisen suunnittelun ja 
T&K-toiminnan välisen yhteistoiminnan kehittäminen (esimerkiksi T&K-
määrärahajaon valmistelun yhteydessä strategiset hankkeet huomioidaan 
systemaattisesti). 

III Virkamiesjohtoryhmä, 
tutkimusjohtaja, 
tutkimustiimi

Toimintamallin luominen vuosittaiseen virkamiesjohtoryhmälle raportoin-
tiin: yhteisten projektien tuoma lisäarvo (kts. kohta 5) ja T&K-toiminnan 
vaikuttavuus (hyödyntäen projektinhallintaohjelman raportointitietoja ja 
esimerkiksi vaikuttavuutta selvittävää webropol -kyselyä).

III Tutkimusjohtaja, 
virkamiesjohtoryhmä

Toimintamallin luominen säännölliseen (vähintään 2 krt/v) raportointiin 
T&K-projektien määrärahatilanteesta virkamiesjohtoryhmälle  
(projektien käynnistyminen, määrärahojen sitominen).

III Talousjohtaja, 
tutkimusjohtaja

Uusien yhteistyömuotojen kehittäminen verkostoitumisen ja tiedottami-
sen edistämiseen esimerkiksi järjestämällä tutkimuspäiviä/seminaareja 
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (kuten ympäristötiedon foorumi, 
kts. 2.2).

IV Tutkimusjohtaja, 
tutkimustiimi, viestintä

Uuden tiedotuskanavan toteuttaminen tutkimustuloksista tiedottamiseen 
verkkopalveluiden uudistaminen -hankkeen yhteydessä. Käytetään tiedot-
tamisessa ja viestinnässä hyväksi valittuja kärkihankkeita.

IV Tutkimusjohtaja,  
viestintä, tutkimustiimi

Life+ -rahoitusvälineen kehittäminen: huomioidaan Life+ -rahoitusmah-
dollisuudet laajasti koko T&K-toiminnassa (kts. tarkemmin liite 2), lisätään 
yhteistyötä muiden rahoittajien kanssa ja perustetaan Life Luonto ja Biodi-
versiteetti yhteistyöryhmä.

IV Life+ koordinaattori, 
tutkimusjohtaja, 
tutkimustiimi

T&K-projektihallinnan käsikirjan laatiminen. Laaditaan puuttuvat ohjeet ja 
koulutetaan niiden käytössä. Selkiytetään eri toimijoiden rooleja.

V Tutkimusjohtaja, 
tutkimustiimi

Hankeosaamisen kehittäminen, tavoitteena valmis hankemalli. V HAL, tutkimusjohtaja, 
lainsäädäntöjohtaja

Toimintamallin luominen ministeriön projektien onnistumisen seurantaan 
(kts. tavoite III, webropol -kyselyllä voitaisiin selvittää vaikuttavuuden 
lisäksi projektihallinnan sujuvuutta).

V Tutkimusjohtaja,
tutkimustiimi

Systemaattisen toimintamallin käyttöönotto osastojen yhteisiin 
T&K-projekteihin (kts. kohta 5).

V Tutkimusjohtaja, 
tutkimustiimi
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Liite 1

Yhteisiä pelisääntöjä ympäristöministeriön T&K-toimintaan

Yleistä: Toimitaan itsekkäästi yhteistyössä eli mietitään tarkkaan mihin toimintaan 
lähdetään mukaan, hyöty (esimerkiksi merkittävyys ministeriön strategisten tavoit-
teiden kannalta) suhteessa resursseihin (htv ja €) tulee arvioida realistisesti. Yhteis-
rahoitteisissa hankkeissa valvotaan tehokkaasti, että ministeriön asettamat tavoitteet 
saavutetaan. Toimitaan aktiivisesti ulkoisten sidosryhmien ja kumppaneiden suun-
taan; pyritään saamaan aikaan ympäristöministeriön tavoitteita palvelevia T&K-
avauksia myös muiden resursseja hyödyntämällä. Rahoituksen niukkuutta pyritään 
paikkaamaan aktiivisesti ohjaamalla/rohkaisemalla toimijoita hakemaan rahoitusta 
eri lähteistä (kuten Life+, kts. liite 2). 

Toimintamalleja ’ulkoinen maailma’:
• Vaikutetaan aktiivisesti kansallisiin ja Euroopan unionin (EU)-tason tutkimus- ja 

innovaatiopoliittisiin prosesseihin ja linjauksiin, esimerkiksi Suomen EU-kanto-
jen valmistelu. Henkilöresurssit tähän ovat hyvin niukat, joten hyödynnetään 
tehokkaasti olemassa olevia kansallisia foorumeja (esimerkiksi työ- ja  elinkei-
noministeriön TEM EU2020 ryhmä, Akatemian PO7 ympäristö tukiryhmä). 

• Toimitaan mahdollisuuksien mukaan eurooppalaisessa rahoittajien tutkimus-
yhteistyössä (kuten ERA-NET ja yhteinen ohjelmasuunnittelu JP) huolehtimalla 
että suomalaiset asiantuntijat ovat mukana val mistelussa ja heillä on annettavaa 
muille osapuolille. Sitoutumista tulee kuitenkin tarkoin harkita, toiminnan tulee 
olla strategisesti ministeriön keskeisintä osaamisaluetta, johon kansainvälisen 
osaamisen lisäys on tervetullutta. Lisäksi on varmistettava, että Suomesta on 
mukana sellainen asiantuntijaorganisaatio, joka keskittyy konkreettisen työn 
tekemiseen. Ministeriön aiempien ERA-NET kokemusten perusteella osallis-
tuminen vaatii huomattavasti resursseja: etenkin aikaa ja sitoutumista, mutta 
myös rahoitusta.

• Huomioidaan, että ministeriön asiantuntijoiden rooli voi myös olla hyvin mer-
kittävä erilaisten tutkimusohjelmien ja vastaavien johtoryhmissä tmv. elimissä, 
vaikka ministeriö ei olisi mukana rahoittajana. Esimerkiksi Akatemian tutkimus-
ohjelmien elimissä tulee tuoda mahdollisuuksien mukaan esille ministeriön ja 
muutoinkin yhteiskunnan kannalta keskeisiä tietotarpeita.  

• Huomioidaan, että kaikki yhdessä osallistuvat ennakointiin. T&K-toiminnassa 
mukana olevien tulee jatkuvasti tarkkailla ympäristöään ja pyrkiä tunnistamaan 
mahdollisia uusia esille nousevia asioita ja haasteita. Vinkit mahdollisista uu-
sista tuulista tulee saattaa tutkimusjohtajan tietoisuuteen. Käytetään hyväksi 
tutkimuslaitoksissa (luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän 
LYNETin ja Suomen ympäristökeskuksen SYKEn tutkimusohjelmat), elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksissa (ELY) ja valtioneuvoston piirissä tehtävää 
ennakointia. 

• Huomioidaan myös, että ohjausryhmissä toimiminen on keskeistä työssä oppi-
misen ja tiedon jalkauttamisen kannalta.

LIITE 1/1
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Toimintamalleja ’sisäinen maailma’:
• Noudatetaan T&K-hankehallintaa tukevia ohjeita, esimerkiksi projektien onnis-

tumisen ja vaikuttavuuden valvonta tärkeätä.
• Pyritään mahdollisuuksien mukaan niputtamaan pieniä projekteja isommiksi 

kokonaisuuksiksi, jolloin myös projektien hallinnointi tehostuu. 
• Tiivistetään yhteistyötä ja osaamista tutkimussihteerien kesken. Vuonna 2010 

perustettu tutkimussihteeripooli kutsutaan koolle noin 2 krt/v. Taitava tutki-
mussihteeri helpottaa valvojan työtä antamalla tukea hallinnollisissa asioissa, 
jolloin valvojalle jää enemmän aikaa substanssiasioiden hoitoon.

• Varastoidaan T&K-toiminnassa tuotettu tieto muodossa, joka mahdollistaa tuo-
tettujen tietojen mahdollisimman vapaan ja tehokkaan uusiokäytön.

LIITE 1/2
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Liite 2 LIITE 2/1

Life+ ympäristöministeriön T&K-strategian tukena

Pekka Harju-Autti, ympäristöministeriö

Life+ -rahoituksen ominaispiirteet 

Life+ palvelee ympäristöministeriön strategisia tavoitteita muusta T&K-toiminnasta 
poikkeavalla toimintaperiaatteella. Muutamiin hankkeisiin ohjautuu suuria panos-
tuksia (tyypillisesti noin 200 000–400 000 €/v/hanke, yhteensä Life+ -rahaa noin  
9 milj. €/v) ja mukana on koko sen alueen kansallisesti osaavin tekijäkunta. Hankkeet 
tähtäävät konkreettisesti kohti käytännön ympäristöhyötyjä, kattaen ympäristöalan 
koko kentän. Euroopan unioni (EU) hoitaa kaiken teknisen ja taloudellisen hanke-
valvonnan. Ympäristöministeriö voi siis vapaasti päättää, millä tavalla se haluaa 
hyödyntää hankkeen tuotoksia 

Life:ssä hankkeiden hyväksymisprosentti (noin 30–50 %) on korkeampi kuin esi-
merkiksi tutkimuksen seitsemännessä puiteohjelmassa tai kansallisissa tutkimusoh-
jelmissamme. Life+ -rahoitus on yleensä puolet hankkeen kokonaiskustannuksista. 
Hankkeet voivat olla puhtaasti kansallisia hankkeita. Hankkeiden on liityttävä EU:n 
poliittisiin tavoitteisiin, mutta nehän ovatkin hyvin pitkälti yhteneväisiä kansallisten 
tavoitteidemme kanssa. Ympäristöministeriö priorisoi hakuihin kiinnostavimmat 
teemat antamalla komissioon ns. kansallisen ohjelman. Lisäksi ympäristöministeriön 
antama hankearvio vaikuttaa hankkeiden ns. kansallisen merkittävyyden arviointiin. 

Ympäristöministeriön strateginen rooli Life:ssä koostuu seuraavista tekijöistä:
• em. kansallisen ohjelman laadinta kunkin vuoden Life+ -hakua varten ja työ 

Life+ -komiteassa
• valmistelurahoituksen myöntäminen potentiaalisille Life+ -hankkeille
• ehdollisen osarahoituksen myöntäminen strategiaansa eniten palvelevien hank-

keen rahoitukseen
• yhteistyön edistäminen muiden kansallisten rahoittajatahojen kanssa.

Ympäristöministeriön valmistelurahoitus ja osallistuminen strategiaansa  
palveleviin hankkeisiin

Ympäristöministeriön myöntämä Life+ -valmistelurahoitus on ollut viime vuosina 
noin 5 000 €. Myönnettyjen Life+ -valmistelurahoitusten vaikutuksen on havaittu 
olevan myönteinen, johtaen korkeampaan hakemusten hyväksymisprosenttiin. Käy-
täntöä on syytä jatkaa.

Vastatakseen laadukkaiden Life+ -hankkeiden tuottamisen haasteeseen ympäris-
töministeriöllä on mahdollisuus myöntää ehdollisia osarahoitussitoumuksia strategi-
aansa palveleville kilpailukykyisille Life+ -hankkeille enintään 100 000 € koko hank-
keen ajalle. Tiedossa on, että komissiossa on Suomelle allokoitu vuosina 2010–2013 
lähes 40 milj. € Life+ -rahaa. Osarahoitussitoumusten viisaalla käytöllä on merkittävä 
ohjausvaikutus Suomelle allokoituun Life+ -rahoitukseen. 

Tutkimustiimin tehtävänä on identifioida ministeriön osastojen hankelistoista stra-
tegisia kärkihankkeita. Näiden hankkeiden sopivuus Life+ -maailmaan on samalla 
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syytä arvioida ja sitten tarvittaessa ’syöttää’ niistä sopivimpia Life+ -ohjelmaan. 
Täten ne poistuvat rasittamasta osastojen niukkoja T&K-rahoja ja saadaan isompia 
panostuksia kärkihankkeisiimme. 

Vuosina 2010–2011 ympäristöministeriö myönsi 35 hankkeelle ehdollista osarahoi-
tusta. Tällä on havaittu olevan selkeä vaikutus hakijoihin: saapuneiden hakemusten 
määrä ja laatu ovat olleet kiitettäviä ja haettu Life+ -rahoitus on ollut suurempi kuin 
koskaan aikaisemmin.

Life+ -hankkeiden ohjaus/johtoryhmiin osallistutaan ympäristöministeriön toi-
mesta, jos ministeriö on myöntänyt hankkeelle osarahoitusta. Tämä on vastuullista 
rahoitustoimintaa – tuleehan ministeriön valvoa, että investoitu hankeraha käytetään 
hyvin. Muutoin Life+ -hankkeiden ohjausryhmiin osallistumisessa kriittinen arviointi 
on paikallaan; jos hankkeen merkitys on alallaan hyvin suuri tai ministeriön asian-
tuntija kokee saavansa siitä itselleen merkittävästi uutta (vrt. työssä oppiminen) niin 
osallistumien on perusteltua.  

Yhteistyö muiden kansallisten T&K -rahoittajien ja muiden toimijoiden kanssa

Muilta kansallisilta rahoittajilta kuten Tekesiltä tai Suomen Akatemialta tuleva ra-
hoitus on mahdollista sisällyttää mukaan Life+ -hankkeeseen. Tällöin käytännössä 
esimerkiksi Tekes tai Suomen Akatemia hoitaisi hakemuksen arvioinnin, rahoitus-
käytäntönsä ja hankkeen seurannan omilla vakiintuneilla tavoillaan. Life+ -yhteistyö 
epäilemättä edistäisi Tekesin tai Suomen Akatemian kansainvälistymistavoitteita ja 
olisi tehokasta kansallisten resurssien käyttöä Life:n maksaessa puolet koko hank-
keesta. Ympäristöministeriön, Suomen Akatemian ja Tekesin tulisi keskustella yhtei-
sistä kiinnostuksen kohteista ja yhteistyöstä niin, että löydettäisiin konkreettisia Life+ 
-hankkeita. Lupaavia aihepiirejä ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, biodiversiteetti, 
Itämeri ja kaupunkiympäristö.

Ympäristöministeriön tulisi keskustella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 
(ELY) ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa tulossopimusneuvottelujen 
yhteydessä yhteisistä kiinnostuksen kohteista niin, että konkreettisia tavoiteltavia 
Life+ -hankkeita voitaisiin kirjata osaksi tulossopimuksia. 

Koordinaation ja yhteistyön parantamiseksi tulisi perustaa Life Luonto ja Biodiver-
siteetti -yhteistyöryhmä, jossa olisivat edustettuina tärkeimmät tahot eli Metsähalli-
tuksen luontopalvelut ja kaikkien ELY-keskusten ympäristö- ja luonnonvaraosastot, 
tutkimuslaitoksista mm. SYKE ja metsäntutkimuslaitos ja ympäristöjärjestöt (esimer-
kiksi WWF, BirdLife ja/tai Suomen luonnonsuojeluliitto). Life -yhteistyöryhmän teh-
tävä olisi keskustella hankeideoista ja suunnitella tulevia hakemuksia yleisellä tasolla. 
Samalla sovittaisiin alustavasti mm. hankkeiden kokoonpanosta, rahoittamisesta ja 
vastuista hakemuksen laadinnassa. Ryhmän tulisi kokoontua kerran vuodessa.

Life+ -hankkeet kaipaavat tukea ja yksi parhaista tukimuodoista on ’vertaistuki’. 
Ympäristöministeriö voisi tukea käynnissä olevia hankkeita kannustamalla järjes-
tämään kansallisia Life+ -hankkeiden ns. platform kokouksia yhteistyössä jonkun 
sopivan hankkeen kanssa.

Jotta päästään hyödyntämään Life+:n resurssit, on keskeisessä asemassa kansal-
linen vastinrahoituksemme. Tähän mennessä valtion budjettikehyksistä ei ole ollut 
saatavilla suomalaishankkeille kotimaista rahoitusosuutta. Tätä olisi syytä muuttaa 
niin että kehyksistä myönnettäisiin rahoitusta, joka suunnattaisiin voimakkaimmin 
Suomen intressissä oleville Life+ -hankkeille, erityisesti sen Luonto ja Biodiversi-
teettiosiolle. 

LIITE 2/2
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