Ympäristöministeriön T&K-toimenpideohjelma 2020: toimenpidetaulukko 10.9.2018 (taulukkoa päivitetään säännöllisesti)
Toimenpide (mihin T&K-toimenpideohjelman tavoitteeseen liittyy)
Yhteistyön edelleen edistäminen säädösvalmistelun
kehittämistoiminnan kanssa, esim. TEAS toiminnan
hyödyntäminen sujuvoittamisessa ja arviointikäytäntöjen
kehittämisessä. (I)

Eteneminen
Tutkimusjohtaja mukana YM:n vaikutusten arvioinnin kehittämisryhmässä.
Edistetty/edistetään useiden VN TEAS hankkeiden avulla (esim: VN TEAS 2018:

Ministeriön ennakointitoiminnan edistäminen yhteistyössä
muiden keskeisten tahojen kanssa. (I)

Ministeriöiden ennakointityöryhmässä tutkimusjohtaja YM:n edustaja. VN yhteiset
muutostekijät julkaistu, TUKA työt valmiina, ’’Mahdollisuudet Suomelle’’
valmisteilla. YM:n strategian päivityksessä ennakointityö oli vahvasti taustalla.
Hyödynnetään eri tahoja/hankkeita: etenkin EEA, SYKE & VN TEAS ja STN
Toimintamalleja kehitetään yhdessä TEA-työryhmän kanssa.
YM T&K toiminta: projektin päätyttyä kirjataan hankesalkkuun miten tietoa
hyödynnettiin/tullaan hyödyntämään. Kevyt vaikuttavuusarviointi v. 2018.
YM:n vastuulla olevat VN TEAS hankkeet: kirjataan seurantataulukkoon miten
tietoa hyödynnetty. Ministeriön VMjory ja poliittinen johto pidetään ajan tasalla.
VTV arvioinnissa tämä YM esimerkki sai kiitosta:

Systemaattisen toimintamallin luominen tutkimuksen
parempaan hyödyntämiseen (I)

https://tietokayttoon.fi/hankkeet/hanke-esittely/-/asset_publisher/tutkimustiedon-hyodyntamisen-hyvatkaytannot-lainvalmistelussa-kohti-parempaa-saantelya-)
& Ympäristötiedon Foorumin tilaisuuksissa (kts esim:
http://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/lainsaadannon-valmistelu-ja-ymparistovaikutusten-arviointi/ )
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https://www.vtv.fi/tiedotteet/valtion-tutkimusrahoitusuudistus-etenee-suunnitellusti/ valtiontalouden
tarkastusviraston selvitykset 2/2018 s. 29: ’’Esimerkiksi yksi hyväksi käytännöksi osoittautunut tapa on,
että ministeriön vastuulla olevan hankkeen puheenjohtaja kirjaa taulukkoon, miten hankkeen tietoja
voidaan hyödyntää tai on hyödynnetty. Tiiviissä muodossa oleva tieto kannustaa käymään aktiivista
keskustelua tutkimustulosten vaikuttavuudesta ohjausryhmän kokouksissa. Taulukkoa käytetään
säännöllisesti tutkimustiimin ja virkamiesjohtoryhmän kokouksessa, ja se toimitetaan tiedoksi
poliittiselle johdolle. Lisäksi ministeriö osallistuu muiden ministeriöiden VN TEAS -hankkeiden kanssa
järjestettyihin seminaareihin ja keskustelufoorumeihin.’’

Tietojärjestelmiä koskevan yhteistyön tiivistäminen,
tietovarantojen hyödyntämisen ja aineistojen yhteiskäytön
tehostaminen (I)
Hallituksen toimintasuunnitelman, ministeriön
toimintasuunnitelman ja T&Ktoiminnan välisen
yhteistoiminnan kehittäminen. (I)
Toimintamallin luominen vuosittaiseen VMjorylle
raportointiin: ml. YM TEAS, VN TEAS ja STN. (I)
Selkeän aikataulun luominen T&K-prosessiin. (I)
Viestinnän tehostaminen koko hankkeen aikana. Viestintä ei
’T&K edellä’, vaan pikemminkin korostetaan kuinka
tutkimustietoa on hyödynnetty erilaisissa prosesseissa. (I)
Toimintamallin luominen KV-toiminnan edellyttämien
tietotarpeiden systemaattiseksi huomioimiseksi T&K- ja
TEAS-suunnittelussa sekä SYKE tuso työssä (I)

Paljon käynnissä, mm: KiraDigi, Monitor, FINMARI, EEA yhteistyö & Tulanet.
Maakuntauudistuksen vaikutukset huomioitava.
YM:n uusi strategia huomioidaan T&K suunnittelussa. Hallituksen
toimintasuunnitelmassa keskeinen etenkin VN TEAS, aktiivinen vaikuttaminen VN
TEAS prosessiin, yhteistyö etenkin MMM, TEM, LVM & STM
VMjoryssa säännöllisesti esillä etenkin: VN TEAS & STN (relevantit hankkeet
YM:n kannalta). Lisäksi aina syyskuun alussa linjauskeskustelu YM:n syksyn
määrärahasuunnittelua varten.
Valmis
Viestinnässä on mm. käytetty hyväksi valittuja keskeisiä hankkeita. Hyödynnetty
blogit (esim. ynnämuuta, tietokäyttöön), twitter, facebook, instragram. Alueuutisten
hyödyntäminen tiedotuskanavana. Tänä syksynä koetetaan vlogia.
Yhteinen kehitystyö käynnissä
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SYKEn tulosohjauksen kehittäminen YM:n strategian,
hallitusohjelman ja KOTUMO tiekartan mukaisesti (II)
ARA:n tulossopimuksen arviointi ja päivittäminen ministeriön
strategian linjausten mukaiseksi ja tulosohjausprosessin
selkeyttäminen ja jämäköittäminen. ARA:n T&K-määrärahan
käyttösuunnitelman valmistelu sekä sen toteutumisen seuranta
ja kehittäminen. (II)
Yhteistyön tiivistäminen alue- ja paikallisen tason kanssa (III)

Laajentuneen LYNET-tulosohjauksen kehittäminen yhdessä
muiden ministeriöiden kanssa, hallitusohjelman linjausten
huomiointi (III)
Uusien yhteistyömuotojen kehittäminen (ml. yhteissuunnittelu)
verkostoitumisen ja tiedottamisen edistämiseen

Yhteistyön edistäminen eri rahoittajien kanssa (EU, Akatemia,
Tekes, Sitra, Säätiöt), vaikuttaminen tutkimusrahoituksen
suuntautumiseen. (III)
LIFE-rahoitusvälineen kehittäminen: huomioidaan LIFErahoitusmahdollisuudet laajasti koko T&K-toiminnassa,
lisätään yhteistyötä muiden rahoittajien kanssa. Hyödynnetään
LIFE IP mahdollisuudet (III)
T&K-projektihallinnan edelleen kehittäminen ja
sujuvoittaminen (IV)
T&K-toiminnan vaikuttavuuden systemaattinen seuranta (kaikki
kohdat)

SYKEn tulosohjauksessa T&K-toiminnan roolia korostettu etenkin teemojen työssä
Seminaareja RYMO/LASU:n ja ARA:n välillä T&K-toiminnasta. YM:n
tutkimustiimi ja RYMO:n T&K-tiimi mukana. Kehittämishankkeissa monesti
YM/RYMO mukana. Yhteistyö myös SYKEn kanssa. ARAn Hankepankki on
ARAn rahoittamien hankkeiden verkkopalvelu, johon on liitetty
kehittämishankkeita ja ARAn tukemat rakennushankkeet.
Kuntaliiton kanssa säännöllisesti T&K-seminaareja (Ympäristötiedon foorumi).
Koulutustilaisuuksissa edistetään tiedon välitystä alueiden suuntaan. KAISU
toimeenpano (kuntien ja alueiden ilmastopolitiikan vauhdittamiseen suunnattu
hankerahoitusta). Yhteistyö T&K/TEAS ja OHKE rahojen välillä. Huomioitava,
että maakuntauudistuksen myötä rakenteet muuttuvat, T&K-yhteistyötä jatketaan
uusien rakenteiden puitteissa.
Vuoden 2018 alusta: Tulanet (LYNET, Soterko + TUNE)
Yhteistyötä on tehty esim. YM:n strategian päivitykseen ja TUKA työhön liittyen
Aktiivinen yhteistyö käynnissä. Monissa STN-hankkeissa aktiivinen
yhteiskehittäminen (esim muutosareena työpaja 27.8.2018 yhdessä kahden STN
hankkeen kanssa). Ympäristötiedon foorumin toiminta erittäin aktiivista.
Paneelien työ on ollut aktiivista (ilmastopaneeli ja luontopaneeli). Lisäksi yhteistyö
mm: KatuMetro ja Kestävyystieteen instituutti HELSUS (tutkimusjohtaja
neuvottelukunnassa)
Tutkimusjohtaja SC2 ja SC5 Horisontti2020 ydinryhmissä ja EEA johtokunnassa.
.MATO tutkimusohjelma yhdessä MMM:n kanssa. Toimiminen Akatemian
ohjelmien joryissa (kuten ARKTIKO ja BIOFUTURE). Suomen pj kauden:
‘Sustainable2019.fi Presidency event’’ yhteistyössä Business Finland & EIT kanssa
LIFE IP etenee hyvin: 2 LIFE IP hanketta käynnissä, 3. juuri hyväksytty
komissiossa. LIFE:n rahoitusmuodon PF4EE käyttöönottoa suunnitellaan.
Valmistaudutaan uuteen kauteen (2021->), mm aloittamalla uuden ohjelmakauden
aikana tarvittavien LIFE IP-hankkeiden tarvetila-analyysi eri sidosryhmien kanssa.
Suomella merkittävä rooli EU pj-kaudella LIFE asetuksen työstämisessä.
Hankehallinnon ja Hankesalkun käytön kehittäminen. Hankesalkun
vaikuttavuustiedon hyödyntäminen. Claudian pilotointi. Ohjeita ja malliasiakirjoja
päivitetty yhteistyössä VNHY:n kanssa.
Hankesalkussa vaikuttavuuden arviointi projektitasolla. Paljon arviointeja
käynnissä, joiden tuotos hyödynnetään kun T&K ohjelma päivitetään:
Ympäristötiedon foorumin vaikuttavuusselvitys (osana arviointia tulossa laajemmin
ympäristötutkimuksen ja päätöksenteon vuoropuheluun keskittyvä julkaisu), TULA
uudistuksen arviointi (VN TEAS hanke), YM:n kärkihankkeiden vaikuttavuuden
arviointi (RAKI hanke) & YM:n T&K toiminnan vaikuttavuusselvitys v. 2018.
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