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1 TAUSTA JA TAVOITTEET

Ruokaviraston tieteellisen tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa korkeatasoista,
ennakoivaa ja luotettavaa tietoa ihmisten, elainten ja kasvien terveyden ja
hyvinvoinnin seka elintarviketurvallisuuden edistamiseksi. Ruokavirastossa tehtava
tutkimus on yhteiskunnallisesti merkittavaa, vaikuttavaa ja kaytanndniaheista.
Tuotettu tieto tukee paatdksentekoa, elinkeinojen kilpailukyvyn kehittamista,
maaseudun elinvoimaisuuden edistamista seka uusiutuvien luonnonvarojen kestavan
kayton turvaamista. Tata tietoa hyodyntaa koko ruokaketju kansalaisista EU-paattajiin.
Ruokavirastossa tehtava tutkimus noudattaa tieteellista lahestymistapaa ja on
objektiivista. Tieteellisen tutkimuksen tavoitteiden asettelussa on otettu huomioon
keskeiset muutostekijat, kuten ilmastonmuutos, luonnonvarojen kayton kestavyys
seka teknologian ja globaalin talouden murros. Muutostekijat vaikuttavat tutkimuksen
sisallon lisaksi tapaan tehda tutkimusta. Tutkimustyossa keskeista on yhteistyo
kansallisissa ja kansainvalisissa verkostoissa yliopistojen, sektoritutkimuslaitosten ja
muiden sidosryhmien kanssa. Ruokavirastolle tutkimustyd on tarkeaa myds
asiantuntijuuden yllapitamiseksi, laboratoriomenetelmien kehittamiseksi seka
vertailulaboratoriotoiminnan tukemiseksi.
Paattajien, elinkeinon seka kuluttajien tarve luotettavalle ja ajanmukaiselle tiedolle
lisaantyy muuttuvassa maailmassa. Tama edellyttaa myds Ruokaviraston tutkimukselta
jatkuvaa muuntautumiskykya.

Lupaamme vastata tieteellisin keinoin elinkeinon ja sidosryhmien tietotarpeisiin,
edistaa toimijoiden vastuullisuutta ja tuottaa tietoa Ruokaviraston valvonta- ja
riskinarviointitarpeisiin.
Tuemme viraston vertailulaboratoriotoimintaa ja siihen liittyvaa
menetelmakehitysta.
Toimimme vastuullisesti ja avoimesti ja parannamme nain tutkimustydn
vaikuttavuutta ja tutkimuksen laatua.
Yksityiskohtaiset substanssitavoitteet on kuvattu sisaltdpainopisteiden alia.
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2SISALT0PAIN0PISTEET
Ruokaviraston tutkimusohjelmassa on kolme
laajempaa, toisiinsa nivoutuvaa
painopistekokonaisuutta, jotka palvelevat
Ruokaviraston strategisia vaikuttavuuspaamaaria.
Kun ruokajarjestelma on toimiva, taloudellisesti kestava
ja oikeudenmukainen ja elaimet ja kasvit ovat terveita,
jarjestelma torjuu ihmisten ja elainten yhteiset
terveysuhat ja edistaa ihmisten seka ymparistdn

A

n terveys
Ymparisto

terveytta ja hyvinvointia. Yhteinen terveys eli "One
Health" -lahestymistapa tunnistaa ihmisten, elainten, kasvien ja yhteisen
ymparistomme yhteydet.

2.1 Ihmisten, elainten ja kasvien terveys
Elainten- ja kasvien terveysuhat seka zoonoottisten tautien lisaantyminen liittyvat
koko elintarviketuotantoketjuun. Zoonoottiset taudit ja mikrobilaakeresistenssi ovat
tyypillisesti yhteisen terveyden uhkia, joiden hallinta edellyttaa usein nopeaa,
tutkimustietoon perustuvaa tilannekuvaa.

Elainten vaikutus ihmisten terveyteen
Mikrobilaakeresistenssin (AMR) esiintyminen elaimilla ja elintarvikeketjussa uhkaa
seka elainten etta ihmisten terveytta heikentamalla tulehdussairauksien
hoitomahdollisuuksia. Mikrobilaakeresistenssi voi siirtya elaimista ihmisiin suoraan tai
valillisesti esimerkiksi elintarvikkeen valityksella.
Tuotantoelainten terveyden tutkimuksella tuetaan mikrobilaakkeiden kayttdtarpeen
vahentamista ja siten hidastetaan resistenssin kehittymista ja yieistymista. Tutkimusta
on tarvetta suunnata myos antibioottijaamien ja mikrobilaakeresistenssin esiintymien
havaitsemiseen ja hallintaan. Lisaksi tutkimusaluetta on tarve laajentaa Suomen
ulkopuolelta tuleviin resistenssiuhkiin.
Muutokset tuotantoelainten kasvatusymparistdissa, ilmastossa ja luonnossa
vaikuttavat tartuntatautien, kuten elaimista ihmisiin tarttuvien zoonoosien, ja niiden
aiheuttajien yieisyyteen. Myos luonnonvaraiset elaimet ovat tarkea zoonoosien
tartuntalahde. Vaeston ikaantymisen vuoksi yha suurempi osa vaestdsta on aittiimpi
tartunta- ja tulehdussairauksille, mika lisaa myos zoonoosien ja
mikrobilaakeresistenssin merkitysta. Kotimaisten haasteiden lisaksi Suomen
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ulkopuolelta tulee jatkuvasti uusia terveyteen vaikuttavia zoonoosi- ja
resistenssiuhkia, joita tulisi pystya torjumaan entista tehokkaammin. Tartuntojen
torjunnan tueksi tulee tutkia zoonoosien hallintamahdollisuuksia elaimilla ja vaikutusta
ihmisten kotimaisiin tartuntoihin.

Elainten terveys ja hyvinvointi
Suomi on vapaa monista vakavista tarttuvista elaintaudeista, jotka aiheuttavat suuria
tuotannon menetyksia maailmanlaajuisesti ja joiden hallinta tulee koko yhteiskunnalle
kalliiksi. Suomen hyvan tilanteen mahdollistaa tauteihin liittyva kotimainen tieteellinen
tutkimus. Euroopassa tuotantoelainten tautitapauksia todetaan nykyisin selvasti
enemman kuin vuosikymmenen alussa. Tautien vastustaminen ja Suomen tautiaseman
sailyttaminen on siten jatkossakin tarkeaa elaintuotannon turvaamiseksi. Tama
edellyttaa aktiivista tautitilanteen seurantaa seka tutkimustietoon perustuvaa
valmiutta taudinpurkaustilanteessa.
Elainten terveyden turvaaminen muuttuvassa, tehostuvassa elaintuotannossa
tarvitsee tuekseen tieteelliseen tutkimukseen pohjautuvaa tietoa. Nain voidaan
saavuttaa tavoitteet, kuten elainten hyvinvointi, vahainen laakitsemistarve, turvalliset
tuotteet, kansainvalinen kilpailukykyja tuotannon kannattavuus. Tiedontarve ulottuu
kaikkiin elaintuotantomuotoihin, mukaan lukien vesiluonnonvarojen kestava kayttd eli
sininen biotalous.

Kasvinterveys

Suomen kasvinterveydellinen tila on hyva. Meille on pysyvasti asettunut viimeisten 20
vuoden aikana vain muutama vaarallinen kasvintuhooja, vaikka tuodusta
kasvimateriaalista on Idydetty useita uusia tuhoojalajeja. Suomessa esiintyvia
kasvintuhoojia on saatu olennaisesti vahennettya sitkealla valvonnan,
laboratoriotoiminnan ja tutkimuksen valisella yhteistydila. Aasianrunkojaara on
esimerkki tuonnin mukana Suomeen kulkeutuneesta tuhoojasta, jonka asettuminen
pysyvasti maahan estettiin tutkimustietoon perustuvilla torjuntatoimilla.
Kasvintuhoojien leviamisen riski kuitenkin kasvaa jatkuvasti kansainvalisen kaupanyha
lisaantyessa, ilmaston lammetessa ja aariolosuhteiden yieistyessa. Useat
kasvintuhoojat kulkeutuvat maasta toiseen ilmavirtojen mukana, ja ilmastonmuutos
mahdollistaa myos monien uusien tuhoojien talvehtimisen pohjoisessa. Tilanne
edellyttaa uutta tietoa kasvintuhoojien hallintakeinoista ja niiden kohdentamisesta
kustannustehokkuuden mahdollistamiseksi. Lisaksi uusien tuhoojien tunnistamiseksi
tarvitaan analyysi-ja tunnistamismenetelmien kehittamista.
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Tutkimuksen painopisteet, jotta elainten hyvinvointi paranisi ja ihmisten, elainten seka
kasvien terveys sailyisi hyvana:
muuttuvassa elaintuotannossa ilmenevien tautiongelmien tunnistaminen ja
ehkaisy
elaintautien, elainperaisten zoonoositartuntojen ja resistenssin taustasyyt ja
hallintavaihtoehdot
karanteenikasvintuhoojien esiintyminen, tautitilanteen hallinta seka
analyysimenetelmakehitys
Lisaksi osallistumme tutkimuksiin elainten hyvinvoinnin edistamiseksi. Elainten
hyvinvointiin liittyy kasvavaa tiedontarvetta muun muassa uuden elainsuojelulain
voimaantulon myota. Tarvetta on myos selkeille, tutkimukseen perustuville
hyvinvointikriteereille seka elainten hyvinvointia vahentavien jalostusongelmien
tutkimiselle.

2.2 Elintarviketurvallisuus
ihmisten ruokavalion nousevia trendeja ovat muun muassa vastuullisuus,
erityisruokavaliot, kasviperaisen ruokavalion suosioseka kotimaisten elintarvikkeiden
kasvava kysynta. Elintarviketurvallisuuden sailyminen korkeana on olennaista
kuluttajien luottamuksen seka vientiedellytysten kannalta. Tutkitun tiedon avulla
saadaan valmius vastata elintarvikkeista esitettaviin terveysvaittamiin.
Elintarviketurvallisuuden parantamiseksi, viennin edistamiseksi ja kilpailukyvyn
turvaamiseksi tarvitaan tietoa elioiden ja aineiden kayttaytymisesta ja muuntumisesta
eri elintarviketuotannon prosesseissa seka arviointia niiden kulkeutumisesta
elintarvikeketjuun. Tutkimusta tarvitaan myos varmistamaan valmius uusien
elintarviketurvallisuusuhkien tunnistamiseen.
Ruokamyrkytysten ja elintarvikevalitteisen resistenssin ehkaisy
Riskielintarvikkeiden kayton yieistyminen seka Suomen vaeston keski-ian nouseminen
ovat syita siihen, etta yha suurempi osa vaestosta on aittiimpi myos
ruokamyrkytyksille. Kotimaassa saatujen suolistoinfektioiden lahteena ovat aiempaa
useammin myos maahantuodut elintarvikkeet. Naiden terveysriskien hallinta
edellyttaa uutta tutkimukseen pohjautuvaa tietoa. Tietoa tarvitaan myos siita, miten
voidaan torjua elintarvikevalitteisia resistenssiuhkia, kuten maahan tuotavien
elintarvikkeiden mukana tulevia ja ihmisten hoidon kannalta kriittisille antibiooteille
vastustuskykyisia mikrobeja.
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Elintarvikkeiden koostumus, prosessointi ja kuluttajien luottamus
Elintarvikkeiden koostumuksen ja ravintosisallon tutkiminen tukee terveellisen
ravitsemuksen edistamista ja elintapasairauksien ehkaisya. Elintarvikkeiden
koostumukseen liittyvaa tietoa tarvitaan myos lisaantyneiden elintarvikepetosten ja
vaarennosten selvittamiseen. Elintarvikevalikoiman laajentuminen, ihmisten
ravintotottumusten muuttuminen ja uusien valmistusmenetelmien ja
uuselintarvikkeiden kayttoonotto edellyttaa sita, etta koostumustietoa,
analyysimenetelmia ja ravintosisaltotietoihin liittyvaa ohjeistusta paivitetaan
jatkuvasti. Lisaksi muutokset voivattuoda uusia biologisiaja kemiallisia vaaroja. Myos
kuluttajien kiinnostus terveelliseen ruokavalioon ja uudet ruokavaliotrendit asettavat
omat haasteensa naille tutkimuksille.

Tutkimuksen painopisteet, jotta elintarvikkeet sailyisivatturvallisina ja kuluttajien
luottamus niihin olisi korkealla tasolla:
elintarvikkeiden kemialliset ja mikrobiologiset vaarat: elintarvikevalitteisten
tartuntojen lahteet ja ruokamyrkytysten aiheuttajat
elintarvikevalitteinen resistenssi, torjuntamenetelmat ja vaikutukset
kuluttajaterveyteen
ruokaketjuun kohdistuvien vaarennosten osoittaminen
Lisaksi osallistumme tutkimuksiin ravitsemuksellisen turvallisuuden edistamiseksi ja
siihen liittyvan uuden tiedon tuottamiseksi. Ymparistoterveydenhuoltojarjestelmien
vaikuttavuuden edistamiseksi tuemme sita, etta viranomaistoiminnan ja sen kautta
kertyvien aineistojen syvempi analyysi edistaa riskitekijoiden paljastumista ja
heikkouksiin puuttumista.

2.3 Ruoantuotanto ja maaseudun elinvoimaisuus
Ruoantuotanto on yksi maailman keskeisimmista ymparistovaikutusten aiheuttajista.
Silla on suora kytkos ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuden
vahenemiseen ja vesistojen rehevoitymiseen. Taloudellisen merkityksen lisaksi silla,
miten ja missa ruoka on tuotettu, on myos merkitysta ihmisten terveyden, tasa-arvon
ja alueiden elinvoimaisuuden kannalta. Toimintaympariston muutokset, muun muassa
kasvava vaatimus vastuullisuudesta, kestavasta ruoantuotannosta ja bio- ja
kiertotalouden merkityksen lisaamisesta, edellyttaa ruokaketjun nopeaa uudistumista.
Se puolestaan vaatii teknologian hyodyntamisen lisaksi ajantasaista tietoa ja
ymmarrysta.
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Kiertotalous
Bio-ja kiertotalouden merkitys kasvaa tulevaisuudessa luonnonvarojen vahenemisen
ja ilmastonmuutoksen vuoksi. Suomen tavoitteena on olla ravinteiden kierratyksen
mallimaa. Maataloudella on tassa merkittava rooli, silla ravinteita hyodynnetaan
eniten kasvintuotannossa. Ravinnekierron toteutumisen edellytyksena on myds
sivuvirtojen, esimerkiksi lannan ja yhdyskuntien jatevesilietteen, prosessointi ja
jatkojalostaminen kierratyslannoitteiksi seka kuljettaminen alueille, joilla niita
tarvitaan. Tutkimusta tarvitaan kierratyslannoitteiden ja sivuvirtojen turvallisuuden ja
laadun maarittamiseksi seka mahdollisten ymparistdile ja kuluttajille aiheutuvien
riskien arvioimiseksi.
Tuotantomahdollisuudet

llmastonmuutos tuo uusia tuotantomahdollisuuksia mutta lisaa elaintautien ja
kasvintuhoojien leviamisen uhkaa. Kasvintuhooja-ja hometoksiiniriski kasvaa siemenja viljantuotannossa, mika voi heikentaa sadon maaraa ja laatua seka aiheuttaa siten
huomattavia taloudellisia tappioita ja uhata ruoan saatavuutta. Lisaksi elaintaudit ja
kasvintuhoojat heikentavat ymparistdn ja luonnon monimuotoisuutta. Panostaminen
alkutuotannon resilienssiin eli suomalaisten maatilojen kykyyn mukautua vaistamatta
tapahtuviin muutoksiin liittyy tulevaisuuden huoltovarmuuteen ja ruokaturvaan.
Kasvintuhoojien maahantulon estaminen ja varhainen havaitseminen ja torjuminen
auttavat terveen ja laadullisesti hyvan sadon tuottamisessa ja vahentavat toimijoille
tulevia taloudellisia tappioita. Tulevaisuudessa on tarve panostaa asioihin, joissa
suomalaisella tuotannolla on kilpailuetua ja joilla elintarviketuotannon kannattavuutta
voidaan parantaa.
Tutkimuksen painopisteet, jotka tukevat kotimaista ruoantuotantoa ja maaseudun
elinvoimaisuutta:
kiertotalouden mukanaan tuomat elintarvikkeiden ja ihmisten turvallisuutta
vaarantavat tekijat
taudinaiheuttajat alkutuotannon kannattavuusriskina
kasvintuotannon elinvoimaisuuden edistaminen muuttuvassa ilmastossa
Lisaksi osallistumme tutkimuksiin maatalouden tuotantopanosten kohdistamisen
edistamiseksi, uusien ruoantuotantotapojen ja -lahteiden tutkimiseksi seka ravinteiden
kierratykseen, sivuvirtojen hyodyntamiseen, luonnon monimuotoisuuteen ja polyttajiin
liittyvan tiedon tuottamiseksi.
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3 TULEVAISUUDEN HAASTEETTUTKIMUSTOIMINTAYMPARISTOSSA

Elintarvikkeiden turvallisuuteen seka elainten ja kasvien terveyteen vaikuttavat monet
muutostekijat, jotka luovat uusia tutkimuspaineita. Ruokavirastossa onkin tarvetta
entista paremmalle tutkimustarpeiden ennakoinnille seka vaikuttavuus-ja
kustannustehokkuustutkimuksille. Kaikilla tutkimus-ja riskinarviointialoilla tarvitaan
ennakoivaa lahestymistapaa, jossa otetaan huomioon uusien trendien ja menetelmien
vaikutukset tuotantoon ja kulutukseen. Tutkimustarpeiden tunnistaminen ja
ennakointi edellyttaa myos tutkimusyhteistyon johtamisen kehittamista seka
yhteistyon lisaamista tutkimustuloksia soveltavien tahojen kanssa.
Eri riskinhallintakeinoja, kuten tautisuojausta ja erilaisia prosesseihin liittyvia
kasittelyja, ja niiden tehoa, tulee tutkia ja arvioida tuotantoketjujen eri tasoilla.
Arvioinneissa huomioidaan myos teknologiakehitys ja rakennemuutokset ja kehitetaan
tarvittaessa niille soveltuvia riskinhallintakeinoja.
Elinkeinon seurantajarjestelmien parempi hyodyntaminen esimerkiksi tekoalyn avulla
edesauttaa tulevaisuudessa trendien mahdollisimman varhaista havaitsemista.
Esimerkiksi tuotantotilojen tuotos-ja laatuseurantatietoja voidaan jatkossa hyodyntaa
myos tutkimustarkoituksiin. Tarpeeseen vastataan osallistumalla tutkimuksiin muiden
tutkimusyhteistyokumppaneiden ja useiden valvonta-ja toimialatahojen kanssa.
Ruokaviraston tutkimustoiminnan haasteena ja kehittamiskohteena on tiedon parempi
hyodyntaminen ja tutkimuksen vaikuttavuuden arviointi. Edistamme aineistojen
kaytettavyytta tieteellisessa tutkimuksessa ja valvonnassa kehittamalla tiedonhallintaa
seka tekemalla systemaattista tyota, jossa tietoa kerataan, luokitellaan ja varastoidaan
oikeassa muodossa. Esimerkkina ovat valvonta- ja seurantaohjelmien seka muun
valvontatoiminnan tuottamat tiedot, kuten tarkastustiedot ja nayteanalyysitulokset
seka tiedot viranomaistoimenpiteista, korvauksista ja tuista, joita hyodynnetaan
tautisuojauksen vaikuttavuuden tutkimiseen. Ruokavirastoon kerattyjen
valvontatietojen ja viranomaistoiminnan kautta kertyvan aineiston syvallisempi
analysointi edesauttaa myos riskitekijdiden loytymista, jolloin viranomaistoiminnan
kohdentaminen tarkentuu.
Riskinarvioinnin tulosten parempaa hyddyntamista valvontatoiminnassa kehitetaan
esimerkiksi nopeilla riskinarvioinneilla, jotka mahdollistavat ketteran reagoinnin
muuttuneisiin tilanteisiin. Kaikilla Ruokaviraston sektoreilla on tarvetta tutkia
valvonnan vaikuttavuutta esimerkiksi yhteistyossa yliopiston ja
sektoritutkimuslaitosten kanssa.

9 (18)

Tietoaineiston hallintaa ja kayttoa seka laboratoriotyossa kertyvien aineistojen ja
tietovarantojen avoimuutta ja hyodyntamista kehitetaan edelleen. Tavoitteena on,
etta avoin tutkimus on osa tutkijoiden arkea ja tukee tutkimustuotosten
vaikuttavuutta ja laatua. Ruokavirasto on mukana valtakunnallisessa
tutkimustietovarantohankkeessa, jonka myota tutkimusta kuvaavat tietomme ovat
jatkossa paremmin hyodynnettavissa erilaisissa palveluissa ja jarjestelmissa.

4NAINTOIMIMME

Ruokaviraston tutkimustoiminnan lahtokohdat
Ruokaviraston laboratoriotyosta kertyvat naytteet, mikrobikannat ja tietovarannot
tarjoavat erinomaisen pohjan tieteelliselle tutkimukselle. Ruokavirastossa tehtavan
tutkimuksen tunnistettuja vahvuuksia ja mahdollisuuksia ovat viranomaistoiminnassa
syntyvan aineiston yhteiskunnallinen hyddyntaminen seka tutkimustiedon
luotettavuus. Ruokavirasto on Suomen ainoa tutkimuslaitos, joka tutkii elainten
vakavia virus-ja bakteeritauteja (esimerkiksi lintuinfluenssa, sikarutto, suu-ja
sorkkatauti, rabies, pernarutto). Ruokavirasto toimii myos ns.
karanteenikasvintuhoojien kansallisena vertailulaboratoriona ja elintarvikeketjun
mikrobiloydosten seka kemian alan kansallisena vertailulaboratoriona. Lisaksi virasto
yllapitaa elintarvikeketjuun liittyvia rekistereita ja kokoaa elintarviketoimialaan liittyvia
aineistoja.
Ruokavirastossa tehtava tutkimus pohjautuu osin viranomaistoiminnassa syntyvaan
aineistoon. Ruokaviraston erityisosaamisena voidaan pitaa myos sita, etta
tutkimuksen lisaksi olemme viranomais-ja asiantuntijalaitos, eli tunnemme
saadosympariston ja pystymme vaikuttamaan kansalliseen ja kansainvaliseen
saantelyyn.
Riskinarvioinnin tavoitteena on tuottaa uutta tutkimustietoa yhteiskunnallisen
paatoksenteon perustaksi. Riskinarviointi on eri tutkimustahojen ja
asiantuntijatahojen kanssa yhteistyossa tehtavaa tutkimusta, joka liittyy
riskinhallintapaatdsta edeltavaan riskianalyysiin. Ruokavirasto on Suomen johtava
tutkimuslaitos, joka toteuttaa tieteellista riskinarviointia ihmisten, elainten ja kasvien
terveydesta. Esimerkkeina ovat elintarvikevalitteiset terveysuhat ja
elintarviketuotannon turvallisuus.
Ruokaviraston tieteellista tutkimusta tehdaan kansallisissa ja kansainvalisissa
ulkopuolisesti rahoitetuissa (UPR) -tutkimushankkeissa. UPR-tutkimushankkeita ja
riskinarvioinnin projekteja on yhteensa n. 40 kpl vuosittain, ja Ruokaviraston htv-osuus
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noin 20-30. Tutkimushankkeiden kuvaukset loytyvat Ruokaviraston verkkosivujen
hankehaavista seka Ruokaviraston sisaisesta tieteellisen tutkimuksen suunnitelmasta.
Tieteellisen riskinarvioinnin projektiton kuvattu riskinarvioinnin palvelusopimuksessa
seka Ruokaviraston verkkosivuilla, jossa on myos linkit raportteihin ja julkaisuihin.

Ruokaviraston tieteellisen tutkimuksen yhteistyoryhmassa Tietussa maaritellaan
tutkimuksen painopistealueet ja seurataan ulkopuolisen tutkimusrahoituksen
kehittymista. Lisaksi Tietussa seurataan ja arvioidaan tutkimuksen tuloksellisuutta ja
laatua seka tutkimusosaamisen kehittymista. Tutkimustoiminnan verkostoitumista ja
yhteistyota muiden tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa seka TULANET-yhteistyota
tuetaan. Ruokavirasto on haluttu tutkimuskumppani, jolla on hyvat yhteydet muihin
sektoritutkimuslaitoksiin, yliopistoihin seka alan yrityksiin kansallisesti ja
kansainvalisesti. Ruokaviraston toimialaan kuuluvan tieteellisen tutkimuksen
strategista johtamista ja tutkimusyhteistyota edistaa ja tukee tutkimusneuvosto, joka
kokoontuu paaasiassa kerran vuodessa.

Avoin tiede ja julkaiseminen
Ruokavirasto on sitoutunut tutkimuksen ja tieteen avoimuuden edistamiseen.
Tapamme toimia on eettista ja vastuullista, ja noudatamme vastuullisuuden seka
avoimen tiedon ja tieteen periaatteita. Tutkimusaineiston hallinnassa noudatamme
FAIR-periaatteita. Tavoitteena on, etta julkisten tutkimusorganisaatioiden tuottamat
julkaisut ja julkiset tiedot ovat helposti kaikkien saatavilla jatkokayttoa varten.
Tuemme ja kannustamme tutkijoita siina, etta tutkimusdata olisi mahdollisimman
avointa. Kehitamme vastuullista tiedeviestintaa, joka edistaa avointa
toimintakuittuuria. Avoin julkaiseminen edistaa tutkimustiedon laajempaa
hyodyntamista tutkimuksen ja elinkeinoelaman tarpeisiin.
Ruokaviraston tieteellisen tutkimuksen tietopolitiikka edistaa avoimuutta ja
vaikuttavuutta seka vastaa yhteiskunnan ja rahoittajien vaatimuksiin
tutkimusaineistojen kasittelysta, sailyttamisesta, saavutettavuudesta ja
hyodynnettavyydesta. Tietopolitiikka koskee ulkopuolisesti rahoitettuja tai
yhteistyosopimukseen nojaavia tutkimus-ja kehityshankkeitamme ja niiden aineistoja
ja tuloksia.
Ruokaviraston linjaus on, etta tutkimusaineistomme ja tuloksemme ovat loydettavissa
ja saavutettavissa. Tutkimustulokset julkaistaan lahtokohtaisesti taysin avoimesti (full
open access) ja tallennetaan Helsingin yliopiston kanssa rinnakkaistallennuspalvelu
Heldaan (Helsingin yliopiston digitaalinen arkisto) la julkaisuarkisto Finnaan.
Julkaisutiedot kerataan Justus-julkaisutietojen tallennuspalvelun kautta sahkoisesti
Virta-julkaisutietovarantoon. Tiedot nakyvat kayttajille Juuli-portaalista ja
verkkosivuiltamme.
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Hyvattieteelliset kaytannot
Ruokaviraston tieteellisessa tutkimuksessa noudatetaan hyvaa tieteellista kaytantoa
(HTK), jolloin tutkimus on eettisesti hyvaksyttavaa, luotettavaa ja tuloksiltaan
uskottavaa. Ruokavirasto on sitoutunut tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK)
HTK-ohjeistukseen. Kasvavat ja nopeasti muuttuvat tutkimuksen eettisyysvaatimukset
asettavat omat haasteensa, jotka liittyvat vaatimuksiin vastaavien prosessien ja
kaytanteiden luomiseen. Ruokavirastossa on TENK-yhteyshenkilo, jonka kanssa voi
keskustella tutkimuseettisista ja hyvaan tieteelliseen kaytantoon liittyvista
kysymyksista. Hyvan tieteellisen kaytannon loukkausepailyjen kasittelyvaihtoehdot on
kuvattu Ruokaviraston HTK-prosessikaaviossa. Ruokaviraston nimetty juristi
esikasittelee mahdolliset HTK-loukkausepailyt, minkajalkeen ne kasitellaan
tutkintaryhmassa. Ratkaisun tekee paajohtaja. Ruokavirasto on sitoutunut kansalliseen
ohjeistukseen ihmiseen ja elaimiin kohdistuvan tutkimuksen eettisista periaatteista ja
ihmistieteiden eettisesta ennakkoarvioinnista.

5 VAIKUTTAMINEN JA TOTEUTUMISEN SEURANTA

5.1 Tutkimustulosten hyodynnettavyys ja viestinta

Tutkimustuloksia hyodynnetaan valvonnan suuntaamisessa, saadosvalmistelussa,
kansainvalisten standardien ja ohjeiden kehittamisessa, riskinarvioinneissa seka eri
toimialoilla, kuten maataloudessa, elintarviketeollisuudessa ja elainten hyvinvoinnin
parantamisessa. Seurantaohjelmien ja kartoitusten tulokset raportoidaan aiheeseen
sopivissa julkaisuissa. Tieteellisen tyon tulokset raportoidaan kansallisissa ja
kansainvalisissa tyoryhmissa, kokouksissa seka julkaisusarjoissa.
Tavoitteenamme on edistaa hyvaa tieteellista kaytantoa seka tutkimustulosten
saattamista laajaan ja nakyvaan kayttoon. Sitoudumme myos edistamaan hyvan
aineistonhallinnan vaatimaa kuittuurimuutosta. Ruokavirastossa tehtavan tutkimuksen
nakyvyyden ja vaikuttavuuden lisaamiseksi kehitetaan tiedon jakamista, saatavuutta ja
loydettavyytta ja pyritaan integroimaan tutkimus vahvemmin osaksi yhteiskuntaa.
Tutkijoiden yhteiskunnallista vaikuttamista tuetaan muun muassa kehittamalla
kansantajuista, modernia ja visuaalista viestintaa seka tieteen popularisointia. Nain
tulokset saadaan hyodynnettya kaytannossa suomalaisen elinkeinon hyvaksi ja ne
tavoittavat myos poliittiset paattajatahot.
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Tutkimustulosten hyodynnettavyyteen ja viestinnan kehittamiseen liittyvat lupaukset:
Lisaamme yhteistyota tutkimusaiheiden valinnassa ja tulosten jalkauttamisessa ja
sailytamme kiintean yhteyden tiedon kayttajiin ja tiedeyhteisdon. Kehitamme
avointa toimintakuittuuria ja luomme jarjestelman ideoiden ja ajatusten
keraamiseksi ja tarpeiden huomioimiseksi. Toteutamme sidosryhmafoorumeja,
joissa keskustellaan myos tutkimustarpeista. Kehitamme hankkeiden
valmistelutyota laajapohjaisesti asiakkaiden kanssa ja kiinnitamme huomiota
hankeraporttien asiakaslahtoisyyteen.
Edistamme aineistojen kaytettavyytta ja tiedon hyodyntamista tieteeiiisessa
tutkimuksessa kehittamaiia esimerkiksi vaivonta-ja seurantaohjeimien seka muun
vaivontatoiminnan tuottaman tiedon koontia ja taiientamista.
Laadimme konkreettiset hyvan aineistonhaiiinnan kaytannot (viimeistaan vuonna
2022) ja varaamme kayttdonottoon riittavan tuen, infran ja kouiutuksen.
Laadimme (vuoteen 2023 mennessa) hyvan aineistonhaiiinnan iaatuindikaattorit,
joita soveitamaiia seuraamme aineistonhaiiinnan edistymista.
Kehitamme tutkimuksen iaadun ja vaikuttavuuden arviointimeneteimia.
Tehostamme tieteeiiisiin tutkimushankkeisiin iiittyvaa viestintaa, kuten tiedotusta,
artikkeiituotantoa ja mediatyota. Paivitamme hyvaksyttyjen tutkimushankkeiden
tiedotja kuvaukset vahintaan kerran vuodessa Ruokaviraston verkkosivuiiie seka
tieteeiiisen tutkimuksen suunniteimaan.
Jarjestamme saanndiiisesti tutkimusseminaareja, joihin kutsutaan myds
yhteistyoorganisaatioiden ja median edustajia. Tehostamme tutkimusseminaarien
viestinnaiiista hyodyntamista siten, etta joka seminaariaiheeseen iiittyva tiedote
juikaistaan verkkosivuiiia ja somessa. Jarjestamme vuosittain Ruokaviraston
tiedepaivan seka riskinarviointipaivan.
Tuemme tutkijoita viestinnassa ja juikaisujen kirjoittamisessa.
Vastaamme iisaantyneeseen viestintatarpeeseen ottamaiia kayttdon uusia
viestinta- ja toimintatapoja ja varmistamme, etta tutkimustuiokset ovat iaajasti
kaytettavissa.

5.2 Yhteistyo
Ruokaviraston tutkimusta tehdaan yhteistydssa vaivontaviranomaisten, yiiopistojen,
kansainvaiisten tutkimusiaitosten ja kansaiiisten sektoritutkimusiaitosten kanssa.
Huomattava osa tutkimuksesta edeiiyttaa monitieteista tutkimusryhmaa ja myds
eiinkeinon osaiiistumista, mieieiiaan jo tutkimuksen suunnitteiuvaiheessa. Jatkossa
tavoitteena on iisata eiinkeinon osuutta myds tutkimuksen rahoittamisessa. Nain
vahvistetaan tutkimusaiheiden ajanmukaisuutta seka tuiosten vaikuttavuutta kentan
toiminnassa. Tutkimuksen vaikuttavuus ja sen arvioiminen korostuu tuievaisuudessa,
ja tavoitteena on panostaa tutkimustuiosten kaytantddn siirtymiseen, tiedon
tuottajien ja kayttajien vuorovaikutukseen seka yhteistydn iisaamiseen.
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Tuotetun tutkimustiedon kayttajia ovat kansalliset ja kansainvaliset toimijat ja
tiedeyhteiso. Osa tutkimuksista tehdaan tietyn ongelman ratkaisemiseksi ja lyhyella
aikavalilla. Suuren osan tutkimuksesta tulee kuitenkin olla pitkajanteista ja ennakoivaa.
Sen saavuttamiseksi tarvitaan syvaa oman toimialan tuntemusta ja hyvaa
keskusteluyhteytta yhteistyokumppaneiden ja asiakkaiden kanssa. Ruokaviraston
asiantuntijatoiminnan ja diagnostisen tutkimustoiminnan kautta saatua tietoa
hyodynnetaan myos uusien tutkimustarpeiden tunnistamisessa.
Ruokavirasto kuuluu Tutkimuslaitosten yhteenliittymaan Tulanetiin yhdeksan muun
valtion tutkimuslaitoksen kanssa. Tulanet toimii tiiviissa yhteistyossa muiden
kansallisten ja kansainvalisten toimijoiden kanssa. Tulanet on yhteistyofoorumi, joka
toimii tutkimuslaitosten yhteisena aanena tutkimuspolitiikkaan ja
tutkimusjarjestelmiin liittyvassa kehittamistydssa. Yhteistyolla vahvistetaan myos
tutkimuksen vaikuttavuutta, tuottavuutta ja kansainvalista kilpailukykya.
Varmistamme, etta tutkimus on kansallisesti ja kansainvalisesti verkottunutta, ja
vahvistamme kansainvalista tutkimusyhteistyota.
Tuemme Ruokaviraston, tiedekuntien ja tutkimuslaitosten valista yhteistyota.
Jarjestamme yhteisia tydpajoja ja osallistumme niihin yhteisten kumppanien
tunnistamiseksi ja tutkimustoiminnan rikastamiseksi.

5.3 Osaamisen yllapito ja kehittyminen
Tieteellisen tyon osaamista kehitetaan Ruokavirastossa systemaattisesti osana
henkildstdn osaamisen kehittamista. Tutkijoiden patevoitymista tutkijan uran kaikissa
vaiheissa tuetaan. Osaamisen lisaamisessa pyritaan hyddyntamaan Viikin kampuksella
ja muualla saatavaa koulutusta. Ruokavirasto tukee tutkimusta tarjoamalla
korkeatasoisen tutkimustyoympariston (tutkimusmateriaalit, asiantuntijoiden antama
tuki, tutkimustydn ohjaus) seka erilaisin tyd-ja opintovapaajarjestelyin.
Tarkeiden tutkimusaiheiden ymparille pyritaan muodostamaan Ruokaviraston sisaisia
tutkimusryhmia, joissa on jasenia eri yksikdista ja osastoista. Teknisen henkildstdn
osaamisen kehittamisesta huolehditaan. Viikissa ja muilla paikkakunnilla
hyddynnetaan tehokkaasti yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten yhteistydta ja
yhteiskayttda, jotka liittyvat laitteisiin ja muuhun tekniikkaan. Henkildstd on osaavaa,
motivoitunutta, sitoutunutta ja kehittymiskykyista. Henkildstdresurssien kaytdssa
huomioidaan tutkimusstrategian painopistealueet. Tieteellisen tutkimuksen ja muiden
sektorien asiantuntijuutta yhdistetaan, jotta saadaan resurssit parhaiten kayttddn.
Ulkopuolista kansallista ja kansainvalista rahoitusta lisaamalla tehostetaan
verkostoitumista ja hankitaan henkildresursseja tutkimukseen.
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Osaamisen yllapitoa ja kehittamista tukevat toimenpiteet:
Kehitamme tutkijan vastuullista arviointia ja luomme hyvia kaytantoja
huomioimalla muun muassa tutkimusdataan liittyvan tyon ja ansiot hyvan
datanhallinnan edistamisessa.
Kannustamme tutkimusryhmien muodostamisessa, panostamme tieteelliseen
verkostoitumiseen ja olemme mukana aktiivisesti myos kansainvalisissa
tutkimuskonsortioissa.
Varmistamme, etta kaytettavat tutkimusmenetelmat ovat ajanmukaisia ja
vastaavat muuttuvan toimintaymparistdn vaatimuksiin ja etta laitekanta on
moderni ja kayttokunnossa.
Varmistamme osaamisen siirron kehittamalla tutkimushankehallintaprosessia ja
kehitamme varmistamisen avuksi tydkaluja.
Kehitamme laaja-alaista tieteellista osaamista muun muassa luomalla
vaihtoehtopolkuja, kannustamalla jatko-opintoihin ja vahvistamalla osaamispoolia
rekrytoinneilla.
Tuemme tieteellisten julkaisujen kirjoittamista, jotta tieteellinen julkaisutoiminta
jatkuisi saanndllisena.
Kannustamme tutkijoita osallistumaan yhteisten koulutusten ja seminaarien
jarjestamiseen esimerkiksi Tulanetin kautta.
Kannustamme opetusyhteistyohon, jolloin viraston tutkijat ja dosentit voivat
osallistua perus-, erikoistumis-ja tohtorikoulutuksen antamiseen.

5.4. Tutkimuksen tukipalvelut
Ruokaviraston tukipalveluja tarvitaan UPR-hankkeiden jatkorahoituksen
varmistamiseksi ja kansainvalisen rahoituksen lisaamiseksi seka tiedeviestinnassa.
Tavoitteena on, etta tutkimusrahoituksen hallinnointi ja hakumenettelyt on jarjestetty
virastossa tehokkaasti. Lisaksi tavoitteena on kehittaa toimintatapoja tutkimuksen
ulkopuolisen rahoituksen hakemiseenja hyodyntamiseen yhdessa kansainvalisten ja
kansallisten kumppanien kanssa. Tavoitteena on myos tuottaa ja tarjota riittavat
tukipalvelut avoimen tieteen ja FAIR-periaatteiden mukaiseen datanhallintaan.
Tukipalveluihin liittyvia tavoitteita tukevat toimenpiteet:
Kehitamme tutkimukseen liittyvia prosesseja ja selkiytamme niihin liittyvaa
ohjeistusta: Laadimme intraan vastuullisen tutkijan/johtajan oppaan, joka sisaltaa
linkit ja ohjeistuksen tutkimusprosessin eri vaiheisiin (mukaan lukien oikeudellinen
ja taloushallinnon tuki).
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Toimeenpanemme tieteellisen tutkimuksen tietopolitiikan silta osin kuin se liittyy
tiedon ja julkaisujen hallintaan ja sailytykseen (muun muassa
julkaisusuoritetietojen keruun yhtenaistaminen).
Luomme Suomen avoimen tutkimuksen julistuksen periaatteiden mukaiset
kaytanteet, jotka liittyvat tiedon avaamiseen, jakamiseen ja hyodyntamiseen.
Edistamme hyvia aineistonhallinnan kaytantoja esimerkiksi lisaamalla
aineistonhallintasuunnitelmat osaksi tutkimuksen laadunhallintaa.
Kehitamme, selkeytamme ja tehostamme UPR-hankehakuprosessia: Tavoitteena
on suunnitelmallisen ulkopuolisen rahoituksen lisaaminen ja toiminnan
kustannusvastaavuuden seuranta. Otamme kayttoon Erakko-jarjestelman
yhteisrahoitteisten tutkimushankkeiden kustannusten seurannassa ja laadimme
hankkeiden hyvaksyntaprosessin.
Hyodynnamme EU:n seuraavan puiteohjelman rahoitusta yhdessa kumppanien
kanssa.
Varmistamme taloudellisen tuen UPR-hankkeisiin ja riittavan kansainvalisen
rahoitusosaamisen, joka liittyy esimerkiksi Horizon2020 LEAR-toimintaan.
Laadimme arviointikaytantoja, kannustimia ja palveluja tukemaan
tutkimusyhteison vastuullista avoimuutta.
Hyodynnamme Tulanetin tutkimuspalveluihin liittyvia koulutuksia seka laajempia
kansallisia tukipalveluita mahdollisuuksien mukaan.
Arvioimme ja seuraamme tiedonhaun, lehtijulkaisutilausten seka julkaisemisen
kustannuksia. Selvitamme OA-maksujen seurantaa esimerkiksi Virtajulkaisutietojarjestelman kautta.

Seuranta (kohdat 5.1-5.4):
Tutkimustoiminnan tavoitteiden toteutumisessa seurataan tieteellisen tutkimuksen ja
riskinarvioinnin kustannuksia, tuottoja ja htv-maaraa seka viraston tutkimuksen
kohdentumista strategisten vaikuttavuuspaamaarien mukaisiin teemoihin julkaisu- ja
UPR-tutkimushankemaarien pohjalta. Seurannan tukena kaytetaan Tutkimusohjelman
toimenpiteet -tiedostoa, johon on kirjattu vastuutahot ja aikataulut toimenpiteille.
Julkaisut: Tutkimustulosten saannollista julkaisemista seurataan eri painopistealueiden
julkaisujen maaran mukaan. Vuositavoitteet: 24 tieteellista vertaisarvioitua seka 30
muuta julkaisua. Julkaisujen laatua ja vaikuttavuutta seurataan SJR-indeksilla, joka
mittaa julkaisusarjan vaikuttavuutta ja vaikutusta. Tavoitteena on, etta parhaaseen
neljannekseen (Ql) kuuluvia julkaisuja on vahintaan 50 %. Lisaksi seurataan
referoitujen artikkelien maaraa Web of Science -tietokannassa ja viittauksia 5vuotiskausittain.
Tutkimushankkeet: UPR-tutkimushankkeissa seurataan maarallisten tavoitteiden
lisaksi hankkeiden kustannusvastaavuutta seka kansainvalisten hankkeiden osuutta.
Hakemusten maaran vuositavoitteet: UPR-hakemusten maara (15 kpl), joista
mydnteisia rahoituspaatoksia vahintaan 30 %. Tutkimushankkeiden vaikuttavuutta ja
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toiminnallista tehokkuutta kartoitetaan ja seurataan uutisoinnin ja mediaseurannan
avulla seka laatimalla hankkeen paatyttya mahdollisuuksien mukaan kyselyja
tutkimushankkeeseen osallistuneille ja sidosryhmille.

5.5 Tutkimusohjelman toteutumisen seuranta
Tieteellisen tutkimuksen painopistealueita tarkastellaan saannollisesti ja
tutkimustarpeiden ennakointia kehitetaan ottaen huomioon toimintaympariston
muutokset. Seurataan tutkimuksen kohdentumista Ruokaviraston strategisten
vaikuttavuuspaamaarien mukaisiin teemoihin ja identifioidaan myos ne strategian
alueet, joissa tutkimus on vahaista tai sita ei ole ollenkaan. Tutkimushankkeiden tiedot
paivitetaan ja kasitellaan Tieteellisen tutkimuksen yhteistyoryhma Tietussa vahintaan
kerran vuodessa. Tutkimusohjelman toteutumiseen liittyva valiarvio toteutetaan
31.12.2021 mennessa. Seurattavat tunnusluvut raportoidaan Ruokaviraston ja
MMM:n valisessa tulossopimuksessa ja tilinpaatoksessa.
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