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Tiivistelmä
Kehitysmaiden ruokaturvaan liittyvää tutkimusta sekä kehitysmaiden tutkimuslaitosten vahvistamista tekevät
Suomessa useat tutkimuslaitokset monen rahoituskanavan tukemana. Toimija- ja rahoituskenttä on kuitenkin hajanainen ja toimijoilla ei välttämättä ole käsitystä siitä, mitä muualla tehdään. Tämän selvityksen tavoitteena on
koota kokonaiskuvaa Suomessa tehtävästä kehitysmaiden ruokaturvaan liittyvästä tutkimuksesta.
Ruokaturva kuuluu Suomen kehityspolitiikan neljänteen painopistealueeseen yhdessä veden ja energian saatavuuden sekä luonnonvarojen kestävän käytön kanssa. Tutkimus puolestaan on olennainen osa Suomen kehityspolitiikan toteutusta. Siksi selvityksen tuloksia voidaan käyttää Suomen kehitysyhteistyön suunnittelussa ja yhteydenpidossa kansainvälisiin järjestöihin ja tutkimuslaitoksiin. Selvityksen tarkoituksena on myös helpottaa tutkijoiden
keskinäistä yhteistyötä.
Tässä selvityksessä kartoitettiin suomalaisin tutkimuspanoksin (rahoitus tai tutkija/tutkimuslaitos) vuosina 20102018 tehtyä ruokaturvatutkimusta ja kehitysmaiden tutkimuskapasiteetin vahvistamista. Niiden vahvuuksien ja ongelmien arvioinnin kautta annettiin myös suosituksia työn jatkolle. Kartoituksen alkamisvuodeksi valikoitui vuosi
2010, koska vuosien 2000 -2009 vastaavasta toiminnasta oli tehty kartoitus jo aiemmin.
Aineiston laajuuden takia selvitystyön alussa jouduttiin tekemään eräitä rajauksia. Vaikka ruokaturvalla ja vesimetsä-energia-sektoreilla on selvä yhteys, päätettiin että mukaan otettavien hankkeiden kuvauksessa tulisi olla
suora viittaus ruokaturvaan jollakin yhteyttä kuvaavalla sanalla, kuten ruokaturva, maatalous, maaseutu, ravitsemus. Tutkimuskapasiteetin vahvistamiseen tähtäävät hankkeet kuuluivat myös selvityksen piiriin.
Tietoa on kerätty avoimista tietokannoista sekä haastattelujen ja sähköpostikyselyn avulla. Selvityksen alustavat
tulokset ja hankelistaus käsiteltiin ruokaturvatutkijoiden ja -toimijoiden aamukahvitilaisuudessa 13.5.2019, jolloin
osallistujilla oli mahdollisuus täydentää tietoja ja esittää näkemyksiä ruokaturvatutkimuksen tilasta ja tulevaisuuden
näkymistä. Selvityksen on toteuttanut e2 Tutkimus UM:n toimeksiantona ja uuden UM:n tilausselvityskäytännön
mukaisesti UniPID:n hallinnoimana.
Kehitysmaiden ruokaturvaan liittyvää tutkimusta tehdään Suomessa ainakin kahdeksassa yliopistossa ja muutamassa muussa tutkimuslaitoksessa. Suurin osa Suomen Akatemian rahoittamasta ruokaturvatutkimuksesta tapahtuu Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä, matemaattis-luonnontieteellisessä, sekä valtiotieteellisessä
tiedekunnassa, mukaan lukien MMTDK:n VITRI. Lisäksi työtä tehdään Turun, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun ja Tampereen yliopistossa sekä Aallossa ja LUT-yliopistossa. Luonnonvarakeskus Luke on hallinnoinut lähes kaikkia ruokaturvaan liittyviä institutionaalisen yhteistyön IKI-hankkeita ja eri yliopistot korkeakouluyhteistyön HEI ICI -hankkeita.
Myös eräillä suomalaisilla kansalaisjärjestöillä, kuten Suomen Lähetysseuralla, on ollut tutkimusyhteistyötä kehitysmaiden tutkimuslaitosten kanssa.
Kehitysmaihin kohdistuvaa perustutkimusta rahoittaa Suomen Akatemia, joka kanavoi työhön myös UM:n tutkimusrahoitusta. UM tukee tutkimusta myös muiden kanavien ja instrumenttien kautta: UM on esimerkiksi rahoittanut tarkastelujaksolla muutamaa alueellista ruokaturvan tutkimus-ja kehityshanketta. Kehitysmaiden tutkimuskapasiteetin vahvistamiseen UM:llä on IKI- ja HEI ICI -työkalut. UM:llä on lisäksi mahdollisuus teettää tilaustutkimuksia ja se avustaa eräitä kansainvälisiä toimijoita, jotka tutkivat muiden teemojen ohella myös ruokaturvaa
(ECDPM, NAI, WB, UNU-WIDER).
Suomalaiset tutkimusryhmät ovat hyödyntäneet myös Euroopan unionin rahoituskanavia sekä olleet mukana
kansainvälisissä tutkimusryhmissä erilaisten rahoitusten turvin. Lisäksi monet säätiöt rahoittavat mm. väitöskirjatutkimusta, mistä on esimerkkejä hankelistassa liitteessä 5.
Suuri osa (85 %) UM:n tutkimusrahoituksesta on suuntautunut Afrikkaan, osin seuraten Suomen pitkäaikaisia
kumppanimaita. Toiseksi eniten rahoitusta on mennyt Aasiaan. Muutamia, etenkin kapasiteetin vahvistamiseen
tähtääviä hankkeita on ollut myös Väli- ja Etelä-Amerikassa. Osassa hankkeista on ollut globaali näkökulma.
Kansainvälisistä tutkimuslaitoksista yhteistyötä on tehty etenkin neljän CGIAR 1-yhteisöön kuuluvan tutkimuslaitoksen kanssa (ICRAF, CIFOR, ILRI ja IFPRI). Kehitysyhteistyövaroista maksetun yleisavustuksen lisäksi laitokset ovat
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saaneet tukea eri projektien kautta. Yleistuki on nyt kuitenkin lopetettu, mikä on vähentänyt Suomen osallistumismahdollisuuksia ja vaikutusvaltaa CGIAR:n päätöksenteossa.
Tutkimushankkeissa tehdään lisäksi yhteistyötä suuren määrän, jopa yli sadan kumppanimaiden yliopiston ja
tutkimuslaitoksen kanssa. Yhteistyökumppaneita on mainittu hankelistassa (liite 5). Yhteistyö on koettu sujuvaksi,
joskin tieteen tekemisen kulttuurissa ja talousasioiden hallinnoinnissa on eroavaisuuksia ja haasteita. Yliopistojen
ja tutkimuslaitosten prioriteetti korkealaatuisten tieteellisten julkaisujen tuottamiseen pohdituttaa työssä pienten
kumppaniyliopistojen kanssa, vaikka yhteistyö voisi muutoin olla sujuvaa.
Hankkeet ovat lähestyneet ruokaturvaa monesta näkökulmasta, mutta suurin osa tutkimuksista liittyy ruuan saatavuuteen. Tarkasteltaessa ruokaturvan neljää ulottuvuutta saatavuus, saavutettavuus, ruuan hyödyntäminen ja
saannin jatkuvuus havaitaan, että suurin osa hankkeista liittyy ruuan saatavuuteen (I pilari) sekä ruuan saannin jatkuvuuteen (IV pilari), ja kolmanneksi ruuan hyödyntämiseen (III pilari), johon kuuluvat mm. ruuan laatu, ravitsevuus
ja turvallisuus. Vähiten yhteyksiä löytyi kakkospilariin eli ruuan saavutettavuuteen, mikä johtui tehdyistä rajauksista.
Vaikka monet köyhyyden vähentämiseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen liitoksissa olevat hankkeet parantaisivat
ihmisten kykyä hankkia ruokaa, katsottiin että niiden mukaan ottaminen olisi laajentanut selvitystä liikaa. Kakkospilarin yhteyden tärkeys tulee toki muistaa, kun puhutaan ruokaturvasta ja sen parantamisesta.
Temaattisesti tutkimusta tehdään monista eri aiheista. Suomalaisina vahvuuksina voidaan pitää maaperän kasvukuntoon, kasvien biologiaan, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, kotieläintuotantoon sekä elintarviketurvallisuuteen ja ravitsemukseen liittyvää tutkimusta. Lisäksi vahvoja teemoja suomalaisessa tutkimuksessa ovat peltometsäviljely, maankäytön suunnittelu ja maankäyttöoikeudet. Tutkimusaiheita käsitellään tarkemmin raportin muissa
osissa.
Suomen kehityspolitiikan läpileikkaavat tavoitteet (sukupuolten tasa-arvo, eriarvoisuuden vähentämisen ja ilmastokestävyys) ja ihmisoikeusperustainen lähestymistapa toteutuvat tarkastelluissa tutkimushankkeissa vaihtelevasti, toteavat vuosien varrella tehdyt evaluaatiot. Useat hankkeet ovat kohdistuneet ilmastonmuutokseen, ja
siten se tavoite on katettu hyvin. Ihmisoikeusperustaisuus toteutuu usein käytännössä, vaikka sitä ei ole kirjattu
suunnitelmiin. Sukupuolten tasa-arvotavoitteen kohdalla vaihtelu vaikuttaa olevan suurinta.
Suomalaisen tutkimuksen vahvuuksiin kuuluu myös tapa tehdä tutkimusta. Se on avointa, matalan hierarkian
työtä, vaikka suomalaisilla yliopistoilla ei välttämättä ole erityismainetta kehitysmaissa. Suomalaisilla on myös kyky
kokonaisuuksien hallintaan ja kyky nähdä ruokajärjestelmän laaja-alaiset yhteydet. Huomiota kiinnitetään esimerkiksi siihen, miten laboratoriosta otetaan seuraava askel pellolle ja siitä eteenpäin pitkäaikaiseen vaikuttavuuteen.
Vähitellen syntyvien vaikutusten takia vaikuttavuuden mittaaminen on kuitenkin tutkimushankkeissa erityisen
haasteellista. Soveltuvista mittareistakin vielä keskustellaan.
Tutkimuksesta nousevan tiedon käytäntöön saamisessa on aina parantamisen varaa. UM:n alueellisissa tutkimushankkeissa on ollut tutkimustiedon levittämiseen keskittyviä jatkohankkeita, jotka on koettu hyödyllisiksi. Kysymys
kuuluu, miten tulokset saadaan tukemaan päätöksentekoa niin Suomen kehityspolitiikassa kuin kumppanimaiden
ruokaturvapolitiikassa. Tulosten saattaminen populääriin muotoon ei ole tutkijoiden ensisijainen vahvuus, mutta
tutkimustiedon levittäminen tulisi kuitenkin sisällyttää hankkeisiin. Tutkimushankkeiden roolin voi nähdä tärkeänä
myös yhteydenpidon kanavana ja kapasiteetin ylläpitämisessä ja kehittämisessä, niin Suomessa kuin kumppanimaissa.
Suurin osa (70 %) ruokaturvaan liittyvästä tutkimusrahoituksesta vuosina 2010-2018 kanavoitiin alueellisten tutkimushankkeiden kautta. Tiedossa oleva kokonaisrahoitus oli 58 milj. euroa, josta muiden kuin alueellisten hankkeiden rahoitus oli noin 19 milj. euroa (1,9 milj./v). Akatemian kautta kulkenut rahoitus oli hieman yli 11 miljoonaa
euroa. IKI-hankkeiden kautta kanavoitiin 3,6 miljoonaa ja HEI ICI-hankkeiden lähes saman verran 3,7 miljoonaa.
Suosituksena on tuen jatkaminen tutkimusyhteistyölle ja tutkimuskapasiteetin vahvistamiselle, mutta aiempaa
koordinoidummin, monitieteisin hankkein ja yhtymäkohtia etsien muuhun Suomen tukemaan työhön. Koska kyse
on kehitysrahoituksesta, lähtökohtana on pidettävä kehitysmaiden tutkimustarpeita ja niiden tutkimuslaitosten kapasiteetin pullonkauloja. On suositeltavaa, että tutkimusaiheet ja rahoitusinstrumentit määräytyisivät niiden perusteella. Tämä tarkoittaa, että instrumenteissa tarvitaan riittävää joustavuutta.
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Summary
In Finland, multiple research institutions funded through multiple research funding channels are involved in research and/or research capacity development related to food security in developing countries. The field is thus
rather fragmented, and actors are not necessarily aware of each other’s work. The aim of this study, which is conducted by e2 Research, commissioned by the Ministry for Foreign Affairs (MFA) and administered by UniPID, is to
provide an overview on food security-related research in Finland. This report compiles data on Finnish research
inputs (funding or time of researcher/research institution) on food security related research and research capacity
building in 2010-2018. Along with analyzing strengths and problems, it also gives recommendations for the future.
Food security falls within the fourth priority area of the Finnish development policy, together with water and
energy availability, and sustainable use of natural resources. Research, in turn, is a fundamental part of implementation of the Finnish development policy. The findings of this report can thus be used in development cooperation
planning and communication with international organizations and research institutions. One of the objectives of
this synthesis is also to facilitate cooperation among researchers.
Due to a wide array of material, certain framing was applied in the study. The connection of food security with
the water-forest-energy nexus is eminent, however, it was agreed to only consider projects that directly refer to
food security, agriculture, rural areas or nutrition. Research projects aiming at capacity development of research
institutions in developing countries were also included in this analysis. The data for the study was gathered from
open data sources, through in-person interviews and an e-mail questionnaire. The preliminary findings and list of
projects were presented in a breakfast event of food security researches and actors in Finland on the 13 th May 2019.
The participants had a chance to comment and present views on the state of food security research and its future
scenarios.
The Academy of Finland is a major funder of development research in Finland and it also channels a part of MFA’s
research funding. In addition, MFA distributes research funding through other instruments. During the review
period it has, for example, funded a few large-scale regional food security research and development projects.
Moreover, the ICI and HEI ICI cooperation tools exist for strengthening the research capacity of institutions in developing countries. The MFA has also an option to commission studies for its own needs, and it supports some
international organizations which are involved in the food security research.
In Finland, at least eight universities and few other research institutions conduct research related to food security
in developing countries. Majority of the food security research funding channeled through the Academy of Finland
is conducted in the University of Helsinki. In addition, the Universities of Turku, Eastern Finland, Jyväskylä, Oulu and
Tampere as well as in the Aalto and LUT Universities are active. The Natural Resources Institute LUKE has implemented almost all food security-related ICI projects, whereas several universities have been engaged in the HEI ICI
projects. In addition, some NGOs such as FELM have had cooperation with research organizations in developing
countries.
The Finnish research groups have also utilized the funding channels of the EU and have been involved in international groups with support from various types of funding facilities. Moreover, many private foundations fund research and doctoral studies, of which some examples are listed in the Annex 2.
Geographically, majority of the MFA’s food security research funding (85 %) has been targeted to Africa. Asia
comes second. Some projects, especially with the aim to capacity development, have been implemented in Central
and South America, while few projects have had a global approach.
The four CGIAR2 institutions (ICRAF, CIFOR, ILRI ja IFPRI) have been central partners in the international cooperation. In addition to core support from the development cooperation funds, these organizations have benefitted
from multiple projects with the Finnish institutions. The core support has, however, been terminated. This has reduced Finland’s participation and agency in the decision-making processes within the CGIAR.
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Side by side with global research organizations, the projects have collaborated with over hundred local universities and research institutions in developing countries. According to the e-mail survey, the collaboration has been
smooth, however, there have been some challenges related to scientific culture and financial administration. The
fact that producing high quality scientific publications is the priority task of research organizations may sometimes
become an issue in cooperation with smaller universities in developing countries, even if the collaboration could
otherwise be fluid and fruitful.
The projects have approached food security from multiple angles. When reviewing the four pillars of food security;
availability, access, utilization and sustainability, it was observed that most projects are related to availability of
food (pillar I) and to sustainable supply of food (pillar IV). The third is utilization of food, which includes themes such
as food quality and safety as well as the nutritional value of food. Partly due to the framing of this study, least
connections to food security were found through the second pillar (accessibility).
Thematically, food security research comprises several topics. Out of the many, soil health, agronomy, climate
change adaptation, livestock production as well as food safety and nutrition can be considered as strengths of the
Finnish research. In addition, agroforestry, land use planning and land use rights are emphasized.
Based on MFA evaluations and other reports, the cross-cutting objectives (CCOs) of the Finnish development
policy, (namely gender equality, reduction of inequalities, climate sustainability) as well as the human rights-based
approach (HRBA) were moderately taken into consideration in the research projects. Many projects have focused
specifically on climate change, which has helped in meeting the climate change objectives. The HRBA is often well
considered in practice, even if it is not explicitly spelled out in the proposals and plans. The most variation in terms
of implementation of the CCOs, occurs in relation to the gender equality objective.
One of the strengths of the Finnish research is the way of doing research. It is being described as an open process
with low hierarchies. Finnish researchers apply a holistic approach and are capable to capture the interconnected
relations within the food system. For example, attention is paid on how to take the steps from a laboratory to the
field for a wider impact. As the ultimate impact of research may take time to mature, measuring it in research
projects is rather difficult. Applicable indicators are still under debate.
There is constantly room for improvement in research results dissemination. Some of the MFA regional research
projects have had extension phases focusing specifically on knowledge dissemination, which has been considered
very useful. The question however is; how to connect the research results with decision making, both in the Finnish
development policy and in the food security policies of the partner countries. Popularization of scientific knowledge
may not be the main strength of researchers however; adequate knowledge dissemination should be included in
the research projects.
Majority of the food security related research funding during the review period (70 %) has been channeled
through regional projects. The total known funding was 58 million euros, of which the funding to other than regional projects was app. €19 million (1.9 mill/year). The funding channeled through the Academy of Finland was
app. €11 million. ICI-projects were worth of €3.6 million euro and HEI ICI almost the same, €3.7 million.
Maintaining the support to research collaboration and capacity development is recommendable however, it
could be done in a more coordinated manner and through more multidisciplinary projects by finding connectivity
with already existing and planned development projects supported by Finland. Because we are dealing with development funding, the starting point should be the research needs of developing countries along with the bottlenecks related to the capacity of research institutions. It is advisable to take these elements into account when defining research topics and funding instruments. This also means that the instruments require more flexibility than
they currently have.
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1 Johdanto
Kehitysmaiden ruokaturvaan liittyvään tutkimukseen sekä kehitysmaiden tutkimuslaitosten vahvistamiseen osallistuvat Suomessa useat tutkimuslaitokset monen rahoituskanavan tukemana. Toimija- ja rahoituskenttä on kuitenkin
hajanainen ja toimijoilla ei välttämättä ole käsitystä siitä, mitä muualla tehdään.
Tämä selvityksen tarkoituksena on luoda kokonaiskuvaa Suomessa tehdystä ja/tai Suomen rahoittamasta kehitysmaiden ruokaturvaan liittyvästä tutkimuksesta vuosina 2010 - 2018. Selvitys arvioi myös Suomen ruokaturvatutkimuksen vahvuuksia ja antaa suosituksia tutkimuksen ja rahoituksen suuntaamiseen tulevaisuudessa.
”Ei nälkää” on toinen tavoite YK:n Agenda 2030:n ja sen kestävän kehityksen tavoitteiden joukossa (SDGs, Sustainable Development Goals): ”Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta”. Kaikki maat ovat sitoutuneet edistämään Agenda 2030:tä, ja myös Suomi tukee kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Suomen kehityspolitiikassakin painopisteet ovat linjassa kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa ja edistävät niiden toteutumista.
Ruokaturva on osa Suomen kehityspolitiikan neljättä painopistealuetta yhdessä veden ja energian saatavuuden
sekä luonnonvarojen kestävän käytön kanssa. Suomen kehityspolitiikassa tutkimus on olennainen kehitysyhteistyön
instrumentti. Koska ruokaturva on laaja kokonaisuus, johon vaikuttavat monet tekijät, sitä tutkitaan esimerkiksi
ilmastonmuutoksen, maankäytön, veden, ravitsemuksen, maataloustuotannon ja maatalouspolitiikan näkökulmasta.
Tämä selvitys käy läpi viimeisen kymmenen vuoden aikana tehtyä ruokaturvatutkimusta. Selvityksen tuloksia voidaan käyttää Suomen kehitysyhteistyön suunnittelussa ja yhteyksien luomisessa kansainvälisiin järjestöihin ja tutkimuslaitoksiin. Raportin tarkoituksena on myös helpottaa tutkijoiden välistä yhteistyötä sekä tulosten saamista
käytäntöön.
Tutkimus on todettu keskeiseksi osaksi Suomen kehityspolitiikkaa ja sen toteutusta. Laatikossa 1 on koottu ulkoministeriön omia tutkimukseen liittyviä linjauksia. Myös kehityspoliittinen toimikunta on Kehityspolitiikan tila 2019
raportissaan lausunut tutkimuksen merkityksestä mm. seuraavaa: ” Kehityspolitiikan toteuttaminen osana globaalin
vastuun politiikkaa vaatii kokonaisvaltaista työskentelyä yli sektori- ja toimijarajojen. Lisäksi tarvitaan yksityissektorin, kansalaisjärjestöjen ja tutkimuksen vahvaa roolia.”
Laatikko 1. Tutkimuksesta sanottua ulkoministeriön kehityspoliittisissa dokumenteissa
Ulkoministeriön maatalouden ja ruokaturvan kehityspoliittisessa linjauksessa vuodelta 2010 todettiin, että kehitysmaiden maatalous- ja ruokaturvatutkimukseen tehdyt investoinnit maksavat itsensä takaisin moninkertaisesti lisääntyneenä ruuantuotantona. Tutkimustiedon hyödyntäminen käytännön työssä edellyttää toimivia innovaatio- ja neuvontajärjestelmiä. Kumppanimaiden neuvonta-, tilasto- ja muut tuki-instituutiot ovat avainasemassa
tutkimustulosten käytäntöön soveltamisessa. Linjauksessa todettiin myös, että Suomi osallistuu maatalouden
tuottavuuden nostamiseen edistämällä tutkimusta, koulutusta ja neuvontaa, ml. kansainvälisen maataloustutkimusverkoston (CGIAR: ICRAF, IFPRI, ILRI, CIFOR), kansallisten tutkimuslaitosten sekä instituutioiden välisen yhteistyön tukemisella.
2012 Suomen kehityspoliittinen toimenpideohjelma mainitsi yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, valtion tutkimuslaitosten, yritysten ja käytännön toimijoiden osaamisen ja tutkimuksen hyödyntämisen kehitysyhteistyössä.
Samoin todettiin, että kehitysmaat tarvitsevat tukea ammatillisen koulutuksen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten laadun parantamiseen, mitä voidaan tukea verkottumisella suomalaisen osaamisen kanssa.
Valtioneuvoston selonteko kehityspolitiikan vaikuttavuudesta ja johdonmukaisuudesta 2014 totesi, että opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulutuksen kansainvälistymisstrategia edellyttää, että korkeakoulut tekevät
tutkimusta globaalien ongelmien ratkaisemiseksi ja kehitysmaiden oman osaamisen vahvistamiseksi. Selonteossa
kuitenkin todettiin, että korkeakoulujen ja tutkimuksen osuus kehitysbudjetista on alle 2 % ja instituutioiden välisen yhteistyön IKI-instrumentin rahoitus alle 1 %. Ulkoministeriö uudisti korkea-asteen oppilaitosten kapasiteetin vahvistamisen tukiohjelmaa (ns. korkeakoulu-IKI/HEI ICI) vuonna 2012 tehdyn ulkopuolisen arvioinnin pohjalta.
5

Vuoden 2016 selonteossa Suomen kehityspolitiikasta todettiin, että lähivuosina Suomi joutuu toteuttamaan kehitysyhteistyötä aiempaa niukemmin resurssein. Sen vuoksi voimavarat kohdennetaan entistä tarkemmin asetettujen tavoitteiden tueksi, rahoituskohteita huolellisesti priorisoiden. Uusia kumppanuuksia ja yhteistyömuotoja
etsitään muun muassa yritysten, tutkimuslaitosten ja koulutusinstituutioiden sekä kansalaisyhteiskunnan kanssa.
Suomi rahoittaa tutkimus- ja koulutusinstituutioiden, yritysten, kansalaisyhteiskunnan ja julkisen sektorin yhteistyötä tarpeellisen osaamisen vahvistamiseksi ja välittymiseksi kehitysmaihin. Yhteistyötä esimerkiksi eri alojen
asiantuntijalaitosten, korkeakoulujen, tiede- ja tutkimusyhteisöjen ja kuntien kanssa vahvistetaan niin kehitysyhteistyön sisältö- kuin toimeenpanokysymyksissäkin.
Vuonna 2018 annettiin ensimmäinen kehityspolitiikan tulosraportti. Siinä todettiin kehityspolitiikan painopisteen 4 - Luonnonvarat, ruoka- ja ravitsemusturvan- tuloskartan osalta, että saatavana olevaa suomalaista rahoitusta käytetään tehokkaasti ruoka- ja ravitsemusturvan tukemiseksi myös tutkimuksen avulla. Tutkimusprojektit
saavat tukea alueellisesta yhteistyöstä, HEI ICI-instrumentista ja Suomen Akatemian kautta. Raportin johtopäätös
numero 6 kuuluu: ”Kehitystulokset voivat vahvistua kokonaisvaltaisemmalla toimintatavalla. Myös kehitysyhteistyön eri muotojen keskinäistä synergiaa on hyvä vahvistaa tulosten parantamiseksi entisestään. Kokonaisvaltaisempi tarkastelu, selkeämmät yhteiset prioriteetit, yhtenäisemmät tavat asettaa ja seurata tavoitteita sekä entistä yhdenmukaisemmat toimintatavat mahdollistavat yhteistyötä. On tärkeä kehittää suomalaisen kansalaisyhteiskunnan, yksityissektorin, investointi-, tutkimus- ja innovaatiotoiminnan yhteistyötä sekä keskenään että valtion kanssa.”

2 Menetelmät
Tämä selvitys on tehty UM:n toimeksiannosta helmi-toukokuussa 2019. UM:n uuden tilaustutkimuskäytännön mukaisesti sopimuksen on hallinnoinut UniPID (Finnish University Partnership for International Development). Selvityksen on toteuttanut e2 Tutkimus asiantuntijoinaan tutkimuskoordinaattori MMM Anni Savikurki ja tutkija MMT
Kaisa Karttunen. Tehtävän toimeksianto on liitteenä 1.
Selvityksessä esitellään kehitystutkimuksen eri rahoituslähteitä ja instrumentteja Suomessa sekä käydään läpi alan
toimijoita ja heidän ruokaturvaan liittyviä tutkimuksiaan. Kaikki löydetyt ja tarkastellut tutkimukset on listattu liitteessä 5.
Selvityksessä pohditaan aineistoihin ja haastatteluihin perustuen myös Suomen vahvuuksia ruokaturvatutkimuksessa sekä annetaan eväitä kehitystutkimuksen suuntaamiselle ja rahoittamiselle tulevina vuosina.
Aineistona on käytetty internetistä löytyvää julkista tietoa ja tietokantoja, kuten Suomen Akatemian rahoitushakupalvelua3, UniPID:n FinCEAL -tietopankkia4, MMM:n hankehaavia5, yliopistojen tietokantoja, ulkoministeriön nettisivuja ja julkaisuja, sekä tutkimushankkeiden omia nettisivuja. Joitakin täydentäviä tietoja on saatu sähköpostitse
suoraan tutkijoilta itseltään.
Lisäksi haastateltiin yhdeksän asiantuntijaa: tutkijoita ja ulkoministeriön virkamiehiä. Listaus haastatelluista henkilöistä löytyy liitteestä 3.
Tutkimushankkeiden yhteistyökumppaneiden ja tulevaisuusnäkemysten kartoittamiseksi toteutettiin sähköpostikysely suomalaisille hanketoimijoille. Tarkoituksena oli kumppanikartoituksen lisäksi kerätä hanketoteuttajien kokemuksia yhteistyöstä lessons learned -tyylisesti. Kyselylomake on liitteessä 4. Kyselyjä lähetettiin 20, vastauksia saatiin kuusi.
Kehityspolitiikan läpileikkaavien teemojen huomioimista tutkimushankkeissa arvioitiin ulkoministeriön teettämien
evaluaatioiden, hankedokumenttien sekä haastattelujen perusteella.

3
4

5

http://www.aka.fi/fi/arviointi-ja-paatokset/paatosaikataulut/akatemian-rahoituspaatoshaku/
http://www.unipid.fi/infobank/
https://www.mitietorakenteet.fi/hankehaavi/index.php?MIT=haku
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Selvityksen ohjausryhmään kuuluivat ulkoministeriöstä Pekka Seppälä ja Sanna-Liisa Taivalmaa, UniPID:stä Anja
Onali sekä LUT-yliopistosta Helena Kahiluoto. Ohjausryhmä kokoontui kerran maaliskuussa ja toisen kerran ruokaturvatutkijoiden aamukahvitilaisuudessa, joka pidettiin 13.5. Tilaisuudessa ja sen jälkeen ohjausryhmän jäsenillä ja
muilla osallistujilla oli mahdollisuus antaa lisätietoja ja kommentoida alustavia tuloksia. Aamukahvitilaisuuteen osallistujien lista on liitteessä 2.

2.1 Käsitteet ja rajaukset
Selvityksessä käytettiin FAO:n ruokaturvan määritelmää. Alussa tehtiin rajauksia myös sen suhteen, millaiset hankkeet otetaan tarkasteluun esimerkiksi koskien vesi-metsä-energia-ilmasto -sektoreita. Alla on kuvattu käytettyjä
määritelmiä ja rajauksia.

Ruokaturva
Selvityksen tarkoitus oli kartoittaa Suomessa tehtävää kehitysmaiden ja globaaliin ruokaturvaan liittyvää tutkimusta. Tutkimusten jaottelussa käytettiin ruokaturvan neljää osa-aluetta tai pilaria.6
I Ruuan saatavuus (availability) kiinnittää huomion ruuan tarjontaan, ja on riippuvainen tuotannosta, varastoista ja kaupankäynnistä, joskus ruoka-avusta.
II Ruuan hankittavuus/saavutettavuus (access) riippuu mm. tulonmuodostuksesta ja tulojen jakautumisesta, ihmisten osallisuudesta/syrjäytymisestä, sukupuolten tasa-arvosta, markkinoiden toiminnasta ja
ruuan hinnasta. Ruuan saatavuus ja tarjonta kansallisella tai kansainvälisellä tasolla ei vielä tarkoita, että
kaikilla olisi mahdollisuus sitä hankkia.
III Ruuan hyödyntäminen/käytettävyys (utilization) viittaa ruuan ravintosisältöön, laatuun, turvallisuuteen ja kulttuuriseen hyväksyttävyyteen. Tavoitteena on riittävä energian saanti ja tarpeelliset ravintoaineet monipuolisesta ja turvallisesta ruokavaliosta. Aiheeseen liittyvät myös ruuanvalmistus, hoivakäytännöt, vesi ja sanitaatio ja kotitalouksien sisäinen ruuan jakautuminen.
IV Ruuan saannin vakaus (stability) kattaa ruokaturvan elementtien pitkäaikaisen kehityksen. Muuttuva
ilmasto, poliittinen epävakaus tai taloudelliset tekijät kuten työttömyys tai hintojen nousu voivat heikentää
ruokaturvan vakautta.
Liitetaulukossa kunkin tutkimushankkeen kohdalla on mainittu, mihin ruokaturvan elementtiin se ensisijaisesti liittyy (Liite 5).

Rajaukset
Ajallinen rajaus on, että selvitykseen on otettu mukaan pääasiallisesti ne hankkeet, joiden rahoitus on myönnetty
2010-2018. Ammattikorkeakoulujen (AMK) hankkeita ei ole tässä selvityksessä kartoitettu systemaattisesti, vaikka
useat AMK:t ovat olleet mukana yhteistyöhankkeissa kehitysmaiden kanssa. Joihinkin niistä liittyy myös ruokaturvatutkimusta. Myöskään kansalaisjärjestöjen tutkimusyhteistyötä ei pystytty ottamaan mukaan kartoitukseen,
koska tieto siitä on varsin hajallaan ja vaatisi oman selvityksensä. Tutkimusyhteistyötä on kansalaisjärjestöissä kuitenkin tehty, kuten Suomen Lähetysseuran ja Phnom Penhin yliopiston kesken. Lisäksi kartoituksessa on tehty seuraavia temaattisia rajauksia:
i) Vesi-metsä-energia-ilmasto
Ruokaturvan saavuttamiseen liittyvät myös vesi, metsä, energia ja ilmasto, sekä muut ympäristötekijät. Tässä selvityksessä tarkasteluun on otettu kuitenkin vain ne hankkeet, joissa yhteys ruokaturvaan on olennainen osa tutki-
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FAO, 2008. An Introduction to the Basic Concepts of Food Security http://www.fao.org/3/al936e/al936e00.pdf
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musta ja tulee selvästi ilmi. Huomioitu on siis tutkimukset, joiden kuvailutekstissä/abstraktissa mainitaan sanat ruokaturva, maatalous, maaseutukehitys, ravitsemus (food security, agriculture, rural development, nutrition) tai tutkimuksen yhteys ruokaturvaan on muutoin ilmaistu.
ii) Tutkimuskapasiteetin vahvistaminen
Osassa tutkimushankkeita kehitetään tutkimuksen ohella myös paikallisten tutkimuslaitosten kapasiteettiä. On
myös kehityshankkeita, kuten IKI-hankkeet, joissa tarkoitus on nimenomaan kehittää kehitysmaakumppaneiden,
kuten hallinnon ja tutkimuslaitosten osaamista.
Ohjausryhmä linjasi, että paikallisen tutkimuskapasiteetin vahvistaminen on tärkeää myös tulevaisuuden yhteistyön
ja rahoitushakujen kannalta. Tässä selvityksessä tarkastellaan varsinaisten tutkimushankkeiden lisäksi hankkeita,
joiden tavoitteista ainakin yksi on tutkimuskapasiteetin vahvistaminen. Ilmatieteen laitoksen IKI-hankkeet linjattiin
jätettäväksi tarkastelun ulkopuolelle, koska niiden vaikutus ruokaturvaan on epäsuora, vaikkakin olemassa.

3 Kehitystutkimusrahoitus vuosina 2010-2018
Kehitystutkimusta rahoitetaan Suomessa useiden kanavien kautta. Suomen Akatemia rahoittaa tutkimusta monilla
tieteenaloilla. Vuodesta 2018 Akatemialla on ollut käynnissä myös UM:n rahoittama ’Develop’ -kehitystutkimuksen
ohjelma, joka korvaa aiemman UM:n Akatemian kautta myöntämän kehitystutkimusrahoituksen.
UM rahoittaa tutkimusta myös kahdenvälisten ja alueellisten hankkeiden ja institutionaalisen yhteistyön hankkeiden kautta. Lisäksi UM kanavoi kehitystutkimusrahaa myös eräille kansainvälisille instituutioille, joita ovat mm. Pohjoismainen Afrikka-Instituutti ja WIDER-instituutti. Lisäksi useat säätiöt rahoittavat pienempiä hankkeita, yksittäisiä
tutkijoita ja väitöskirjantekijöitä. Kansainvälisistä rahoittajista EU:lla on useita ohjelmia, joita suomalaiset tutkijat ja
tutkimuslaitokset hyödyntävät. Suomalaiset tutkimuslaitokset ja yliopistot ovat myös mukana muiden maiden/rahastojen ym. rahoittamissa tutkimushankkeissa. Suomalaisia tutkimuslaitoksia on mukana esimerkiksi CGIAR-laitosten ruokaturvaan liittyvissä tutkimushankkeissa, joiden rahoitus voi koostua usean eri avunantajan lahjoituksista.
Kaikkia näitä kuvataan tarkemmin alempana.
Ruokaturvatutkimuksen osuutta (kehitys)tutkimuksen kokonaisrahoituksesta on vaikea arvioida, sillä UM:n tutkimukseen suunnatusta rahoituksesta ei ole kokonaiskuvaa. Tutkimusta rahoitetaan UM:n eri yksiköistä eri instrumentein, eikä sitä seurata kokonaisvaltaisesti ja kokoavasti. Tutkimus voi olla myös osa jotakin laajempaa hanketta,
jossa tutkimuksen ja kehityksen välinen rajanveto on mahdotonta.

3.1 Suomen Akatemia
Kehitystutkimus Akatemiassa
Akatemia on rahoittanut kehitysmaihin liittyvää tutkimusta yleisten hakuprosessiensa kautta. Tämän lisäksi se on
jakanut rahoitusta kohdennetusti kehitystutkimukselle. Näistä hankkeista osa liittyy kehitysmaiden ruokaturvaan.
Akatemian kehitystutkimusta on rahoitettu UM:n kehitysyhteistyöbudjetista, ja yhteistyöstä on vastannut ministeriössä kehityspoliittinen osasto. Akatemialle tämä on ollut ns. suunnattua tutkimusrahoitusta. Määräraha on ollut
haettavana vuosittain, mutta vuosina 2015 ja 2016 hakua ei järjestetty.7
Ulkoministeriö toteaa muistiossaan 20178, että kehitystutkimus tukee osaltaan Suomen kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön tavoitteiden saavuttamista köyhyyden vähentämiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi. Suomen
Akatemian ja UM:n yhteisrahoitus kehitystutkimukseen on vakiintunut monivuotisten tutkimushankkeiden rahoit-
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Suomen Akatemia, 2018. Kehitystutkimuksen akatemiaohjelma 2018-2022. Ohjelmamuistio https://www.aka.fi/globalassets/32akatemiaohjelmat/kehitystutkimus/kehitystutkimuksen-akatemiaohjelman-ohjelmamuistio.pdf
8 Ulkoministeriö, 2019. Suomen Akatemian kehitystutkimus: hakukierrokset 2013 ja 2014. https://um.fi/rahoituskohteet-tavoitteet/-/asset_publisher/oTii4R8dHYM9/ahaKytInterventionType/id/1170425
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tamiseen, joita toteuttavat suomalaiset tutkimusryhmät yhteistyössä kehitysmaiden tutkijoiden kanssa. Esimerkkinä voidaan todeta, että Suomen Akatemian kehitystutkimuksen vuosien 2013 ja 2014 hakukierroksien rahoitus oli
yhteensä 6 miljoonaa euroa.
Kehitystutkimuksen kohdennetuissa hauissa 21 ruokaturvaan liittyvää tutkimusta sai rahoituksen ennen vuotta
2018. Hankkeet ovat joko saaneet päätöksen tai olleet käynnissä tämän selvityksen tarkastelujaksolla. Näiden tiedossa oleva yhteenlaskettu rahoitus on hieman yli kahdeksan miljoonaa euroa (8 343 628 euroa). Kohdennettujen
kehitystutkimusten ulkopuolella akatemiarahoitusta on samalla aikavälillä saanut yhdeksän ruokaturvaan liittyvää
tutkimushanketta noin kahden miljoonan euron arvosta (saatujen tietojen perusteella).
Uusi kehitystutkimuksen ohjelma Develop aloitettiin vuonna 2018. Se on yhteisrahoitteinen nelivuotinen ohjelma,
josta rahoitetaan monitieteistä tutkimusta. Sen kohteena on globaalin kehityksen kysymykset, joiden tutkimisesta
hyötyvät niin kehitysmaiden kehitys kuin suomalainen osaaminen. Ohjelman teemat nousevat Suomen kehityspoliittisista tavoitteista ja YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman linjauksista.
Ohjelman taustana on, että tutkimuksen tukeminen ja tutkimuskapasiteetin vahvistaminen nähdään tärkeäksi kehityskohteeksi useassa kehitysmaassa. Kansainvälisellä tutkimusyhteistyöllä ja kapasiteetin vahvistamisella voidaan
parantaa kehitysmaiden omaa kilpailuasemaa tutkimuksessa. Develop-ohjelma rahoittaa hankkeita, joissa suomalaiset ja kehitysmaiden tutkijat ja yliopistot tekevät pitkäjänteistä tutkimusyhteistyötä. Myös tutkimustulosten levittämisessä kansainvälinen verkostoituminen ja yhteistyö ovat keskeisiä.
Helmikuussa 2018 Suomen Akatemia ja ulkoministeriö osoittivat 5,8 milj. euroa ensimmäisten seitsemän Develophankkeen rahoittamiseen. Syksyllä 2018 myönnettiin 3,5 milj. euron rahoitus viidelle uudelle tutkimushankkeelle.
Develop -ohjelmassa rahoitusta on saanut yksi ruuan laadun kautta ruokaturvaan liittyvä hanke, joka koskee viljan
hometoksiinien vaikutuksia ihmis- ja eläinterveyteen Burkina Fasossa.

3.2 UM:n muita instrumentteja kehitystutkimuksen tukemiseen
3.2.1 Tilaustutkimukset
UM:lla on mahdollisuus teettää tutkimuksia vastaamaan suoraan eri tiedontarpeisiin. Vuosina 2010 - 2014 UM on
tilannut yliopistoilta, tutkimuslaitoksilta tai konsulttiyrityksiltä 12 tilausselvitystä yhteensä 1 244 328 euron arvosta.
Näistä vain yksi (133 000 eur) liittyi suoremmin ruokaturvaan: Helsingin yliopiston tekemä osuustoimintatutkimus
Tansaniassa.
Tauon jälkeen vuodesta 2018 UM on pilotoinut uutta järjestelyä, jossa UM:n henkilökunta voi ehdottaa tutkimusta
tai selvitystä vastaamaan omiin tiedontarpeisiinsa sekä kehityspolitiikan keskustelun avaukseksi. Hankkeita hallinnoi UniPID ja järjestelyn hyödyllisyys tullaan arvioimaan pilottikauden 2018-2020 jälkeen.
Esimerkiksi tämä selvitys ruokaturvatutkimuksesta sekä vastikään 2019 julkaistu Aalto Yliopiston ja Itä-Suomen Yliopiston raportti ”Vesidiplomatia – ennakoivaa rauhavälitystä” ovat tällaisia tilausselvityksiä. Vesidiplomatia-raportti
nostetaan tässä esille, sillä siinä käsitellään myös ilmastonmuutosta sekä veden ja sen puutteen vaikutusta globaaliin ruokaturvaan.9

3.2.2 IKI-hankkeet
Instituutioiden välisen yhteistyön instrumentilla (IKI) tuetaan suomalaisten (tutkimus)laitosten ja virastojen osallistumista kehitysyhteistyöhön. Hankkeiden tavoitteena on vahvistaa kehitysmaiden valtiollisten toimijoiden kuten
ministeriöiden ja (tutkimus)laitosten kapasiteettia ja osaamista. IKI-hankkeissa voidaan tehdä myös soveltavan tutkimuksen kaltaista työtä, jos se tukee kumppanimaan tutkimuskapasiteettia organisaatio- ja tutkijatasolla. Yhteisen
alun jälkeen korkeakoulut ohjattiin myöhemmin hakemaan rahoitusta ns. ”korkeakoulu IKIstä” (ks. HEI ICI). IKI-rahoituksella toteutettiin 82 hanketta vuosina 2010-2016.
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Ruokaturvaan liittyviä IKI-hankkeita on tarkastelujaksolla ollut yhteensä kymmenen. Kolmessa hankkeessa on ollut
kaksi vaihetta, joten yksittäisiä hankkeita on ollut 13. Nämä ovat olleet pääosin Luken koordinoimia. Lisäksi Geologian Tutkimuskeskus GTK on toteuttanut Luken kanssa hanketta Etiopiassa. Ajallisesti hankkeet painottuivat tarkastelujakson alku- ja keskivaiheille, vuonna 2018 käynnistyi vain yksi uusi ruokaturvaan liittyvä IKI-hanke.
IKI-hankkeilla on ollut tukena seurantakonsultti, jona koko tarkastelujakson ajan toimi FCG International. IKI-konsultin tehtävänä on ollut opastaa suomalaisia toimijoita valmistelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan IKI-hankkeita UM:n vaatimusten mukaisesti.

3.2.3 HEI ICI-hankkeet
HEI ICI -ohjelma (Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument) tukee suomalaisten ja kehitysmaiden korkeakoulujen välisiä yhteistyöhankkeita, joiden avulla vahvistetaan kehitysmaiden korkeakoulutuskapasiteettia. Hankkeissa kehitetään korkeakoulujen opintoalakohtaisia, metodologisia, pedagogisia ja hallinnollisia
valmiuksia.10 Vuosina 2013-2015 HEI ICI-ohjelma tuki 23 projektia, mihin ohjattiin UM:n varoja 9,7 miljoonaa euroa.
Vuosille 2017-2020 määrärahoja on varattu 12 miljoona, joilla toteutetaan 20 hanketta.
HEI ICI lanseerattiin vuonna 2013, ja se toimi osittain samanaikaisesti North-South-South (NSS Higher Education
Institution Network Programme) -ohjelman kanssa. Viimeiset NSS rahoitetut hankkeet päättyivät vuoden 2016 lopussa. NSS -ohjelman tarkoitus oli vahvistaa korkeakoulutuksen kapasiteettia ja inhimillisiä voimavaroja pääpainon
ollessa opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuudessa. NSS-ohjelmaa ja myöhemmin HEI ICI-ohjelmaa koordinoineen
CIMO:n nettisivuilla NSS-ohjelman roolia arvioidaan tärkeäksi osanottajamaiden korkeakoulujen kansainvälistymisessä sekä keskinäisen yhteistyön lisäämisessä.11
Tarkasteluajanjaksolla on toteutettu kahdeksan ruokaturvaan liittyvää NSS / HEI ICI hanketta, joista tietoa löytyy
liitteestä 5.

3.2.4 Kahdenväliset ja alueelliset kehityshankkeet
UM on rahoittanut tarkastelujaksolla neljää alueellista tutkimusta ja kehitystä yhdistävää hanketta, joista yksi liittyy
suoraan ruokaturvaan ja kolme ilmastonmuutoksen kautta epäsuorasti ruokaturvaan. Lisäksi UM tukee eteläisen
Afrikan innovaatioverkostoa kahdenvälisellä hankkeella.

FoodAfrica
FoodAfrica oli pääosin UM:n rahoittama laaja tutkimus- ja kehitysohjelma, jolla parannettiin ruokaturvaa Länsi- ja
Itä-Afrikassa12. Ohjelman tavoitteena oli tarjota uutta tietoa ja työkaluja tutkijoille, päätöksentekijöille ja paikallisille
viljelijöille ruokaturvan kehittämiseksi. Suomesta ohjelmassa olivat mukana koordinointivastuussa ollut Luke sekä
HY ja Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Kumppaneina toimivat CGIAR-laitokset: Bioversity International, International Food Policy Institute (IFPRI), International Livestock Research Institute (ILRI) ja World Agroforestry (ICRAF).
Ohjelmaa toteutettiin kuudessa maassa - Benin, Ghana, Kamerun, Kenia, Senegal ja Uganda - vuosina 2012 – 2018.
Jokaisessa yhteistyömaassa mukana oli myös kansallisia partnereita, kuten yliopistoja ja maataloustutkimuslaitoksia.
Tutkimuksesta viestiminen oli FoodAfrican loppua kohti tärkeässä roolissa. Yhteensä FoodAfrica tuotti yli 300 julkaisua (55 tieteellistä artikkelia 23 muuta tieteellistä paperia sekä paljon muuta tiedonvälitysmateriaalia) sekä tapahtumia. Siinä kouluttautui 18 tohtoriopiskelijaa (joista 14 Afrikasta) ja 18 maisteriopiskelijaa (13 Afrikasta). FoodAfrica lisäsi yhteistyötä ja tiedonvaihtoa afrikkalaisten ja suomalaisten sekä CGIAR-laitosten ja tutkijoiden välillä.
Hanke loi myös yhteyksiä etelä-etelä akselilla, mistä esimerkkinä on Senegalin aloittama mykotoksiinitutkimus Keniassa tehdyn tutkimuksen innoittamana.
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CIMO, 2019. HEI ICI ohjelma. http://www.cimo.fi/ohjelmat/hei_ici
2019. North South-South ohjelma http://www.cimo.fi/ohjelmat/north-south-south
12 LUKE, 2019. Food Africa Programme https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt_en/projects/foodafrica; loppuraportti https://issuu.com/mttelo/docs/foodafricareport2018_issuu
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The Climate Change Impacts on Ecosystem Servic es and Food Security in Eastern Africa
(CHIESA)
CHIESA13 oli nelivuotinen (2011-2015) ICIPEn koordinoima kehitys- ja tutkimusprojekti, jonka tavoite oli lisätä tietoa
ilmastonmuutoksen vaikutuksista ekosysteemeihin ja ekosysteemipalveluihin EABH (Eastern Afromontane Biodiversity Hotspot) alueella. Hanke kehitti ilmastonmuutoksen sopeutumisen menetelmiä kumppaneinaan Helsingin,
Yorkin, Dar es Salaamin ja Sokoinen yliopistojen lisäksi lukuisia muita organisaatiota Etiopiassa, Keniassa ja Tansaniassa. Kolme tutkimusaluetta olivat Kilimanjaro Tansaniassa, Taita-vuoret Keniassa ja Jimman ylänköalue Etiopiassa. CHIESA:n rahoitus oli 4,6 miljoonaa euroa.
Hankkeessa tuettiin 15 afrikkalaista tohtoriopiskelijaa ja 15 maisteriopiskelijaa. Merkittävä saavutus oli vapaasti
käytettävissä olevat ilmastoennusteet Yorkin yliopiston nettisivuilla.14
CHIESAn kahden vuoden jatkohanke AFERIA keskittyi tutkimustulosten levittämiseen laajalle yleisölle.

Making agriculture part of the solution to clima te change – Building capacities for agriculture mitigation (MICCA)
MICCA15 on Suomen, Saksan ja Norjan rahoittama ilmastonmuutoksen hillintään ja ilmastoälykkään maatalouden
edistämiseen tähtäävä ohjelma FAO:ssa. Suomen rahoitus ajoittui vuosille 2010-2016 ja sillä tuettiin tutkimusta ja
jaettiin tutkimustietoa. Hankkeessa ei ollut suomalaista institutionaalista kumppania, mutta hanke oli lähes koko
toimikautensa suomalaisten asiantuntijoiden koordinoima. Suomen kokonaisrahoitus hankkeelle oli 6,4 miljoonaa
euroa, josta tutkimukseen suunnattiin 2,3 miljoonaa. Hankkeen tutkimusosassa selvitettiin kasvihuonekaasupäästöjä pienviljelijöiden erilaisissa viljelyjärjestelmissä Länsi-Keniassa ja Morogoron alueella Tansaniassa.
Yhteistyökumppaneina toimivat ICRAF, East African Dairy Development Programme ja CARE Tanzania. Tutkimustietoa niin kenttäkokeista kuin muusta ilmastotutkimuksesta paketoitiin hankkeessa erilaisiksi julkaisuiksi, opintomateriaaleiksi, videoiksi, infograafeiksi, webinaareiksi ym., joiden kautta tavoitettiin satoja tuhansia tiedontarvitsijoita
(arvio perustuu materiaalien latauskertoihin netistä).

Building Biocarbon and Rural D evelopment in West Africa (BIODEV)
BIODEV16 oli UM:n rahoittama 10 miljoonan euron hanke vuosina 2012-2016. Sitä toteutti ICRAF yhdessä CIFORin,
Helsingin yliopiston/VITRIn ja Itä-Suomen Yliopiston sekä paikallisten tutkimus- ja kehityslaitosten kanssa. Hankkeen tavoitteena oli kehittää tutkimukseen perustuvia biohiiliratkaisuja Länsi-Afrikassa (Burkina Faso, Sierra Leone,
Guinea, and Mali) maaseutukehitystä tukemaan. Olennaisena osana keskityttiin myös tiedonlevitykseen ja kapasiteetin vahvistamiseen, jotta menetelmiä saataisiin laajasti käyttöön. Maaseudulle perustettiin resurssikeskuksia ja
innovaatioryhmiä, joita asukkaat hyödyntäisivät luonnonvarojen kestävässä käytössä. Hankkeen kenttätoteutus
kärsi selvästi yhteistyömaiden poliittisten tilanteiden tai muiden syiden, kuten Ebola-epidemian takia.
Hankkeessa tuotettiin tieteellisiä artikkeleita, puuston tiheyskarttoja ja parannettiin ICRAF:n hiilivarastolaskuria.
Kuusi tohtoriopiskelijaa ja 11 maisteriopiskelijaa kumppanimaista opiskeli kumppaniyliopistoissa, myös HY:ssä. Lisäksi jaetut apurahat tukivat tutkijoiden liikkuvuutta kansainvälisiin seminaareihin ja kesäkouluihin. Myös paikallisia
ilmastoneuvotteludelegaatteja ja REDD+ koordinaattoreita koulutettiin. VITRI tuotti BIODEV:ssä 16 julkaisua.

BioFISA – tukea SANBio verkostolle

13

http://chiesa.icipe.org/

14

https://www.york.ac.uk/environment/research/kite/resources/

15

http://www.fao.org/in-action/micca/en/

16

https://www.worldagroforestry.org/project/biocarbon-and-rural-development-biodev
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SANBio17 (The Southern Africa Network for Biosciences) on biotieteiden tutkimuksen ja kehityksen innovaatioverkosto, joka pureutuu terveyden ja ravitsemuksen näkökulmasta maatalouden ja ympäristön kysymyksiin eteläisessä
Afrikassa. SANBio vahvistaa alueellisten tutkimusverkostojen syntymistä ja kapasiteetin lisäystä, sekä tukee uusien
terveyteen ja ravitsemukseen liittyvien innovaatioiden markkinoillepääsyä. Sen yksi kolmesta pääohjelmasta vuosina 2013-2018 oli tutkimus, kehitys ja innovaatiot noin 40 miljoonan dollarin tutkimusportfoliolla.
Suomi on rahoittanut verkostoa BioFISA-ohjelmalla, jota on toteutettu kahdessa vaiheessa 2009-2012 ja 2015-2019.
Ensimmäinen vaihe sai UM:ltä rahoitus 3 milj. euroa ja toinen vaihe 6 milj. euroa. BioFISA:n yhteistyökumppaneita
ovat olleet Etelä-Afrikan tiede- ja teknologiaministeriö ja NEPAD (New Economic Partnership for Africa's Development).
Hankkeessa on tuettu mm. innovaatioiden kaupallistamista terveyden- ja ravitsemuksen aloilla. Esimerkkinä voidaan mainita kalanviljely, sienten viljely, hyönteisten kasvatus ja funktionaalisten ruokien kehittäminen.

3.2.5 Kansainväliset tutkimuslaitokset
UM tukee rahoituksella useaa kansainvälistä tutkimuslaitosta tai rahoituslaitoksen tutkimusaktiviteettejä. Niitä on
kuvailtu lyhyesti alla.
Nordic Africa Institute (NAI) Uppsalassa tutkii kestävää kasvua, köyhyyttä ja eriarvoisuutta, kestävää kehitystä ja
ilmastonmuutosta sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa. Se tekee tutkimusta laaja-alaisesti ja ylläpitää yhteyksiä afrikkalaisiin ja pohjoismaisiin tutkimusverkostoihin. UM rahoittaa NAI:n toimintaa yleisavustuksella, mikä mahdollistaa mm. tutkijanpaikan suomalaiselle tutkijalle, stipendejä suomalaisille NAI:n kirjastossa työskentelyä varten sekä
osallistumisen tutkimuslaitosten verkostoon NAI:n kautta.
WIDER -instituutti (The United Nations University World Institute for Development Economics Research, UNU-WIDER) tukee kestävää ja tasa-arvoista kehitystä kaikille tuottamalla taloudellisia analyyseja politiikan tueksi. Instituutti aloitti toimintansa Helsingissä yli 30 vuotta sitten ja on tänä päivänä yhdistelmä ajatushautomoa, tutkimusorganisaatiota ja YK-yliopistoa tuottaen tutkimusta ja palveluja YK:n kehitystavoitteiden saavuttamiseksi. UM rahoittaa WIDER:iä yleisavustuksella sekä tukemalla maakohtaista työtä Mosambikissa ja Tansaniassa.
European Centre for Development Policy Management (ECDPM) Maastrichtissä on riippumaton ajatushautomo /
tutkimuslaitos, jonka tavoitteena on edistää johdonmukaisten ja inklusiivisten kestävän kehityksen politiikkojen toteutusta Euroopassa ja Afrikassa. Ruokaturva on yksi laitoksen pääohjelmista. UM rahoittaa ECDPM:n toimintaa
yleisavustuksella ja saa vastavuoroisesti temaattista asiantuntijatukea.
Suomi tukee yleisavustuksella myös Maailmanpankkia, joka ylläpitää laajoja tutkimusohjelmia ja avoimia julkaisutietokantoja sekä järjestää koulutusta. Lisäksi UM rahoittaa myös Pankin Knowledge for Change -ohjelmaa
(KCP), jossa teemoina ovat maatalous ja maaseutukehitys.

3.2.6 BEAM ja yritysyhteistyö
Business Finlandin ja UM:n Business with Impact – ohjelma BEAM on rahoittanut myös innovaatio- ja tutkimushankkeita kehittyvillä markkinoilla 2010 -luvulla. Beamin tarkoitus on tunnistaa kehittyviltä markkinoilta (Saharan eteläpuolinen Afrikka, Intia, Kaakkois-Aasia, Syyrian naapurimaat) mahdollisuuksia suomalaisyrityksille ja niiden kumppaneille, auttaa kumppanien löytämisessä ja sopivan rahoituksen hyödyntämisessä. BEAM-hankerekisteristä löytyi
kolme ruokaturvaan liittyvää tutkimus/innovaatiohanketta: hanke Luken ja Turun yliopiston uusien, turvallisten ja
ravinteikkaiden elintarvikkeiden tuottamiseksi palko- ja viljakasveista (Nutri-Concept) Intiassa, Andien alkuperäiskasveja tutkiva ja kaupallistava hanke Perussa, sekä Luken uusien, perunaan liittyvien elintarvikesektorin innovaatioiden edistämishanke Sambiassa.

3.3 Euroopan unionin rahoitusinstrumentit
Euroopan unionin tutkimus- ja innovaatiorahoitus koordinoidaan Horizon 2020 -ohjelmasta, joka on EU:n kahdeksas
tutkimuksen raamiohjelma. EU:n ja Afrikan Unionin välillä käydään keskustelua tutkimuksesta ja innovaatioista High
17
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Level Policy Dialogue on Science, Technology and Innovation (HLPD on STI) – kanavan kautta. Keskusteluissa on
luotu tiekartta kohti yhteisrahoitteista EU:n ja Afrikan tutkimus- ja innovaatioyhteistyötä mm. ruoka- ja ravitsemusturvan sekä kestävän maatalouden aloilla (Food and Nutrition Security and Sustainable Agriculture, FNSSA). Tämän
tiekartan toimeenpanoa koordinoi nyt Long-term EU-AU Research and Innovation Partnership for Food and Nutrition Security and Sustainable Agriculture (LEAP4FNSSA) -hanke, jossa on 35 osallistujaa (20 Euroopasta ja 15 Afrikasta). Suomesta mukana ovat Jyväskylän yliopisto (UniPID) ja Luke.
Lisäksi Luke hoitaa viestintää FACCE-JPI:ssä (Joint Programming Initiative on Agriculture, Food Security and Climate
Change), joka on 21 maan yhteinen tutkimussuunnittelun aloite. Se ohjaa tutkimusta tukemaan kestävää maataloustuotantoa ja talouskasvua sekä edistämään eurooppalaista biopohjaista taloutta keskellä ilmastonmuutoksen
tuomia haasteita.
Tarkastelujaksolle osuu myös EU:n seitsemännen tutkimusraamiohjelman (2007-2013) rahoitusta, jota Suomessa
sai mm. Jyväskylän yliopisto osallistuessaan EU:n laajuiseen Transmango-tutkimusohjelmaan. Vaikka Transamangon
painotus olikin Euroopan ruokaturvassa, se analysoi myös globaaleja ruokaturvatrendejä.18

LEAP-Agri
LEAP-Agri (Long-Term EU-Africa Research and Innovation Partnership on Food and Nutrition Security and Sustainable Agriculture) - ERA-NET Cofund on yksi rahoitusinstrumentti ruoka- ja ravitsemusturvan sekä kestävän maatalouden tutkimukseen EU:n ja Afrikan välisessä tutkimus- ja innovaatioaloitteessa. Sen kokonaisbudjetti on 22,7 miljoonaa euroa, josta Euroopan komission osuus on kolmasosa. Yhteisrahoitukseen perustuvassa LEAP-Agri -verkostossa
on 30 rahoittavaa partneria yhdeksästä Euroopan ja yhdeksästä Afrikan maasta. Ensimmäinen haku järjestettiin
vuonna 2017, jolloin yhteensä 27 hanketta sai kolmivuotisen rahoituksen aloittaen toimintansa syyskuussa 2018.
Suomalaisen rahoitusosuuden LEAP-Agrin hankkeisiin myöntää Suomen Akatemia. Ensimmäisen haun neljässä rahoitusta saaneessa konsortiossa on mukana suomalainen tutkimuslaitos (HY, Luke, VTT) ja suomalaisia tutkijoita.
Tutkimusaiheina ovat ravitsemus, eläinten perinnöllisyystiede, biologinen tuholaistorjunta ja kestävät ruuantuotantosysteemit ja elinkeinot (mm. maaperän kasvukunto). LEAP-Agriin kuuluu, että kansallista rahoitusta niin EU- kuin
AU-maista tulee jokaiselle hankkeelle ja tiimille. Tämän vuoksi hankkeisiin liittyy epävarmuutta, vaikka osa eurooppalaisista rahoittajista osallistuu afrikkalaisten tiimien rahoittamiseen.19, 20

DeSIRA
EU:n Development Smart Innovation through Research in Agriculture (DeSIRA) -ohjelma on uusi eikä siten osu
ajankohdaltaan tarkastelujaksolle. DeSIRAn tavoite on tukea maatalouden ja maaseudun innovaatioita, joissa ilmasto huomioidaan läpileikkaavasti. DeSIRAan kuuluu esimerkiksi Afrikan ilmastorelevantin maataloustutkimuksen
ja -neuvonnan rakenteita tukeva elementti. Osana ohjelmaa, GFAR (Global Forum on Agricultural Research and Innovation) on rakentanut tietokantaa eurooppalaisesta ilmastorelevantin maataloustutkimuksen kapasiteetista.21

European Research Council ERC
Euroopan tutkimusneuvosto rahoittaa kaikkien alojen tutkimusta. Vuosina 2010-2018 ruokaturvan alalta rahoitusta
on saanut yksi suomalaisvetoinen Aalto-yliopiston hanke, jonka tavoitteena on löytää toteuttamiskelpoisia ja kestäviä mahdollisuuksia tulevaisuuden ruuantarpeen tyydyttämiseen vesi- ja viljelymaavarojen kantokykyä ylittämättä.

ERASMUS+

18

Transmango, 2019. Kotisivu saatavilla http://transmango.amazon.quickersite.com/
LEAPAgri, 2019. Kotisivu saatavilla https://www.leap-agri.com/
20 Euroopan komissio, 2019. ERA-NETs. http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/eranet_en.htm
21
https://www.gfar.net/news/gfar-builds-database-institutional-capacities-climate-relevant-agricultural-research-and
19
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Erasmus+ on EU:n kapasiteetinvahvistamisohjelma korkeakouluille. Tätä kautta ovat monet suomalaiset yliopistot
ja ammattikorkeakoulut saaneet rahoitusta yhteistyöhön ja opinto-ohjelmien kehitykseen. Esimerkiksi VITRI on kehittänyt metsäalan maisteriohjelmaa Laosissa ja HY maatalouteen liittyen Thaimaassa. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on kehittänyt kestävän biotalouden opetusta Vietnamissa.

3.4 Säätiöiden rahoitus
Monet yksityiset säätiöt tukevat myös ruokaturvaan ja maatalouteen liittyvää tutkimusta. Esimerkkinä voi mainita
Suomen Kulttuurirahaston, joka tukee väitöskirjojen tekoa myös kehitysmaiden ruokaturvan aiheista. Koneen säätiö on yliopistotutkimuksen ohella tukenut mm. BIOS-tutkimusyhteisöä, jonka yhtenä tutkimusteemana on ruokaturva. e2 Tutkimus on tehnyt ruokaturvaan liittyvää selvitystyötä MTK:n säätiön rahoituksella. Kansainvälisistä säätiöistä voi mainita Bill ja Melinda Gatesin säätiön, jonka rahoituksesta on hyötynyt ainakin Tampereen yliopiston
ravitsemustutkimus. Kaikenkattavaa yhteenvetoa eri säätiöiden rahoituksista ruokaturvateemalle ei ole olemassa,
vaan tietoa on haettava kunkin säätiön vuosittaisista myönnöistä. Turun yliopisto ylläpitää AURORA -tietokantaa,
joka kokoaa yhteen tieteen, taiteen että kulttuurin suomalaisia ja ulkomaisia rahoituslähteitä ml. projektirahoitus
ja henkilökohtaiset apurahat.22 Lisäksi usean säätiön yhteinen post doc -pooli kokoaa rahoitustietoa yhteen paikkaan, jolloin post doc -tutkijan on mahdollista hakea tarvitsemaansa rahoitusta kerralla.23

4 Toimijat, tutkimuskohteet ja rahoitus
4.1 Toimijat
Kuten aiemmin on jo todettu, Suomessa kehitysmaiden ruokaturvaan liittyvää tutkimusta tehdään useissa tutkimuslaitoksissa, mm. yliopistoissa, useimmiten Suomen Akatemian tai UM:n rahoittamana ja/tai osana kansainvälisiä tutkimushankkeita kansallisella ja/tai kansainvälisellä rahoituksella.
Ruokaturvatutkimusta tekevät myös väitöskirjatutkijat osana tutkimushankkeita tai itsenäisinä tutkijoina. Kaikkia
ruokaturvaan kohdistuvia väitöskirjatutkimuksia ei tässä selvityksessä ole pystytty jäljittämään, mutta liitteeseen 2
on koottu esimerkkejä.
Luonnonvarakeskus (Luke) toteuttaa etenkin UM:n rahoittamia tutkimuskapasiteetin vahvistamishankkeita ja on
mukana kansainvälisissä hankkeissa. Geologian tutkimuskeskus GTK on tehnyt maaperä- ja maanparannustutkimusta UM:n IKI-rahoituksella, osin yhteistyössä Luken kanssa. Tarkastelujaksolla Pellervon taloustutkimus PTT on
ollut mukana yhdessä hankkeessa ja Teknologian tutkimuskeskus VTT uudessa LEAP-Agri haussa. Myös eräät pienemmät toimijat tekevät aiheeseen liittyvää työtä Suomessa. Alla on kuvattu lyhyesti suurimpia toimijoita. Tarkemmat tiedot niiden tutkimushankkeista löytyvät liitteestä 5.

4.1.1 Yliopistot
Kehitysmaiden ruokaturvaan liittyvää tutkimusta tehdään ainakin kahdeksassa Suomen yliopistossa.
1 Helsingin yliopisto: valtiotieteellinen tdk/kehitysmaatutkimuksen laitos, maatalous-metsätieteellinen
tdk/maataloustieteiden laitos ja metsätieteiden laitos sekä matemaattis-luonnontieteellinen tdk
2 Itä-Suomen yliopisto
3 Jyväskylän yliopisto
4 Turun yliopisto ja Tulevaisuuden tutkimuskeskus
5 Aalto-yliopisto
6 LUT-yliopisto Lappeenranta/Lahti
7 Tampereen yliopisto
8 Oulun yliopisto

22
23

AURORA tietokanta, 2019. https://www.aurora-tietokanta.fi/
Postdocpooli, 2019. https://postdocpooli.fi/saatioiden-post-doc-poolin-toimintaperiaate/
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Helsingin Yliopistossa kehitysmaiden ruokaturvaan liittyvää tutkimusta tehdään eri tieteenaloilla useassa tiedekunnassa. Valtiotieteellisessä tdk:ssa kehitysmaatutkimuksen oppiaineessa on tehty esimerkiksi muutamia alaan liittyviä väitöskirjoja. Suurin osa ruokaturvatutkimuksesta tehdään maatalous-metsätieteellisessä, niin maatalouden
kuin metsätieteiden aloilla. Maatalouspuolella on tarkastelujaksolla tehty mm. HEI ICI -yhteistyötä, UM:n tilaustutkimusta sekä Akatemiarahoitteisia hankkeita. Tutkimusteemoja ovat olleet mm. mukulakasvit, vedenkeruun teknologiset innovaatiot ja biologinen typensidonta. Ravitsemustieteen laitos on ollut mukana mm. FoodAfrica-hankkeessa sekä Akatemian tutkimushankkeissa.
Metsätieteiden laitoksen yhteydessä toimiva Viikki Tropical Resources Insitute (VITRI) on mukana kehitysmaiden
ruokaturvaan liittyvässä tutkimuksessa mm. peltometsäviljelyn (agroforestry) yhteydessä. VITRIn tutkimuksessa on
mukana aiempaa vahvemmin sosioekonominen ulottuvuus, joka näkyy mm. ruokaturvan, elinkeinojen ja riskinhallinnan sisällyttämisenä tutkimusaiheisiin, esimerkiksi metsät turvaverkkona. Tämä on johtanut siihen, että myös
tutkijoiden taustat ja osaamiset ovat laajempia kuin aiemmin. Samoin tutkimuksen maantieteellinen alue on laajentunut aiemmasta Afrikka-painotuksesta.
Ruokaturvateemaa tutkitaan myös matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa, erityisesti luonnonvarojen
näkökulmasta. Tiedekunnasta hallinnoidaan TAITAn tutkimusasemaa Keniassa24, jossa tehdään työtä mm. liittyen
kaukokartoituksen hyödyntämiseen luonnonvarojen hallinnassa. Tutkimusasema tukee erityisesti opiskelijoiden
tutkimustöitä. TAITAn tutkimusasema on myös ollut tukikohtana monissa suurissa Akatemian rahoittamissa tutkimushankkeissa, viimeisimpänä niistä SMARTLAND -konsortio, jossa tutkitaan ekosysteemipalvelujen kartoittamista
ruokaturvan parantamiseksi. Lisäksi geoinformatiikassa yhteistyötä on tehty myös Akatemian rahoittamana kenialaisten ja eritrealaisten tutkimuslaitosten kanssa. Työ ei aina ole suoraan kohdistunut ruokaturvaan, mutta sillä on
monia epäsuoria yhteyksiä.
HELSUS eli Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti perustetiin tammikuussa 2018. Sen viidestä tutkimuspainopisteestä erityisesti ”Kulutus ja tuotanto” ja ”Globaali etelä” sivuavat läheltä ruokaturvan ja luonnonvarojen
teemoja. HELSUS myös jakaa pientä rahoitusta post-doc tutkimukseen ja kansainvälisten vieraiden liikkuvuuteen
sekä myöntää siemenrahoitusta (seed funding) tutkijoiden työhön näiden valmistellessa suuria kansallisia tai kansainvälisiä tutkimushankkeita. Rahoitetusta hankkeista yksi liittyy ruokaturvaan: peltometsäviljelyn post-doc tutkimus (€120 000e) sekä yksi kansainvälisen ruokajärjestelmätutkimuksen valmistelu Helsingin yliopistossa (€30 000).
Itä-Suomen yliopistossa on viimeksi tehty uusiin proteiinilähteisiin ja niiden tuotantomenetelmiin liittyvää tutkimusta Ugandassa. Jo Kuopion yliopiston aikana (Joensuun ja Kuopion yliopistot yhdistyivät v. 2010) tehtiin koulutuksen kapasiteetinvahvistamis- ja kehitys/tutkimushankkeita NSS- ja HEI ICI-rahoituksella Afrikassa, Etelä-Amerikassa, ja Aasiassa. Elintarviketieteiden osaaminen näkyy hankkeissa, joissa on keskitytty elintarvikkeiden tuotekehitykseen yhteisissä työpajoissa Kirgisiassa, Kazakstanissa, Keniassa ja Perussa. Savonia-ammattikorkeakoulu on toiminut yhteistyökumppanina joissakin hankkeissa.
Jyväskylän yliopiston osalta huomattavaa on Food System Studies -tutkimusryhmän työ, joka on tosin keskittynyt
kehittyneiden maiden ruokaturvaan, mutta työssä on myös globaaleja näkökulmia. Jyväskylästä koordinoidaan
myös joitakin EU:n tutkimusrahoituksen yhteistyöverkostoja.
Jyväskylä on myös UniPID -verkoston kotipaikka. UniPID on suomalaisten yliopistojen verkosto, joka tarjoaa tukipalveluja yliopistoille kestävän kehitykseen opetukseen ja tutkimukseen, jotta ne voisivat vastata paremmin globaaleihin kehityshaasteisiin. UniPID on esimerkiksi koordinoinut FinCEAL -hanketta, jonka konkreettisena tuloksena on
avoin, vapaaehtoisesti päivitettävä kehitystutkimuksen hankkeiden ja tutkijoiden tietokanta osoitteessa unipid.fi/infobank. UniPID toimii nyt myös ulkoministeriön tilaustutkimusten koordinoijana.
Turun Yliopisto on tehnyt tutkimusta elinkeinoista Intiassa, sekä pitkäjänteistä yhteistyötä Tansanian kanssa alueekologiassa (landscape), jossa paikkatietosysteemien avulla tuetaan tasa-arvoisempaa, eri ryhmät ja elinkeinot huomioon ottavaa aluesuunnittelua. Lisäksi Turun yliopistolla on ollut pitkäaikaista yhteistyötä HEI ICI -rahoituksella
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Perussa ja Kolumbiassa liittyen Andien alkuperäiskasveihin ja niiden elintarvikekäytön kehittämiseen. Se on ollut
mukana myös kahdessa BEAM-hankkeessa.
Aalto-yliopisto on ollut aktiivinen veden käyttöä koskevassa tutkimuksessa. Vesi & kehitys -ryhmän tutkimushankkeet kattavat kotimaisen näkökulman lisäksi kehitysmaita, ja osassa hakkeita on täysin globaali näkökulma. Paljon
tutkimustyötä on tehty Mekongin valuma-alueella ja muualla Aasiassa. Aalto toimi myös koordinaattorina Suomen
Akatemian STN-rahoitteisessa Winland -tutkimushankkeessa.25 Sen yhtenä teemana oli ruokaturva, jota hankkeessa
tarkasteltiin niin Suomen kuin globaalista näkökulmasta. Aalto-yliopisto sai äskettäin merkittävän rahoituksen ruokaturvatutkimukseen Euroopan Research Councililta.
LUT-yliopistossa on uusi kestävyystieteen professuuri, mikä lisää myös globaalia ja kehitysmaihin kohdistuvaa tutkimusta. LUT:ssa on myös valmistunut ja valmisteilla kehitysmaiden ruokaturvaan liittyviä väitöskirjoja.
Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa tutkitaan ravitsemuksen kautta kehitysmaiden äitien ja lasten terveyttä. Globaalin terveyden ryhmä (Tampere Center for Child Health Research, Global
Health Group) on tehnyt pitkäaikaista yhteistyötutkimusta lasten ravitsemuksesta Malawissa. Akatemia on osarahoittanut ryhmän työtä iLiNIS -hankkeessa, jonka päärahoittaja on Gates Foundation.
Oulun yliopiston ympäristö- ja kemiantekniikan tutkimusyksikössä on tutkittu vedenpuhdistamismenetelmiä Perussa käyttäen hyväksi maatalouden ylijäämäbiomassaa kuten hedelmien ja pähkinöiden syötäväksi kelpaamattomia osia.

4.1.2 LUKE
Luonnonvarakeskus LUKE on vuodesta 2015 yhdistänyt maatalouden, riista- ja kalatalouden, sekä metsäntutkimuksen yhden katon alle yhdessä maa- ja metsätalousministeriön tietopalveluiden kanssa. Kehitysyhteistyötä Luke on
tehnyt vuodesta 1974.
Vuosina 2010 - 2018 Luke on toteuttanut ruokaturvaan liittyen noin kymmenen IKI -hanketta ja koordinoinut UM:n
mittavan Food Africa-hankkeen. Se on lisäksi toteuttanut Akatemian rahoittamia Soilman ja AlterClima hankkeita,
joissa on myös väitellyt tohtoreita. Tämän lisäksi Luke on tehnyt yhteistyötä HY:n ja saksalaisen kehitystutkimuskeskuksen (ZEF) kanssa ja ollut mukana EU:n Horizon 2020 -ohjelmasta rahoitetussa ProINTENS hankkeessa. Lukessa
tehdään paljon myös metsiin ja hiilensidontaan liittyvää kansainvälistä tutkimusta.
Lisäksi Lukesta on koordinoitu IUFRO:n (International Union of Forest Research Organizations) erikoishanketta
World Forests, Society and Environment (WFSE), joka on pitkäaikainen kehitysmaihin keskittyvä hanke vuodesta
1996. Luke on mukana myös IUFRO:n Global Forest Experts’ Panel -työssä, johon on liittynyt metsät ja vesi sekä
metsät ja ruokaturva. Nämä molemmat ovat saaneet UM:n kansalaisjärjestöille suunnattua hanketukea.

4.1.3 Muut toimijat
Ruokaturvaan liittyvää tutkimusta tehdään myös isojen instituutioiden ulkopuolella. Alla on kaksi esimerkkiä pienemmistä toimijoista.

BIOS
BIOS on syksyllä 2015 perustettu kahdeksan tutkijan tutkimusyksikkö, jonka tavoitteena on vakiintua pysyväksi monitieteiseksi toimijaksi. Yksi tutkijoista on keskittynyt enenevästi nälkää, ruokaturvaa, köyhyyttä ja ruokajärjestelmiä
koskevaan tutkimukseen, jonka tavoitteena on luoda tutkimuksellista kokonaiskuvaa ruokakysymysten eri ulottuvuuksista ja tuoda sitä suomalaiseen keskusteluun. BIOS on saanut rahoitusta Koneen säätiöltä ja useiden eri hankkeiden kautta (esim. Yle-yhteishanke, Akatemian STN-rahoitteinen WISE).

e2 Tutkimus
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e2 Tutkimus on noin kymmenvuotias yleishyödyllinen tutkijayhteisö, jossa tutkimusaiheet linkittyvät demokratiaan
sekä ruokaturvaan ja ympäristöön. Yleisavustusta e2 on saanut mm. Opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Hankekohtaista rahoitusta se on saanut mm. Suomen Kulttuurirahastosta, Ulkoministeriöstä, FAO:sta ja MTK:n säätiöstä.

4.2 Tutkimuskohteet ja yhteys ruokaturvaan
Suomalaiset tutkimusorganisaatiot ja tutkijat ovat tutkineet ruokaturvaa monesta näkökulmasta ja ruokaturvan eri
pilareihin kohdistuen. Vuosina 2010 - 2018 tutkimusteemat ja kehitysmaiden tutkimuskapasiteetin vahvistaminen
ovat liittyneet muun muassa kasvien biologiaan ja kasvuun, maaperään, maankäyttöön, kotieläintuotantoon, ravitsemukseen, ilmastonmuutokseen ja veteen.
Ruokaturvan neljästä osa-alueesta tutkimusyhteistyötä on kohdentunut eniten pilareihin I ja IV eli saatavuuteen
(availability) ja saannin jatkuvuuteen (stability): noin 43% hankkeista saatavuuteen ja samoin noin 43% hankkeista
jatkuvuuteen. Useassa hankkeessa tutkimusaiheet liittyvät useampaan ruokaturvan pilariin. Noin viidesosa hankkeista (19%) tarkasteli pilaria III eli käytettävyyttä (utilization) lähinnä ravitsemuksen näkökulmasta. Kartoituksen
rajausten vuoksi tarkasteluun valikoituneista hankkeista vain muutama (5 %) käsitteli ruuan saavutettavuutta eli
kakkospilaria (access). Köyhyyden vähentämiseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen liitoksissa oleva kakkospilari
olisi laajentanut kartoituksen koskemaan suurinta osaa kaikesta kehitystutkimuksesta. Kakkospilari on ruokaturvan
kannalta kuitenkin tärkeä, koska ruuan saatavuus yksin ei takaa, että se olisi kaikkien saavutettavissa.
Yhteys suomalaisten ruokaturvatutkimuksen tavoitteiden ja kestävän kehityksen kakkostavoitteen (SDG2) välillä
on selvä. Konkreettista yhteyttä ruuantuotannon nopeaan lisääntymiseen tai ravitsemustilan paranemiseen on kuitenkin vaikea osoittaa. Kuten kaikessa tutkimuksessa, myös ruokaturvatutkimuksessa vaikuttavuus syntyy usein
vasta ajan mukana ja riippuu muun muassa yhteistyömaiden innovaatiojärjestelmistä, joiden kautta tutkimustuloksia voidaan tulkita, yhdistää ja paketoida politiikantekijöille tai muille loppukäyttäjille sopiviksi.
Kehitysyhteistyötä arvioidaan tulosten perusteella ja indikaattorina käytetään usein hyödynsaajien määrää. Tutkimushankkeissa yhteistyökumppaneiden kapasiteetin vahvistamista voidaan mitata muun muassa koulutettujen
maistereiden ja tohtoreiden määrällä. Lopullisten hyödynsaajien, esimerkiksi paremman ruokaturvan saavuttaneiden ihmisten lukumäärän todentaminen on kuitenkin hankalaa. Indikaattoreiden ja seurannan kehittäminen olisi
kuitenkin tarpeen, jotta erityisesti kehitysyhteistyövaroin rahoitettujen hankkeiden tuloksellisuutta voitaisiin arvioida akateemisia tuloksia laajemmin.
Joitakin esimerkkejä löytyy toteutuneista hankkeista. Tutkimusta on toimintatutkimuksen tapaan jalkautettu viljelijöiden pelloille ja samassa yhteydessä on järjestetty peltopäiviä, jolloin keskustelua eri menetelmistä on voitu
käydä suoraan viljelijöiden kanssa. Seuraava askel olisi vaikuttavuuden mittaaminen: kuinka moni viljelijä omaksui
uusia menetelmiä ja mikä oli niistä saatu hyöty? Sama voidaan laajentaa koskemaan kaikkea ruokaturvatutkimusta:
tuloksiin ja mahdollisesti annettuihin suosituksiin pitäisi voida palata muutaman vuoden kuluttua hankkeen päättymisestä ja arvioida niiden merkityksellisyyttä ja vaikuttavuutta.

4.3 Maantieteellinen jakautuminen
Maanosittain tarkasteltuna tutkimushankkeita on tehty eniten (60%) Afrikassa, ainakin 23 maan kanssa. Joissakin
hankkeissa tehdään kenttätyötä useassa eri maassa, ja joissakin määritetään maantieteellinen alue laajemmin tai
näkökulma on täysin globaali. Saatujen tietojen mukaan Aasiassa on toteutettu 8%, ja Väli- ja Etelä-Amerikassa 12%
hankkeista. Globaali lähestymistapa on ollut yhdeksässä prosentissa hankkeista.
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Tutkimushankkeiden maantieteellinen jakautuminen
maanosittain perustuen mainintaan yhteistyömaasta
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Kaikesta UM:n rahoittamasta kehitysmaiden ruokaturvatutkimuksesta ei onnistuttu saamaan rahoitustietoja julkisten tietokanavien kautta. Osasta hankkeita ei myöskään onnistuttu saamaan hankeasiakirjoja kartoituksen käyttöön. Siksi rahoitukseen liittyvät tiedot ovat vain suuntaa-antavia. Mukana rahoitustarkastelussa ovat siis vain ne
Akatemian, IKI- ja HEI ICI, alueelliset ym. hankkeet, joista tietoa onnistuttiin saamaan.
Tiedossa oleva kokonaisrahoitus ruokaturvaan liittyvään tutkimukseen ja kehitysmaiden tutkimuskapasiteetin vahvistamiseen vuosina 2010-2018 oli 58 milj. euroa. Jos rahallisesti mittavia, Afrikkaan kohdistuvia alueellisia hankkeita ei oteta huomioon, rahoitusta käytettiin noin 19 milj. euroa.
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Akatemian kautta kulkenut rahoitus oli runsas 11 miljoonaa euroa. IKI-hankkeiden kautta kanavoitiin 3,6 miljoonaa
ja HEI ICI-hankkeiden lähes saman verran 3,7 miljoonaa euroa. Alueelliset tutkimushankkeet saivat yhteensä 39
miljoonaa euroa, mikä oli 70 % kokonaisrahoituksesta.

Yhteistyö kansainvälisten ja paikallisten tutkimuslaitosten kanssa
UM tuki 1990-luvulta alkaen kehitysyhteistyövaroista neljää CGIAR-järjestelmään kuuluvaa tutkimuslaitosta: peltometsäviljelyä tutkiva ICRAF, metsätutkimuslaitos CIFOR, kotieläintutkimuslaitos ILRI ja maatalouspolitiikkaa tutkiva IFPRI. Yleisavustuksen lisäksi laitokset ovat saaneet tukea myös eri projektien kautta (katso alla). Laitosten
yleisavustus, joka oli kasvanut yhteensä noin 3 miljoonaan euroon vuodessa, kuitenkin lopetettiin vuonna 2014.
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Monilla suomalaisilla tutkimuslaitoksilla on ollut yhteistyötä CGIAR-laitosten kanssa. Yhteistyö on ollut erityisen
laajaa FoodAfrica-hankkeessa, jossa kumppaneina olivat Bioversity, ICRAF, ILRI ja IFPRI. BIODEV- ja MICCA-hankkeissa partnerina on ollut ICRAF. VITRIllä on hankkeita yhdessä CIFORin kanssa. CHIESA-hankkeessa partnerina oli
hyönteistutkimuslaitos ICIPE, joka ei kuulu CGIAR-ryhmään. Lukella on meneillään hanke ILRIn kanssa. Edellä mainituissa alueellisissa hankkeissa kumppaneina on ollut myös paikallisia yliopistoja ja tutkimuslaitoksia maissa, joiden
alueella hankkeet ovat toimineet. Paikallisen kapasiteetin vahvistaminen onkin kirjattu usein osaksi hankesuunnitelmaa ja se on toteutunut esimerkiksi maisteri- ja tohtoriopiskelijoita tukemalla.
Osana tätä selvitystä yli 20 tutkimushankkeen toteuttajalle lähetettiin kysely yhteistyökokemuksista paikallisten
tutkimuslaitosten kanssa. Kyselyyn saatiin kuusi vastausta. Niiden sekä projektiasiakirjojen ja yleisistä tietokannoista saatujen tietojen mukaan suomalaisten hanketoteuttajien yhteistyökumppaneina on ollut reilusti yli sata yliopistoa ja niiden eri laitoksia, maa- ja metsätalouden- ja vesiviljelyn tutkimuslaitoksia sekä aiemmin jo mainittujen
CGIAR-tutkimuslaitosten lisäksi vielä trooppisen maatalouden tutkimuslaitos CIAT ja perunantutkimuslaitos CIP. Liitteessä 5 olevassa hankelistauksessa on merkitty mahdollisuuksien mukaan näkyviin myös paikallisia tutkimuspartnereita.
Kyselyn vastausten mukaan yhteistyö paikallisten ja kansainvälisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa on
sujunut pääasiassa hyvin. Tässä mainintoja vastanneiden omin sanoin: ” Yhteistyö sinällään oli melko helppoa ja
mutkatonta – tosin kulttuurierot ovat valtavat myös hanketasolla siinä, miten hankerahoitusta hallitaan tai mihin
kaikkeen hankerahoitusta ei voi käyttää.” “Mukana olleet ovat hyvin motivoituneita; suuri osa on edelleen koulutustaan vastaavissa tehtävissä ja kouluttavat nyt itse uusia asiantuntijoita.” “Yhteisen tahtotilan myötä on ollut
helppoa ja motivoivaa puskea vaikeitakin asioita eteenpäin.”
Kulttuuri- ja toimintakulttuurieroista johtuvia hankaluuksiakin on koettu. Vastaajat nostivat esille mm. seuraavaa:
”Sain olla hyvin tarkka ja johdonmukainen siinä, että kohdemaassa hanke eteni ajallaan ja että varoja käytettiin niin
kuin ne oli suunniteltu käytettävän. Tässä asiassa oli selkeästi eroja eri organisaatioiden kesken.” Yleensä hankaluuksista selvittiin keskustelun ja pelisääntöjen selventämisen avulla. Joihinkin asioihin on kuitenkin ollut vaikea
vaikuttaa, esim. ”paikallisen kohderyhmän sisällä ilmeni keskinäisiä ristiriitoja, jotka joinakin aikoina haittasivat
luontevaa yhteistoimintaa ja omistajuuden siirtymistä paikallisille.” Haasteina mainittiin myös suomalaisten rahoitusmekanismien tuntemattomuus kumppanimaissa esimerkiksi eri lähteistä peräisin olevien rahojen käytettävyyden suhteen.
Kokemuksena mainittiin myös, että yhteistyö kehitysmaiden pienten yliopistojen kanssa voi olla helpompaa kuin
suurten, koska kilpailu pienempien yliopistojen huomiosta on vähäisempää. Kysymykseksi nousee suomalaisten näkökulmasta kuitenkin, miten voidaan tehdä huippututkimusta ja noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä kehitysmaiden pienten yliopistojen kanssa. Paikallisten yliopistojen odotukset yhteistyöhankkeille voivat olla myös epärealistisen suuria esimerkiksi koskien mahdollisuutta hankkia laitteita ja tarvikkeita.
Kysymykseksi paikallisessa yhteistyössä nousee 6.5.2019 pidetyn UM:n ja Akatemian järjestämän kehitystutkimusseminaarin mukaan myös tarve aitoon ja tasavertaiseen yhteistyöhön suomalaisten ja kehitysmaissa toimivien tutkijoiden ja tutkimuslaitosten kesken koko hankkeen keston ajan. Tämä on edellytys esimerkiksi Akatemian myöntämälle rahoitukselle. Samoin Akatemia painottaa, että tutkimuskysymysten pitäisi nousta pääasiassa kehitysmaiden
tarpeista, ja tuotetun tiedon pitäisi hyödyttää pääasiassa kehitysmaita.

5 Ihmisoikeusperustaisuus sekä läpileikkaavat tavoitteet
Suomen kehityspolitiikan läpileikkaavat tavoitteet ovat tarkastelujaksolla liittyneet demokratiaan ja hyvään hallintoon, ympäristöön, naisten ja tyttöjen, sekä vammaisten oikeuksiin ja tasavertaiseen osallistumiseen. Tarkastelujakson aikana tavoitteet ovat kuitenkin hienoisesti muuttuneet.
Ennen uuden kehityspoliittisen toimenpideohjelman valmistumista vuoden 2012 alussa Suomen kehitysyhteistyön
läpileikkaavat tavoitteet olivat sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen, erityisesti tyttöjen ja naisten oikeuksien
edistäminen ja aseman parantaminen; yhteiskunnallinen tasa-arvo; erilaisten vähemmistöryhmien (vammaiset, etniset vähemmistöt jne.) aseman parantaminen; köyhyyden vähentäminen; HIV/AIDS; sekä ympäristöasiat. Vuonna
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2012 hyväksytyssä toimenpideohjelmassa läpileikkaaviksi tavoitteiksi määriteltiin sukupuolten tasa-arvo, eriarvoisuuden vähentäminen ja ilmastokestävyys.
Lisäksi vuoden 2012 kehityspoliittisessa toimenpideohjelmassa esiteltiin uusi ihmisoikeusperustainen lähestymistapa (Human Rights Based Approach, HRBA) koskemaan kaikkea kehitysyhteistyötä.
Tässä selvityksessä läpileikkaavien teemojen huomioimista on tarkasteltu UM:n rahoittamien IKI- ja HEI ICI-hankkeiden osalta. Akatemian rahoittamien kehitystutkimushankkeiden asiakirjoja selvitysryhmä ei saanut käyttöönsä.
Alueellisista hankkeista on referoitu FoodAfrican, BIODEV:n, MICCA:n ja CHIESA:n evaluaatioraportteja.

IKI, HEI ICI ja läpileikkaavat tavoitteet
Läpileikkaavien tavoitteiden sisällyttämistä IKI-hankkeisiin on sivuttu tarkastelujaksolla kolmessa arviointiraportissa
ja seurantakonsultti FCG:n IKI-loppuraportissa.
Vuonna 2014 evaluoitiin kehityspolitiikan instrumenttien täydentävyyttä, jolloin yhtenä tapaustutkimuksena arvioitiin 39 IKI-hanketta. Arviossa todettiin, että IKI-hankkeiden aloittamisesta vuonna 2008 lähtien läpileikkaavien tavoitteiden huomiointi on ollut vain tyydyttävää, tosin ajan myötä parantunutta. Sekä suomalaisten kumppanien
osaaminen että UM:n ohjeistukset ovat kehittyneet myönteisesti. Ympäristö- ja ilmastokestävyys on otettu parhaiten huomioon, mutta sukupuolten tasa-arvossa ja vähemmistöjen ja haavoittuvien ryhmien huomioonottamisessa
olisi parannettavaa. Tähän on vaikuttanut se, että hankkeet toimivat usein ympäristö- ja ilmastosektoreilla, jolloin
nämä tavoitteet ovat olleet automaattisesti tuttuja. Toisaalta hankkeiden teknisyys ja lyhyt kesto on tuonut rajoitteita läpileikkaavien tavoitteiden huomioimiseen.
Puutteista huolimatta paikallisten kumppanien mielestä Suomi tuo näitä asioita paremmin esille kuin muut rahoittajat. Läpileikkaavat tavoitteet nähtiin tärkeinä, mutta joissakin tapauksissa niiden huomioimista hidasti kumppanin
resurssipula/osaamispula tai poliittisen tuen puute.26
Vuoden 2018 Vietnamin IKI-hankkeiden evaluaatiossa todetaan, että läpileikkaavat tavoitteet otettiin huomioon
vain vähäisesti. Syiksi on mainittu niukat resurssit hankkeiden valmistelussa, suomalaisten vähäinen kokemus kehitysyhteistyöstä sekä hankkeiden tiukka tekninen fokus. Ihmisoikeudet, sukupuolten välinen tasa-arvo ja ilmastokestävyys oli kuitenkin mainittu kaikissa hankkeissa. Huomattavaa on myös, että ilmasto oli kahden hankkeen pääteema.27
NSS ja HEI ICI -hankkeiden evaluaatiossa vuodelta 2014 todetaan, että eräät hankkeet huomioivat läpileikkaavia
tavoitteita, mutta yleisesti tavoitteet eivät ole aidosti ja läpileikkaavasti mukana suunnittelussa ja aktiviteetissa.
Toisaalta hankkeiden valintakriteereissä ei läpileikkaavia tavoitteita myöskään erityisesti painoteta.28
IKI-seurantakonsultin loppuraportti29 puolestaan toteaa, että läpileikkaavista tavoitteista hankesuunnitelmissa on
yleisimmin esillä sukupuolten välinen tasa-arvo. Sen tulkinta liittyy usein naisten aseman kehittämiseen kehitysmaan organisaatiossa, ja hankkeissa on siten pyritty kannustamaan naisten osallistumista hankkeen toimintoihin,
kuten koulutukseen. Tämä ei kuitenkaan ole aina ollut mahdollista johtuen koulutettujen naisten vähyydestä kyseisissä maissa ja organisaatioissa, erityisesti teknisillä aloilla.
Suuri osa hankkeista on seurantakonsultin mukaan vaikuttanut hyvän hallinnon toimintaedellytysten kehittymiseen, muun muassa tiedon läpinäkyvyyden ja saatavuuden parantumiseen. Seurantakonsultti pitikin hyvän hallinnon vahvistamista yhtenä parhaiten toteutuneista ja toteutettavista tavoitteista, myös hyvin teknisissä hankkeissa.
IKI-hankkeista yli 80 prosenttia toimii luonnonvara- ja ympäristösektorilla sekä ilmatieteissä, ja niissä ilmastokestävyys otetaan huomioon suunnittelussa ja toteutuksessa. Ohjeiden mukaan IKI-toimijoiden onkin jo suunnitteluvaiheessa selvitettävä hankkeessa kehitettävien, kumppaniensa toimivaltaan kuuluvien toimintojen ympäristövaikutuksia.

Ulkoministeriö. 2014. Evaluaatio. Complementarity in Finland’s Development Policy and Co-operation, A Case Study on Complementarity in
the Institutional Co-operation Instrument
27 Ulkoministeriö. 2018. Evaluaatio. Final evaluation of three Institutional Cooperation Instrument (ICI) projects in Vietnam 2018
28 Ulkoministeriö. 2014. Evaluaatio. Finland’s Support to Higher Education Institutions, North-South-South and HEI ICI Programmes
29
FCG 2017. Institutionaalisen yhteistyön seurantakonsultti 01/2013-02/2017. Loppuraportti huhtikuu 2017.
26
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Ihmisoikeusperustaisesta toimintatavasta seurantakonsultin raportissa todetaan, että IKI-hankkeissa painotetaan
muun muassa partnerimaan toimijan omistajuutta ja vastuullisuutta, avoimuutta sekä hankkeiden tuloksellisuutta
ja vaikuttavuutta. Lähtökohtaisesti kaikissa IKI-hankkeessa välittömiä hyödynsaajia ovat kumppaniorganisaatiot ja
niiden asiantuntijat, joiden kapasiteettia pyritään vahvistamaan. Kyseiset organisaatiot ovat vastuunkantajia
omassa toimintaympäristössään. Kumppaniorganisaation kapasiteetin vahvistumisen kautta IKI-hankkeilla on
useimmissa tapauksissa ainoastaan välillisiä vaikutuksia kohdemaan/alueen oikeudenhaltijoihin eli lopullisiin hyödynsaajiin ja heidän kokemiin muutoksiin.

Alueelliset hankkeet ja läpileikkaavat tavoitteet
Kaikki neljä alueellista tutkimusohjelmaa valmisteltiin ennen vuotta 2012, jolloin ihmisoikeusperustaisuus tuli mukaan hankkeisiin. Siksi hankedokumentit eivät erikseen mainitse HRBA:ta eikä sen toteutumista ole erityisesti seurattu. Hankearviot kuitenkin toteavat, että hankkeiden toteutustavat ovat huomioineet HRBA:n ja myönteisiä ihmisoikeusvaikutuksia on syntynyt hankkeiden tuloksena, mutta niitä ei ole erikseen raportoitu.
MICCA-hankkeen loppuevaluaatiossa (2016)30 todetaan, että hankkeen tutkimusosassa gender-kysymys sai hyvin
huomiota, mikä näkyi esimerkiksi miesten ja naisten tasapainoisena osallistumisena sekä naisten äänen kuulemisena testattavia viljelymenetelmiä valittaessa. Erityisten naisryhmien kautta varmistettiin, että naiset saivat tarvitsemansa tuen. Edistymisraporteissa data oli myös eritelty miesten ja naisten osalta. Ilmastoasiat olivat koko hankkeen teemana, joten niiden integrointia ei tarvinnut pohtia erikseen.
BIODEV-hankkeen evaluaatioraportissa (2016)31 todetaan, että projektidokumentissa mainitaan kolme poikkileikkaavaa teemaa: sukupuolten tasa-arvo, eriarvoisuuden vähentäminen ja ilmastokestävyys. Suunnitelma ei kuitenkaan kerro tarkemmin, miten teemat otetaan huomioon toteutuksessa. Useiden aktiviteettien todettiin kuitenkin
saavuttaneen naisia. Tällaisia olivat puutarhojen perustaminen sekä polttopuuta säästävät liedet. Huomiota kiinnitettiin myös naisten osallistumiseen eri kursseille. Hanke kokonaisuudessaan oli ilmastomuutoskysymyksiin tähtäävä, joten ilmastoulottuvuus oli selvä.
CHIESA-hankkeen välievaluaatioraportin mukaan (2014)32 poikkileikkaavista teemoista hankedokumentissa mainittiin tasa-arvo, syrjäytyvien ryhmien huomioiminen ja HIV/AIDS. Sukupuolten tasa-arvoon kiinnitettiin huomiota esimerkiksi stipendiaattien valinnassa. Samoin toivottiin nais- ja miesviljelijöiden ja neuvojien tasa-arvoista osallistumista hankkeeseen, mutta siinä onnistuttiin harvoin. Tiedonkeruuta ei myöskään aina tehty sukupuolisensitiivisesti.
Syrjäytyvien ja haavoittuvien ryhmien ääni yritettiin saada kuuluviin paikallisia sopeutumissuunnitelmia tehtäessä.
CHIESA oli lähtökohtaisesti ilmastohanke ja siten ilmastointegraatiota ei tarvinnut pohtia.
FoodAfrica-hankkeen väliarvioraportissa (2014)33 todetaan, että gender-kysymykset oli sisällytetty hankesuunnitelmaan. Käytännössä toteutus vaihteli eri työpakettien kesken. Useimmissa kerättiin sukupuolen mukaan jaoteltua
dataa, joissakin kiinnitettiin erityishuomiota naisten viljelemiin kasveihin. Toisaalta jotkut koulutustapahtumat järjestettiin niin, ettei naisilla ollut pitkien matkojen takia mahdollisuutta osallistua ja siksi niissä käsiteltiin vain miesten viljelemien kasvien kysymyksiä. Eriarvoisuuden vähentämiseen ei juuri kiinnitetty huomiota, ja ilmastoasiat tulivat selkeästi esille vain niihin erikoistuneessa työpaketissa.

30

Swennenhuis & McCaffrey 2016. Final review of Making agriculture part of the solution to climate change–Building capacities for Agriculture
Mitigation – Programme. FAO.
31 Talvela 2016. Evaluation of Building biocarbon and rural development in West Africa (BIODEV). Evaluation report 4.3.2016.
32 Talvela et al. 2014. Joint Mid-Term Review of Regional Research and Development Programmes. FoodAfrica and CHIESA. Report 24.11.2014
33 Talvela et al. 2014. Joint Mid-Term Review of Regional Research and Development Programmes. FoodAfrica and CHIESA. Report 24.11.2014
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6 Suomen vahvuusalueet sekä tiedon hyödyntäminen
6.1 Suomen vahvuusalueet ruokaturvatutkimuksessa
Tarkastelujakson tutkimukset ja tutkimuskapasiteetin vahvistamishankkeet ovat lähestyneet ruokaturvaa monesta
näkökulmasta. Temaattisesti tutkimushankkeet jakautuvat monelle eri tieteenalalle maaperätutkimuksesta osuuskuntien toimintaan ja ruuan ja rehujen mykotoksiineista maankäytön suunnitteluun. Tarkastelujakson aikana ilmastonmuutokseen liittyvät kysymykset nousivat yhä useammin esille tutkimusaiheissa. Osittain ilmastomuutokseen
liittyen, osin omana teemanaan myös vesikysymykset vahvistuivat tutkimuksen kohteena.
Erityisiä ruokaturvaan liittyvän tutkimuksen vahvuusalueita kartoitettiin niin haastatteluissa kuin toimijoille lähetetyssä kyselyssä. Lisäksi asiasta keskusteltiin vilkkaasti ruokaturvatutkijoiden ja -toimijoiden tapaamisessa 13.5.2019.
Alla on koottuna alan toimijoiden keskeisimpiä näkemyksiä tutkimuksen painopisteistä tulevaisuudessa. Näkemykset voi jakaa karkeasti kolmeen ryhmään: tutkimuksen tekemisen tapa, kokonaisuuksien hallinta ja tutkimusteemat.

Tapa tehdä tutkimusta ja tutkimusyhteistyötä
Monet vastaajat korostivat, että suomalainen tutkimuksenteon tapa on hyvä malli kehitysmaiden kanssa tehtävälle
tutkimusyhteistyölle. Tämä tarkoittaa käytännöllistä lähestymistä ja matalaa hierarkiaa. Vastauksissa todettiin, että
”Suomessa yksittäiset työtekijät eri organisaatiossa joutuvat kattamaan normaalityössään varsin laajaa ja monipuolista aluetta olipa kyse sitten tutkimuksesta tai neuvonnasta. Se antanee hyvän pohjan (kapean erikoistumisen sijaan) monimuotoisen ruokaturvan kehittämiseen.” Lisäksi todettiin, että ”koulutus on tärkeä osa yhteistyötä ja siihen Suomella on hyvät edellytykset ja näytöt. Suomalaisia pidetään melko neutraaleina toimijoina ja heihin suhtaudutaan luottavasti. Suomalaisten tutkijoiden osaamistaso on korkea.” Vastauksissa painotettiin olevan eduksi, jos
hankkeissa on mukana useampia kehitysmaita ja niiden tutkimuslaitoksia, koska näin mahdollistuu etelä-etelä kokemuksenvaihto.

Kokonaisuuksien hallinta
Edellisessä kohdassa jo mainittiin, että Suomessa yksi toimija joutuu usein hallitsemaan laajoja kokonaisuuksia, mikä
on hyvä lähestymistapa myös tutkimusyhteistyössä. Monitieteisyyden ja tutkimusyhteistyön nähtiin parantavan vaikuttavuutta esimerkiksi ruokaketjua tai ruokajärjestelmää tutkittaessa. Tutkimuksen kytkeytyminen myös isoihin
kysymyksiin, kuten ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden ongelmien ratkaisuun nähtiin keskeiseksi.
Samoin esille nousi nexus-ajattelun tärkeys, esimerkiksi ruoka-vesi-energia -yhteydet. Suomen kansallisessakin tutkimuksessa, erityisesti päätöksentekoa palvelevassa tutkimuksessa, tavoitteena on monitieteisyys. Kokemusten perusteella tutkimukselle voi olla hyväksi, jos se toimii osana isompaa kokonaisuutta, esimerkiksi kehityshanketta,
jolloin tutkijat hyötyvät hankkeen infrastruktuurista ja verkostoista. Tärkeäksi todettiin myös sen ymmärtäminen,
että Suomen ruokaturva on osa globaalia ruokaturvaa ja että globaalikehitys vaikuttaa Suomeen ja samoin että
Suomessa tehdyillä päätöksillä on vaikutusta globaaleihin muutoksiin.

Tutkimusteemat
Kartoituksen aikana nousi esille useita tutkimusaiheita, joita eri toimijoiden mielestä olisi perusteltua rahoittaa tulevaisuudessa. Tässä niistä useimmin mainittuja esimerkkejä: viljelysmaan/maaperän kasvukunnon kestävyys ja hiilen kierto maassa, ilmastonmuutokseen sopeutuminen (ml. diversifikaatio, kuivien alueiden resilienssi, kestävät viljelymenetelmät), ruoka-vesi-energia -nexus, ruuan turvallisuus ja jäljitettävyys sekä ravitsemuksen kysymykset, kotieläinten rehut sekä vesiviljely. Lisäksi korostettiin sukupuolten tasa-arvon kytkemisen tärkeyttä kaikkeen ruokaturvatutkimukseen. Ruokaturvatutkijoiden tapaamisessa 13.5.2019 esille nousivat myös maankäytön suunnittelu ja
maankäyttöoikeudet (esim. maatalousmaan ja metsämaan yhteydet), peltometsäviljely ja sanitaatio, johon liittyy
ravinteiden kierrätys. Keskustelussa mainittiin myös ennakointitutkimus, jota Suomessa tehdään paljon, mutta kehitysmaissa harvemmin. Samalla korostettiin myös ruokaturvan kakkospilarin, eli ruuan saavutettavuuden tärkeyttä
tutkimuksessa. Siihen liittyvää tutkimusta tarvitaan yhteiskunnan monella lohkolla alkaen ihmisten toimeentulomahdollisuuksista ja tulonjaosta.
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6.2 Tutkimustulosten saaminen käytäntöön
Tutkimus on tärkeää sinällään, mutta keskeistä on myös sen pohtiminen, ketkä ovat tutkimuksen yleisöjä ja miten
tieto saavuttaisi nämä yleisöt parhaiten.
Vuoden 2015 syksystä alkaen ovat ruokaturvatutkijat ja ruokaturvaan liittyvien kehityshankkeiden tekijät kutsuttu
koolle noin kahdesti vuodessa vaihtamaan ajatuksia uusimmista tutkimuksista. Käytäntö sai alkunsa UM:n aloitteesta (neuvonantaja Marjaana Pekkola) ja siihen liittyivät KEHYS ry:n (nyk. FINGO) ruokaturvatyöryhmä sekä MTK:n
yhteydessä toimiva Food and Forest Development Finland (FFD). Tapaamisissa on pohdittu tutkimustulosten lisäksi
muun muassa sitä, kuinka Suomessa tehdyn kehitystutkimuksen saisi paremmin eri järjestöjen ja maaseutukehitysohjelmien käyttöön sekä vastaamaan ohjelmien osallisten ja hyödynsaajien tarpeita. Samalla keskustelua on käyty
tulevista tutkimustarpeista.
Kevääseen 2019 mennessä keskustelutilaisuuksia on ollut seitsemän, ja niissä on käsitelty ruokaturvaa mm. ilmaston, veden, metsän, maaperän, ravitsemustiedon levittämisen, mukulakasvitutkimuksen ja hyönteisravintotutkimuksen kannalta.
Tutkimustulosten saamista käytäntöön on pohdittu myös UM:n tukemassa tutkimustyössä. Kahdelle alueelliselle
tutkimushankkeelle, CHIESA:lle ja FoodAfricalle UM myönsi jatkorahoituksen nimenomaan tulosten levittämiseksi
tiedontarvitsijoiden ulottuville. Tätä voi pitää hyvänä ratkaisuna, koska intensiivisen tutkimusvaiheen aikana huomio hankkeissa keskittyi tutkimukseen eikä alkuperäisissä suunnitelmissa tiedonvälitystä oltu resursoitu riittävästi.
Jatkovaiheiden aikana tuloksista keskusteltiin erilaisissa työpajoissa ja niiden perusteella tuotettiin painettua ja videomateriaalia sekä populaareja artikkeleita. FAO:n MICCA-hankkeessa tutkimus oli vain yksi elementti ja hankkeen
muilla toimilla itse tuotettua ja muuta tutkimustietoa paketoitiin ja jaettiin laajasti.
Yhteistyö tutkijoiden, hallinnon ja neuvontajärjestöjen, paikallisten tutkimuslaitosten sekä alueella toimivien kansalaisjärjestöjen kesken on yksi keino saada tulokset käytäntöön ruohonjuuritasolle asti. Yhteistyö edellyttää kuitenkin aktiivista verkostoitumista, tiedonvälitystä jo tutkimuksen aikana sekä kykyä popularisoida tuloksia käytäntöön sovellettavaksi.
UM:n ja Business in Finlandin yhteinen BEAM-ohjelma rahoittaa muun muassa suomalaisten yritysten, kansalaisjärjestöjen ja yliopistojen innovaatioiden kehittämistä ja pilotointia. Tämä voi tarjota mahdollisuuden myös tutkimustulosten saattamiseen käytäntöön asti. BEAM-hankkeen nettisivuilta löytyi tiedot kolmesta ruoka-tai ravitsemusturvaan liittyvästä hankerahoituksesta.
Ulkoministeriön ja Akatemian järjestämässä kehitystutkimusseminaarissa 6.5.2019 sivuttiin myös tutkimustulosten
saattamista tiedontarvitsijoiden käyttöön. Keskustelussa mainittiin, että tieteen popularisointia ei välttämättä lasketa ansioksi akateemisessa maailmassa ja populaarien tekstien kirjoitusaika on pois tieteellisten artikkelien kirjoitusajasta. Lisäksi akateeminen kirjoittaminen ja populaari kirjoittaminen vaativat erilaista osaamista. Toisaalta todettiin myös, että tulosten levittäminen pitäisi kirjata tutkimussuunnitelmiin, koska kyseessä on useimmiten kehityksen edistämiseksi tehty tutkimus, ei puhdas akateeminen perustutkimus.
Tiedon roolia kehityspolitiikassa mietitään parhaillaan osana ulkoministeriön käynnissä olevaa toimintatapojen ja
prosessien uudistusta, joka käynnistyi kolme vuotta sitten. Jatkossa tiedolla johtamisen merkitys korostuu. Tietoa
johtamisen tueksi syntyy eri tavoilla: oman seurannan sekä evaluaatioiden ja tarkastusten kautta, samoin ulkoisen
seurannan, kuten kehityspoliittisen toimikunnan ja OECD DAC:n työn kautta ja myös tutkimuksen kautta. Tutkimusten hyödyntämisessä keskeistä on, miten tutkimustieto saadaan sisällytettyä suunnitteluprosesseihin. Keskeistä on
tiedon oikea-aikaisuus ja sopivuus UM:n tarpeisiin. Tiedon jalostaminen käyttökelpoisiksi tietotuotteiksi on tärkeä
osa tutkimusta, koska pitkiä tutkimusraportteja ei yleensä ehditä lukea. Ulkoministeriö näkee tutkimushankkeiden
roolin myös suomalaisen sekä kehitysmaiden tutkimuskapasiteetin ja kiinnostuksen ylläpitämisessä. Suoraan UM:n
tarpeita palvelevat tilaustutkimukset ja -selvitykset, jotka on äskettäin otettu uudelleen käyttöön.
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7 Yhteenveto ja suositukset
7.1 Löydöksiä selvityksen aikana
Suomen tutkimusyhteisöissä on selvä ja laaja kiinnostus kehitysmaiden ruokaturvaan liittyvään tutkimukseen. Kontakteja ja kokemusta kehitysmaiden ja kansainvälisten tutkimuslaitosten kanssa työskentelystä on kertynyt vuosien
varrella, ja verkostoja on luotu. Yhteistyön tekemisen tapoja on opeteltu ja hankaluuksista opittu. Suomalaisen tutkijayhteisön kansainvälistämistä voidaan pitää arvona sinänsä. Suomalainen rahoitus ja tutkimus- tai kapasiteetinvahvistamishankkeet ovat toimineet akateemisten opintojen alustana monelle kehitysmaalaiselle opiskelijalle, samoin suomalaisille maisteri- ja väitöstyön tekijöille.
Ongelmia ruokaturvatutkimuksessa, kuten muussakin tutkimuksessa, aiheuttaa rahoituksen pirstaleisuus. Lisäksi
toivottiin selkeyttä ja läpinäkyvyyttä tutkimusehdotusten arviointiin (ml. hankkeiden relevanssi yhteistyömaiden ja
-kumppaneiden näkökulmasta) ja päätöksentekoon. Tutkimusehdotusten tieteellisen laadun arviointi on myös tärkeää, samoin niiden vaikuttavuuden pohtiminen. Lisäksi mukaan arviointiin tarvitaan kumppanien näkökulma.
Työskentely kansainvälisten tutkimuslaitosten kanssa ja kehitysmaiden paikallisten yliopistojen/ tutkimuslaitosten
kanssa on luonteeltaan ja vaativuudeltaan erilaista. Isot kansainväliset laitokset avaavat suomalaisille yhteistyöverkostoja, mutta paikallisille yhteistyö on usein merkityksellisempää. Paikallisen tutkimuskapasiteetin lisääminen on
olennaista kehittyneiden maiden ylivallan vähentämiseksi tutkimusmaailmassa.
Hankkeita suunniteltaessa on tärkeä kuulla myös kumppanimaiden tutkimuslaitosten analyysiä työn hankaluuksista
ja kohdentaa apua juuri niihin kohtiin, kuten ongelmiin julkaisemisessa tai kansainvälisiin ryhmiin pääsemisessä.
Kumppaneita pitäisi auttaa omaksumaan hyvä tieteellinen käytäntö ja kansainvälisen tiedeyhteisön pelisäännöt.
Konkreettista apua on se, että mahdollistetaan kumppanien pääsy lukemaan tieteellisiä artikkeleita. Paikallisilla tutkimuslaitoksilla ei välttämättä ole varaa maksaa tiedejulkaisujen maksuja. Hankerahoituksen ja/tai aikaresurssin
tulisi myös jakautua tasaisemmin kehitysmaiden ja Suomen tutkijoiden kesken.
IKI- ja HEI ICI-hankkeiden hallinto koettiin raskaaksi suhteessa niiden noin puolen miljoonan euron rahoitukseen.
Toinen huomio liittyi siihen, että näissä hankkeissa fokus voi olla kapasiteetin vahvistamisessa niin tiukasti, että
varsinaista tutkimusta ei voida tehdä. Näitä kahta on kuitenkin usein vaikea erottaa, koska tutkimustaitojen oppimisessakin tekemällä oppiminen on usein tehokkainta.
Ongelmia on aiheutunut myös rahoituksen katkoista. UM on määräraha- tai muista syistä joutunut välillä katkaisemaan rahoituksen myönnöt, mutta asiasta ei ole välttämättä tiedotettu etukäteen. Epätietoisuus rahoituksen jatkumisesta on vaikeuttanut esimerkiksi nuorten tutkijoiden pitämistä mukana tutkimustiimeissä.
Yhtenä asiana esiin nousi myös yhteyden luominen tutkimushankkeiden ja Suomen tukemien kehityshankkeiden
(ml. kansalaisjärjestöyhteistyö) kesken. Tämä tarkoittaisi esimerkiksi tutkimushankkeiden keskittämistä Suomen
kumppanimaihin ja teemoihin, joissa Suomi muutenkin tekee/tukee työtä. Tutkimuksen kautta eri maihin perehtyneiden asiantuntijoiden kokemusta kannattaisi käyttää jatkossa laajasti, koska silloin syntyisi parempaa ymmärrystä
paikallisesti tärkeistä asioista. Samoin tulisi kannustaa tutkijoiden ja tutkimushankkeiden parempaan keskinäiseen
yhteistyöhön kumppanimaissa, ja tämä koskee myös muiden maiden rahoittamia tutkimushankkeita. Tiedonvaihto
on aina hyvästä.
Suomen tukemien kansainvälisten järjestöjen (esim. Maailmanpankki, YK-järjestöt) tutkimustoimintaan osallistuminen nähtiin mahdollisuutena myös suomalaisille tutkijoille ja tutkimuslaitoksille. Tutkijoilla olisi myös kiinnostusta
osallistua konsulttina erilaisten selvitysten tai soveltavan tutkimuksen tekemiseen eri järjestöille.
Selvityksen eri vaiheissa korostetiin myös suurissa tutkimuslaitoksissa mukana olemisen tärkeyttä. Suomi lopetti
rahoituksen CGIAR-järjestöille vuonna 2014. Tätä pidettiin ikävänä, koska se vei mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa laitosten työhön. Toisaalta CGIAR-laitosten työn kallis hinta mainittiin, ja todettiin, että samalla rahalla voisi
tehdä enemmän työtä paikallisten kanssa.
Tutkimusten tulosten käytäntöön saamista pohdittiin paljon. Tulosten kaupallistamiseen tarvittaisiin uudenlaista
ajattelua ja yritysyhteistyötä, ja myös digitalisaation mahdollisuuksia pitäisi pohtia. Miten tieto saataisiin kosketta24

maan miljoonia? Tähän ehkä tarvittaisiin nykyistä joustavampaa eri rahoitusinstrumenttien ja kumppaneiden yhdistämistä sekä tiedonlevittämisen kytkemistä mukaan tutkimuksen hankesuunnitelmiin alusta alkaen. Kaiken kaikkiaan joustavuuden merkitystä korostettiin niin rahoitusinstrumenttien sisällä kuin niiden välillä.
Keskustelua tutkimusresurssien kohdentamisesta ja priorisoinnista käydään myös suomalaisten tutkimuslaitosten
sisällä. Joskus valinnoissa akateeminen meritoituminen painaa enemmän kuin kehitysmaiden pienten tutkimuslaitosten kanssa työskentely.
Suomalainen ruokaturvaan kohdistuva tutkimus on potentiaalisesti hyvin tarkoituksenmukaista SDG2-tavoitteen
saavuttamisen näkökulmasta. Asian todentamiseen tarvittaisiin kuitenkin tutkimuksen ja kapasiteetin vahvistamishankkeiden tulosten vaikuttavuuden arviointia pidemmällä aikavälillä.

7.2 Suosituksia
Kuten edellä jo todettiin, suomalaisten toimijoiden joukko on kiinnostunut jatkamaan ruokaturvan tutkimusta ja
tutkimuskapasiteetin vahvistamista yhteistyössä kansainvälisten ja paikallisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen
kanssa. Sen rahoitukseen toivotaan jatkuvuutta, ennakoitavuutta ja selkeyttä ja rahoitusinstrumentteihin riittävää
joustavuutta, joka koskee esimerkiksi kumppanuuksien luomista ja määrärahojen käyttöä eri kohteisiin. Samoin
joustavuutta toivottiin eri rahoitusinstrumenttien välille ja tutkimus- ja kehityshankkeiden yhdistämiseen.
Suositus 1: UM jatkaa ruokaturvaan kohdistuvaa tutkimusrahoitusta eri kanavia pitkin ja mahdollisuuksien mukaan tiedottaa tutkimusyhteisölle hyvissä ajoin tulossa olevista hauista tai muutoksista rahoituksessa. Yhdessä
tutkijayhteisön ja Akatemian sekä IKI- ja HEI ICI-tukikonsulttien kanssa tarkastellaan nykyisiä rahoituksen sääntöjä
tarkoituksenmukaisuuden ja joustavuuden näkökulmasta. Samalla voidaan tarkastella rahoituksen kriteerejä esimerkiksi suhteessa hankkeiden relevanssiin kehitysmaiden ruokaturvan kannalta.
Suositus 2: UM tarkastelee mahdollisuuksia eri tutkimusrahoitusinstrumenttien keskinäiseen yhteistyöhön ja sen
myötä laajempiin ja monialaisempiin hankkeisiin, samoin kuin tutkimuksen yhteyksiä kehityshankkeisiin. UM
pohtii sisäisesti myös keinoja eri instrumenttien kautta tapahtuvan (ruokaturva)tutkimusrahoituksen nykyistä
parempaan koordinointiin.
Suositus 3: UM ohjeistaa hankehakijoita sisällyttämään hankkeisiinsa tiedontuottamisen ja tutkimuskapasiteetin
kasvattamisen ohella myös tiedonvälittämistä. Tämä otetaan huomioon myös hankkeiden rahoituksessa. Lisäksi
huomiota kiinnitetään tulostavoitteiden määrittelyyn (niin tutkimuksen, kapasiteetin vahvistamisen kuin tiedonvälityksen osalta) ja niiden seurantaan. Samoin painotetaan edelleen poikkileikkaavien tavoitteiden ja HRBA-lähestymisen tärkeyttä.
Suositus 4: UM kannustaa hankesuunnittelijoita kehitysmaiden tarpeista lähtevien tutkimusaiheiden valintaan
ja kapasiteetin vahvistamiseen. UM selvittää myös aiempaa vahvemman South-South-tutkimusyhteistyön rahoitusmahdollisuutta. Tässä suomalaisilla toimijoilla voisi olla mahdollistajan rooli.
Suositus 5: UM yhdessä muiden toimijoiden kanssa jatkaa ruokaturvatutkijoiden ja -toimijoiden yhteydenpidon
vahvistamista Suomessa esim. uutiskirjeellä ja jatkamalla tapaamisten järjestämistä. Yhteisissä tilaisuuksissa voidaan käsitellä tutkimushankkeiden lisäksi myös muita ajankohtaisia asioita, kuten EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoituskanavien tutuksi tekeminen.
Suositus 6: Tutkimuslaitokset toimittavat tiedot ruokaturvatutkimushankkeista ja -rahoituksesta FinCEAL tietopankkiin, Hankehaaviin sekä muihin relevantteihin tietokantoihin, koska vain sitä kautta esimerkiksi hallinto voi
auttaa suomalaisten tutkimuspartnereiden hakemisessa kansainvälisiin hankkeisiin. Tietojen päivittäminen, napakat hankekuvaukset eri kieliversioissa, hankkeen virallisen nimen käyttäminen sekä vastuuhenkilöiden ilmoittaminen helpottavat tiedonhakua tietokannoista. Myös olemassa olevien tietokantojen käyttäjäystävällisyyttä olisi tärkeä parantaa.
Suositus 7: Suomalaisten kehitysmaiden ruokaturvaa tutkivien laitosten keskinäistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa
kannattaa vahvistaa. Kotimaassa kilpailutilanteet ja niukka rahoitus eivät välttämättä kannusta yhteistyöhön,
mutta kansainvälisistä rahoituksista kilpailtaessa monitieteiset, useita tutkimuslaitoksia käsittävät konsortiot ovat
usein vahvuus. Jo aiemmin mainitut UM:n mahdollistamat tutkijatapaamiset ovat tärkeässä asemassa.
25

8 Liitteet
Liite 1 Toimeksiannon kuvaus: Ruokaturvatutkimuskartoitus
1. Selvityksen aihe
Suomalaisten instituutioiden toteuttama tutkimus liittyen kehitysmaiden maatalouteen, ruokaturvaan ja maaseutukehitykseen vuosina 2010-2018.
Tausta:
Ruokaturvaan liittyvää tutkimusta tehdään tällä hetkellä monissa yliopistoissa (ainakin Aalto, Helsinki, Itä-Suomi,
Turku, Jyväskylä + useampi AMK ja ajatushautomo). Näissä käsitellään ruokaturvaa monialaisesti liittyen mm. ilmastonmuutokseen, veteen, ravitsemukseen, maatalouteen, maatalouspolitiikkaan, maaseutukehitykseen, jne. Tutkimuskenttä on kuitenkin hyvin pirstaloitunut ja tutkijat eivät aina ole tietoisia siitä, mitä toiset tekevät. Ruokaturva on
laaja aihe ja siihen vaikuttavat monet sektorit ja seikat, jolloin kokonaiskuvan saaminen aiheen suomalaisesta tutkimuksesta vaatii laaja-alaisen selvityksen. Selvityksen perusteella voidaan löytää synergioita tutkimusten välillä ja
edistää tehokkaampaa tutkimusvarojen käyttöä.
Tavoite:
Selvityksen tavoitteena on saada kokonaiskuva Suomessa tehtävästä kehitysmaiden ruokaturvaan ja maaseutusektoriin liittyvästä tutkimuksesta.
2. Miten selvitystä tullaan käyttämään
Selvitys antaa kuvan siitä, miten suomalainen tutkimus voi edistää SDG2:n (Ei nälkää) saavuttamista. Selvityksen
tuloksia voidaan käyttää Suomen kehitysyhteistyön suunnittelussa ja yhteyksissä kansainvälisiin järjestöihin ja tutkimuslaitoksiin. Sen tuloksia voidaan käyttää erityisesti EU-tasolla Horizon ja DeSira (Research and Innovation in Agriculture) -tutkimusohjelmien kumppanihauissa. Lisäksi systemaattinen tieto siitä, mitä tutkitaan helpottaa tutkijoiden
yhteistyötä ja tulosten saamista käytäntöön yhteistyöhankkeissa. Selvityksestä tehdään myös englanninkielinen
esite, jossa esitellään suomalaista tutkimusosaamista ruokaturvassa. Esitettä voidaan käyttää yhteistyön suunnittelussa eri tahojen kanssa (esim. CGIAR-tutkimuslaitokset, FAO, IFAD, WB, EU).
3. Odotetut tulokset
Selvityksen tuloksena on raportti, josta selviää erityisesti:
•
aiheen tärkeimmät toimijat, tutkimuskohteet ja niiden yhteys ruokaturvaan
•
rahoitus ja sen jakautuminen aihealueittain ja maantieteellisesti
•
yhteistyö kansainvälisten tutkimuslaitosten kanssa
•
tutkimussektorin ja rahoituksen tulevaisuuden näkymät, tutkimukseen
•
rahoitukseen liittyvät haasteet ja vahvuudet sekä suositukset sektorin kehitysrahoitukselle.
•
miten Suomen kehityspolitiikkaa ohjaava ihmisoikeusperustaisuus sekä läpileikkaavat tavoitteet: sukupuolten tasa-arvo, eriarvoisuuden vähentäminen ja ilmastokestävyys
•
arvioida Suomeen vahvuusalueet ruokaturvatutkimuksessa
Tutkimus on julkinen ja sen pohjalta järjestetään keskustelutilaisuus alan toimijoille Ulkoministeriön toimesta. Tutkimus on suomenkielinen sisältäen englanninkielisen yhteenvedon. Raportin pituus on max. 25 sivua.
4. Selvityksen määräaika
Tavoitteena on saada selvitys valmiiksi mahdollisimman pian v. 2019.
5. Selvityksen ohjausryhmä
Pekka Seppälä (KEO-10), Sanna-Liisa Taivalmaa (KEO-20), Helena Kahiluoto (LUT, tbc) ja UniPID:n edustaja.
6. Odotettu työmäärä
40 päivää
7. Taustatietoja
Kymmenen vuotta sitten on tehty hieman vastaava tutkimus (Suomalaisten instituutioiden toteuttama tutkimus liittyen
kehitysmaiden maatalouteen, ruokaturvaan ja maaseutukehitykseen vuosina 1999-2009). Ruokaturvan globaalit
haasteet ja suomalainen tutkimus aiheesta ovat kuitenkin muuttuneet tällä vuosikymmenellä, joten ajantasaisen informaation saaminen on erityisen hyödyllistä Agenda2030 hengessä ja hakemuksessa mainituista syistä.
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Liite 2 Aamukahvitilaisuuteen osallistujat 13.5.2019
Kyösti Arovuori

PTT

Eija Hagelberg

BSAG

Minna Huttunen

MMM

Tiina Huvio

FFD

Mika Jalava

Aalto-yliopisto

Vesa Joutsjoki

Luke

Jussi Kanner

FINGO

Kaisa Karttunen

e2 Tutkimus

Eija Laitinen

HAMK

Elina Lehikoinen

Aalto-yliopisto

Olavi Luukkanen

Emeritus VITRI

Marja Mutanen

HY

Oiva Niemeläinen

Luke

Linda Rosengren

HY

Juha Ruippo

MTK

Anna Santala

MMM

Riitta Savikko

Luke

Anni Savikurki

e2 Tutkimus

Marjatta Selänniemi

Freelancer

Pekka Seppälä

UM

Marjukka Mähönen

MMM

Markku Järvenpää

Luke

Matias Heino

Aalto-yliopisto

Noora Simola

FFD

Sanna-Liisa Taivalmaa

UM
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Liite 3 Haastatellut henkilöt
Mila Sell

Luke

Markku Järvenpää

Luke

Helena Kahiluoto

LUT

Pekka Seppälä

UM / KEO

Marjaana Pekkola

UM / Embassy of Finland in Ethiopia

Riitta Oksanen

UM / KEO

Roseanna Avento

Itä-Suomen Yliopisto

Markku Kanninen

HY/VITRI

Heli Kuusipalo

THL
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Liite 4 Kyselylomake hanketoteuttajille
Kartoitus ruokaturvatutkimuksesta vuosina 2010-2018
Kysely hanketoimijoille 2019

Vastaajan nimi:
Organisaatio:
Hankkeen nimi:
Pvm:
1. Listaa kaikki kehitysmaiden tutkimuslaitokset ja kansainväliset yhteistyökumppanit (kuten CGIAR laitokset), joiden kanssa hankkeessanne tehtiin yhteistyötä (laitoksen nimi, maa).

2. Kuvaile vapaasti, millaista yhteistyö näiden laitosten kanssa on ollut?

3. Mikä yhteistyössä on ollut helppoa?

4. Mitä haasteita yhteistyössä kohtasitte?

5. Millaista yhteistyötä ja miten Suomen kannattaisi tulevaisuudessa ruokaturvatutkimuksen piirissä
tehdä? Mitä vahvuuksia Suomella on ruokaturvatutkimuksen näkökulmasta?

6. Vapaa sana.

☐ Nimeni saa julkaista raportissa kyselyyn osallistuneiden listassa.

Palautathan lomakkeen 5.4. mennessä anni.savikurki@e2.fi / kaisa.karttunen@e2.fi
Kiitos!
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Liite 5 Hankelistaus

AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖKSET (UM:n KEHITYSTUTKIMUS, MUUT HAUT)
Haku
vuosi Ohjelma

2018

2018

2017

2016

2015

2013

Kehitystutki
mus
(DEVELOP)

Kehitystutki
mus

Kehitystutki
mus

Kehitystutki
mus

Johtava
Organisaatio tutkija

HY

HY / AALTO

HY

HY

Kehitystutkim Itä-Suomen
us
yliopisto

Kehitystutki
mus

HY / LUKE

Tutkimusaihe

Rah. kausi

Ensiluokkainen viljaraakaaineen turvallisuus
räätälöidyillä toksiinien sidonta- 01.01.2019 Maina, Henry aineilla
31.12.2022

Nygren Anja, WATVUL - Water and
01.03.2018Kummu Matti vulnerability in fragile societies 28.2.2022

SMARTLAND - Enviromental
sensing of ecosystem services
Pellikka Petri, for developing climate smart
Alakukku
landscape framework to
Laura,
improve food security in East
VesalaTimo
Africa

Wayessa,
Gutu Olana

Laajamittaiset maakaupat ja
maatalousinvestoinnit
Etiopiassa: Vaikutukset
paikallisiin
toimeentulomuotoihin

Roininen,
Heikki

Ruspolia heinäsirkkojen
massakasvatusmenetelmän
kehittäminen

Lindström
Kritiina,
Kahiluoto
Helena

SOILMAN - Management of
Ecosystem Services for Food
Security and Response to
Climate Change in Ethiopia Soil fertility management
through agroforestry systems

01.02.2018 31.01.2022

01.09.2016 31.08.2019

01.09.2015 31.08.2019

01.10.2013 30.09.2017

Rahoitus

Maa Ruokaturvan osa Tutkimuksen kuvaus

549 450 Burkina Faso

999 856

999 505

253 296

440 000

530 451

Viljan homehtuminen ja hometoksiinit ovat vakava uhka ihmis- ja eläinterveydelle Saharan eteläpuolella sijaitseville kehitysmaille
kuten Burkina Fasolle. Valitettavasti korkeita toksiinipitoisuuksia sisältävät viljat päätyvät ravinnoksi kehitysmaissa johtuen
toimimattomasta infrastruktuurista, korruptiosta ja poliittisesta epävakaudesta. Erityisesti köyhillä perheillä ei ole valinnanvaraa ja he
käyttävät toksiineja sisältäviä viljoja ravinnossaan. Powegrain projektin tavoitteena on luoda edullinen, tehokas ja monitoiminallinen
bioprosessi, joka pystyy estämään hometoksiinien imeytymistä ravinnosta. Prosessi perustuu toksiineja absorboivaan
kuiturakenteeseen ja bioprosessoinnissa syntetisoitaviin eksopolysakkarideihin, jotka pystyvät sitomaan mykotoksiineja. Projekti
toteutetaan Suomen ja Burkina Fason yhteistyönä ja se luo mahdollisuuden käyttää räätälöityä viljakuitua ja eksopolysakkarideja
III UTILIZATION biologisina mykotoksiinien sidonta-aineina.

Kambodza,
Indonesia ja
Meksiko

Luonnonkatastrofit ovat voimistuneet ilmastonmuutoksen myötä. Vaikka näitä katastrofeja pidetään usein luonnonmullistuksina, tämä
tutkimus peräänkuuluttaa radikaalisti uusia näkökulmia, joissa veteen liittyviä uhkia, ja ihmisten haavoittuvuuksia niille, tarkastellaan
monimutkaisina ympäristöllis-sosiaalisina kysymyksinä. Tutkimus analysoi vesihaavoittuvuuteen liittyviä biofyysisiä ja sosiopoliittisia
prosesseja 1) Mekong-joen tulva-alueilla Kambodzassa; 2) Kalimantanin suoalueilla Indonesiassa; ja 3) Grijalva-joen valuma-alueella
Meksikossa. Työssä tarkastellaan, miten sosiaalisesti eriytyneet haavoittuvuudet linkittyvät monitasoiseen resurssihallintaan. Samalla
hydrologiset mallinnukset ja vesi-ilmastolliset analyysit ilmastonmuutoksen, ekstraktivismin ja veden käytön yhteisvaikutuksista
selvittävät hydrologisten järjestelmien herkkyyttä ihmisen aiheuttamille muutoksille. Etnografinen tutkimus auttaa ymmärtämään
IV STABILITY ihmisten kokemuksia ympäristöllisten ja sosiaalisten olojen muutoksista.

Kenia

Saharan eteläpuolisessa Afrikassa maatalousmaan raivaaminen, luonnonsuojelu ja kaupungistuminen aiheuttavat maankäytön ja
maanpeitteen muutoksia, jotka vaikuttavat ekosysteemipalveluihin, maan pinnan säteilytaseeseen, kaasujen vaihtoon, veden kiertoon
ja luonnon monimuotoisuuteen. Tällä on negatiivisia vaikutuksia ruokaturvaan, elinkeinoihin ja ilmastoon. SMARTLAND pyrkii
kehittämään ilmastoälykästä, kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka edistäisi sekä ilmaston muutokseen sopeutumista ja sen
vaikutusten hillitsemistä että maataloustuotannon kestävää kehitystä. Projektissa tutkitaan maanpeitteen muutoksia, maanpinnan ja
ilmakehän välisiä vuorovaikutuksia, maaperän ja viljelykasvien välisiä yhteyksiä ja ilmastoälykkäiden alueiden mahdollisuuksia edistää
kestävää kehitystä sekä vahvistetaan kapasiteettia parhaiden ilmastoälykkäiden käytäntöjen osalta. Tutkimusalue on Taita Tavetan
I AVAILABILITY piirikunta Keniassa mutta tavoitteena on malli jota voidaan soveltaa laajemmin Keniassa ja Afrikassa.

Etiopia

Laajamittaiset maakaupat useiden Afrikan maiden hallitusten ja ulkomaisten sijoittajien välillä ovat saanet hälyttävän korkeat
mittasuhteet viime vuosien aikana. Tämä kehitys on herättänyt monia kysymyksiä liittyen maaoikeuksiin ja paikallisten ihmisten
toimentuloon. Mitkä ovat tämän ilmiön vaikutukset ihmisiin, jotka asuvat kyseisillä alueilla ja näiden ympäristössä? Ovatko paikalliset
ihmiset osallisina prosessissa ja onko heidän mielipiteillään vaikutusta maakauppoja koskevassa päätöksenteossa? Tämä tutkimus
pyrkii vastaamaan näihin kysymyksiin analysoimalla maakauppojen vaikutuksia paikallisiin toimeentulolähteisiin Etiopiassa.
Tutkimuksen tulokset perustuvat haastatteluaineiston ja kotitalouskyselyn tuloksiin. Tutkimuksen tarkoituksena on tarjota uutta tietoa
haastaviin kysymyksiin globaalien voimien ja paikallisten prosessien osuudesta kehityskulussa, joka helposti johtaa kiistelyksi
IV STABILITY maakaupoista "maanvaltauksena" tai "kestävänä kehityksenä”.

Uganda

Etiopia

Hyönteisten käyttö ihmisravintona on yleistä trooppisissa maissa. Hyönteissyönti nähdään yhtenä avaintekijänä pyrittäessä eroon
ruuan puutteesta, yksipuolisesta ravinnosta ja köyhyydestä kehitysmaissa. Kuitenkin Afrikassa hyönteisten massakasvatus on heikosti
kehittynyt ja keräilytalous ei pysty vastaamaan hyönteisten kysyntään. Tässä projektissa selvitetään ruokana arvostetun ja halutun
heinäsirkkalajin, Ruspolia differens , biologian ja ekologian pääkohdat, jotta heinäsirkalle voidaan kehittää vaatimattomissa
olosuhteissa toimiva massakasvatusmenetelmä. Tämä menetelmä myös testataan maaseutuolosuhteissa kohdemaassa, Ugandassa.
Hyönteisten käyttö ravinnon tuotantoon on luontoa säästävä tuotantotapa; hyönteisistä vapautuu vähän kasvihuonekaasuja, niiden
tuotanto kuluttaa huomattavasti vähemmän vettä ja energiaa kuin perinteinen eläintuotanto. Ne eivät myöskään toimi eläintautien
I AVAILABILITY välittäjinä. Projekti toteutetaan kansainvälisen tutkijaryhmän yhteistyönä.
Etiopian luonto on monimuotoinen, mutta ylirasitettu. Pelto- ja laidunmaiden multavuus ja sen myötä viljavuus on heikentynyt.
Ilmastonmuutos on vielä uusi uhka ruokaturvalle. Tässä tutkimushankkeessa hyödynnetään Etiopian rikasta palkokasvilajistoa
peltometsäviljelyssä typen ja hiilen sitomiseksi ilmakehästä peltomaahan. Lisäksi edistetään maan mykorritsasienien toimintaa niukan
fosforin hyödyntämiseksi. Etiopian typpibakteeri- ja mykorritsasienikantoja kerätään ja parhaat valitaan ympintuotantoa varten.
Samoin tutkitaan, millainen peltometsäviljely Etiopian eri oloissa parhaiten turvaa sadontuottoa säänvaihteluilta, parantaa maan
viljavuutta ja sitoo hiiltä. Hiilensidonta nostaa satoa ja kiintiöitä voi myydä hiilimarkkinoilla. Viljelijöiden ja kyläläisten kanssa kehitetään
I AVAILABILITY kullekin alueelle soveltuvia peltometsätyyppejä ja viljelytapoja.

2012

2007

2015

2014

2014

2014

2012

Kehitystutki
mus

Kehitystutki
mus

Kehitystutki
mus

Kehitystutki
mus

Kehitystutki
mus

Kehitystutki
mus

Kehitystutki
mus

HY / PTT

Turun
Yliopisto

Yksityisten
maatalousinvestointien ja
maankäytön muutoksen
vaikutukset paikallisten
Eshetu
yhteisöjen kykyyn sopeutua
Yirdaw, Horne ilmastonmuutokseen
Paula
Mosambikissa

Sitari Taimi

01.01.2013 31.12.2014

Rural Settlement Development,
Land Ownership and Food
Security since Ujamaa era in
01.01.2008 Eastern Tanzania
31.12.2010

Kassavan kestävä ja tuottava
viljely Kaakkois-Aasiassa:
maaperäjohteisten vaikutusten
hyväksikäyttö kasvi-kasvinsyöjäluontainen vihollinen 01.09.2015 vuorovaikutusten säätelyyn
31.08.2019

HY

Hokkanen,
Heikki

HY

Virusten tehostettu ja laajaalainen tunnistus sekä
virustenvälisen synergian
aiheuttamien ankarien tautien
torjunta bataatin
01.09.2014 Valkonen, Jari omavaraisviljelyssä
28.02.2019

HY VITRI,
TUTU

Turun
Yliopisto

HY

Kanninen,
Markku

GET-LDC - Green Economy
Transitions in the Least
Developed Countries: Multiscale Analysis of Energy and
Forest Use in Laos and
Cambodia

01.09.2014 31.08.2018

SUSLAND - Sustainability, scale
relations and structure-functionbenefit chains in the landscape
systems of the Tanzanian
01.09.2014 Käyhkö, Niina Southern Highlands
31.08.2018

Integrated land cover-climateecosystem process study for
water management in East
Pellikka, Petri African highlands

01.09.2012 31.08.2016

354 000

300 000

450 000

Mosambik

Tansania

KaakkoisAasia

350 000 Afrikan maat

700 000

390 000

595 270

Laos,
Kambodza

Yksityisten maatalousinvestointien aiheuttamat maankäytön muutokset vaikuttavat monin tavoin paikallisiin yhteisöihin ja niiden
kykyyn sopeutua ilmastonmuutokseen. Muutokset metsien käytössä muuttavat elinolosuhteita ja ekosysteemipalveluiden saatavuutta.
Tässä projektissa paikallisten yhteisöjen sopeutumiskykyä maankäytön muutoksiin Mosambikissa tutkitaan: 1) kartoittamalla yksityisiä
investointeja Mosambikissa, 2) tutkimalla elinolosuhteiden muutoksia ja ekosysteemipalveluiden saatavuutta valittujen
investointipaikkojen läheisyydessä, 3) arvioimalla valittujen yksityisten maatalousinvestointien vaikutusta paikallisten yhteisöjen kykyyn
sopeutua ilmastonmuutokseen, ja 4) arvioimalla maankäytön muutoksen ja paikallisyhteisöjen uusille asuinalueille siirtymisen
IV STABILITY aikaansaamaa hiilivarastojen muutosta.
The research studied the developments in rural Tanzania since the villagization process, which was implemented about thirty years
ago. The research analysed changes in the settlement pattern and internal structure, in land ownership, land use, environment as well
as environmental and forest management. Also the relation of these changes and food systems and food security was studied. In
addition, the impact on the communities of the changing legislation, in particular the legislation concerning land and forest ownership
IV STABILITY and management were studied, as well as rural-urban interaction and its development impacts.
Kassava on neljänneksi tärkein ruokaturvakasvi tropiikissa. Sitä kasvatetaan karuimmilla, huonokuntoisilla mailla ja se on usein
viimeinen käytettävissä oleva ravintokasvi suurelle joukolle maaseudun köyhimmistä asukkaista. Kaakkois-Aasiassa riippuvuus
kassavasta on suurta etenkin Indonesiassa, mutta myös kaikissa muissa alueen maissa. Ruokaturvaa uhkaa nyt moni tekijä,
merkittävimpänä useat uudet kasvintuhoojahyönteiset. Torjuntaan on käytettävissä tehokas, kestävä, ja turvallinen keino: klassinen
biologinen torjunta luontaisten vihollisten avulla - tämä on jo käytännössä testattu Afrikassa, missä samat lajit olivat aiheuttaa
nälkatastrofin 1980-luvulla. Menetelmän tehokkuus kuitenkin riippuu ensilevityksen toteuttamisesta sekä viljelyjärjestelmän
kestävästä hallinnasta. Torjunta voi epäonnistua ja katastrofi syventyä, jos vallitsevia käytäntöjä ei korjata: torjunta-aineiden käyttö
I AVAILABILITY sekä maaperän muuttuminen viljelykelvottomaksi. Hankkeessamme keskitytään näitten korjaamiseen.
Bataatti on tärkeimpiä omavaraistalouden viljelykasveja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Bataatin viljely laajenee nopeasti. Se on
tärkeä ruokaturvakasvi kuivina kausina ja nälänhädän uhatessa. Puolet maailman bataatintuotannosta tapahtuu Victoria-järven
ympäristössä Itä-Afrikassa. Siellä virustaudit aiheuttavat pahoja satotappioita, sillä bataatin kitukasvuviruksen (SPCSV) tartunta altistaa
bataatin muille viruksille. Sekainfektion oireet ovat ankaria, koska SPCSV:n kaksijuosteista RNA:ta hajottava entsyymi lamauttaa
bataatin viruspuolustuksen. Luonnonvaraiset kasvit ylläpitävät bataattia tartuttavia RNA-viruksia viljely-ympäristössä. Tässä
tutkimuksessa selvitetään DNA-virusten ja aiemmin tuntemattomien bataatinvirusten yleisyyttä uusien, laaja-alaisten
virusdiagnostiikan menetelmien avulla. Samoin testataan, voidaanko bataatin ankaria virustauteja hillitä estämällä SPCSV:n entsyymin
I AVAILABILITY vaikutus kemiallisesti. Hankkeessa koulutetaan useita nuoria tutkijoita kehitysmaista.
Kohti vihreää taloutta vähiten kehittyneissä maissa: Metsä- ja energiapolitiikan haasteet Kambodzhassa ja Laosissa” (GET-LDC) on
Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen ja VITRIn muodostaman konsortion yhteisprojekti. Siinä tarkastellaan kestävän luonnonvarojen
hallinnan haasteita ja vihreän talouden mahdollisuuksia erityisesti metsä- ja energiakysymysten kannalta. Aineisto muodostuu
hallinnollisista asiakirjoista, tilastoaineistosta, asiantuntijahaastatteluista sekä laajasta kyselytutkimusaineistosta. Tulosten pohjalta
luodaan metsä- ja energiakysymykset yhteen tuovia skenaarioita. Projekti tuottaa arvokasta tietoa Suomen kehitysyhteistyön ja
muiden kehitysrahoittajien työn suunnitteluun sekä kehitystoimijoille Laosissa, Kambodzhassa sekä muissa luonnonvarariippuvaisissa
IV STABILITY LDC-maissa. Tutkimuksen toteuttaa kansainvälinen tutkijaryhmä Suomessa, Laosissa ja Kambodzhassa vuosina 2014–2018.

Tanzania

Hankkeessa tutkitaan Tansanian eteläisten ylänköseutujen alueellista (landscape) kestävyyttä ja rakenne-prosessi-hyötyketjuja, ja
kartoitetaan osallistamisen ja paikkatietojen avulla millaisia materiaalisia ja immateriaalisia hyötyjä eri toimijat saavat paikallisesti ja
alueellisesti ja miten nämä hyödyt liittyvät alueen ekosysteemien tilaan ja vuorovaikutussuhteisiin. Kaukokartoitusaineistojen,
paikkatietoanalyysien ja toimijahaastettujen avulla hankkeessa kehitetään menetelmiä, joilla paikallistasolla kerättyä sijaintitarkkaa
vuorovaikutussuhteisiin liittyvää tietoa voitaisiin soveltaa aluetason ekosysteemipalveluiden arvioimiseen. Tutkimustietoa ja
menetelmiä tarvitaan kestävämpään ja parempaan aluesuunnitteluun. Hanke tuottaa arvokasta tietoa tansanialaisesta
maaseutuympäristöstä, jossa köyhyys, konfliktit ja maanviljelyn lisääntyminen yhdistyvät Tansanian hallinnon ja kansainvälisten
IV STABILITY toimijoiden voimakkaasti tukeviin elinkeinopoliittisiin ja luonnonsuojelullisiin aloitteisiin.

Itäinen
Afrikka

Projekti tutki vuoristosademetsien kykyä Itä-Afrikan Taitavuorilla kaapata ilmakehän kosteutta, eli sumua, sekä ihmisten käsitystä
vesivaroista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Hankkeessa saatiin selville kahdella eri mittaustavalla, että sateen lisäksi metsien
kaappaama kosteus tuottaa 20% lisää vettä vuodessa, eli 120 mm. Ilman metsiä tätä sumudepositiota ei tapahdu merkittävässä
määrin. Sammalien siirrostutkimuksessa saatiin selville, että sammaleet kasvavat paljon nopeammin vuorten kosteimmilla osilla ja
pystyvät myös kaappaamaan ja varastoimaan vettä. Paikallinen väestö näkee vesivarojen vähentymisen johtuvan maanpeitteen
muutoksista, koska suurilta osin vuorilta metsät on raivattu maatalousmaaksi. Sen lisäksi alankoalueilla asuvat ihmiset näkevät syynä
ylänköalueiden ihmisten liiallisen vedenkäytön keinokasteluun ja kala-altaisiin. Tulokset ovat yleistettävissä Itä-Afrikan muiden
IV STABILITY vuoristoalueisiin, jossa metsien rooli veden kaappaamisessa ja varastoimisessa on merkittävä.
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DF-Trap - Development of costefficient fog and dew collectors
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for water management in
Markku,
semiarid and arid regions of
01.09.2012 Ahokas Jukka developing countries
31.08.2016

Soininen,
Janne

Hietala, Reija

Kaartinen,
Timo

Vesiekosysteemit muuttuvassa
ilmastossa – uusi työkalu
päätöksenteon tueksi
01.01.2013 kehitysmaissa
31.12.2014

Livelihood security in a
changing socio-economic
environment in Himachal
Pradesh

Human ecology, land
conversion and the global
resource economy

Tärkeimpien intialaisten
Oksanen, Elina hyötykasvien otsoniherkkyys

Mutanen,
Marja

01.09.201131.08.2015

01.01.2011 31.12.2014

GloCal projekti Keniaan - Videot
äitien ja lasten terveyden
01.09.2015 edistäjinä
31.08.2019
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ZANE - Diet and nutritional
Mutanen, Liisa status of adolescent girls in
Korkalo
Zambézia Province

Reimund
Rötter,
Michael Kull

01.09.201131.08.2015

1.1.2009 1.12.2014

AlterCLIMA - Exloring
alternative scenarios fo
adapting climate change:
Analytical framework and a SubSaharan case
2009 - 2012

648 000

globaali

In DF-Trap project (Development of cost-efficient dew and fog collectors for water management in semiarid and arid regions of
developing countries) VTT and UH (Departments of Agrotechnology and Physics) developed paper mulches which are capable to
I AVAILABILITY absorb large amounts of water (dew) from the air and move it to use of cultivated plants or tree seedlings.

Kiina

Muuttuva ilmasto aiheuttaa tulevaisuudessa voimakkaita muutoksia maankäytössä koska esimerkiksi maatalouden harjoittaminen yhä
korkeammalla vuoristossa tulee mahdolliseksi. Tämä aiheuttaa voimakkaita paineita veden laadulle ja näin myös puhtaan veden
saannille juomavetenä ja esimerkiksi kalankasvatukselle. Tämä projekti tutki ilmaston, maankäytön muutoksien, veden laadun ja
vesistöjen biodiversiteetin suhteita pääasiassa Kiinan heikosti kehittyneillä maaseutualueilla. Projektissa tutkittiin bakteeri- ja
leväyhteisöjä korkeusgradienteilla ja selvitettiin maankäytön, ilmaston, vedenlaadun ja biodiversiteetin yhteisvaikutuksia. Projektissa
havaittiin, että ilmastonmuutoksen vaikutus näkyy vesiekosysteemeissä usein veden laadun muutosten kautta. Projekti lisäsi
ymmärrystä ilmaston muuttumisen vaikutuksesta veden laatuun ja ekosysteemipalveluihin Kiinan maaseutualueilla ja siitä kuinka
IV STABILITY turvata vesivaroja tulevaisuudessa. Akatemian kehitystutkimuksen ilmastonmuutokseen suunnattu haku.

Intia

Hankkeessa tarkasteltiin miten Himachal Pradeshin osavaltiossa Luoteis-Intiassa yhteisöjen ja yksilöiden toimeentuloturvaan
vaikuttavat maatalouden harjoittamisen muutokset, paikalliset metsityshankkeet sekä NGO:iden toiminta ja turismi elinkeinomuotona.
Hankkeeseen osallistui Turun yliopiston tutkijoiden kanssa Delhin yliopiston, Chamban Government PG Collegen ja Shimlan yliopiston
tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita. Työn tulokset toivat esiin maan tuottavuuden parantamistarpeen, ja rahakasviviljelyyn
suuntautuneisuuden vain suuremmille tiloille sekä hiilensitomistoimina tehtyjen metsänistutusten tiedottamisen puutteet mm.
korvauksista kyläyhteisöille. Lisäksi matkailupalveluelinkeinoja edistäisi mm. parempi jätehuolto. Erityisesti naisten keskuudessa
havaittiin luottamusta omaan toimeentulovarmuuteen pyrkimällä työllistymään itse pienyrittäjinä. Myös NGO:iden toiminta nähtiin
II ACCESS merkittävänä varsinkin sosiaali- ja terveyssektorilla köyhimpien ihmisten joukossa.

Brasilia, Intia,
Indonesia,
Madagaskar,P
apua-Uusi
596 878
Guinea

Maatalouden tuotantojärjestelmiin ja nykyhetken energia- ja ympäristöpolitiikkaan liittyy globaali käsitys trooppisen maankäytön
hyödyistä ja haitoista. Projekti vertaili teollisen maatalouden, luonnonsuojelun ja kaivosteollisuuden sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia
eri puolilla tropiikin maailmaa: Brasiliassa, Intiassa, Indonessiassa, Madagaskarilla, ja Papua-Uudessa Guineassa. Näiden maiden uudet
resurssitaloudet eivät ole ainoastaan merkki kapitalismin leviämisestä. Niillä on erilaisia paikallisia seurauksia, jotka riippuvat
lainsäädännöstä ja kulttuurisista tekijöistä. Hanke perustui uusien resurssitalouksien etnografiseen vertailuun ja paljasti, että
ympäristönsuojelun ja luonnonvarojen käytön globaalit mallit tuottavat hybridistä tietoa ja käsityksiä alueista. Niiden tutkiminen on
avainasemassa kun pyrimme ymmärtämään luonnon politiikkaa: asenteita ja toimintaa, joita ympäristöä ja yhteistä hyvää koskeva
IV STABILITY universaali tieto herättää.

169 000

482 273

471 330

470 000

372 550

374 480

Intia

Tässä tutkimuksessa tarkoituksena oli kartoittaa tärkeimpien intialaisten viljelyskasvien otsoniherkkyyttä, geneettisen vaihtelun
suuruutta lajien sisällä, ja selvittää toleranssimekanismeja. Kasveja altistettiin kohotetulle otsonille Intiassa avokenttäkokein ja
Suomessa kenttäkokeita täydentävin laboratoriokokein. Kasveista mitattiin mm. kasvua, kaasunvaihtoa, klorofyllifluoresenssia,
fenomiikkaa sekä muutoksia aineenvaihduntatuotteissa ja keskeisten entsyymien aktiivisuuksissa. Keräsimme myös dataa vallitsevista
otsonipitoisuuksista tärkeimmillä viljelyalueilla. Tämän projektin tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää suoraan kasvinjalostustyössä.
Lisäksi keräämäämme tietoa otsonitasoista ja kasvien herkkyyksistä käytetään riskianalyyseissä ja mallinnuksessa. Tieteellisen arvon
lisäksi tuloksilla on laaja taloudellinen ja sosio-ekonominen merkitys viljelylajikevalinnan ja maataloustuotannon paranemisen kautta
I AVAILABILITY etenkin tiheästi asutuilla alueilla, jotka kärsivät ravinnon niukkuudesta.

Kenia ym.

The aim of the GloCal project is to improve the health and nutrition of women and children around the world through local
educational videos. Mothers in developing countries are given an opportunity to easily learn the basics of nutrition and the importance
of proper nutrition. They are also taught how to use locally available, affordable foods to feed their families a varied diet. The project is
III UTILIZATION focused on popularization of research results rather than generating new knowledge.

Mosambik

Hankkeessa tutkittiin Mosambikin Zambézian maakunnassa teini-ikäisten tyttöjen ravitsemustilannetta. ZANE-tutkimukseen osallistui
551 14–19-vuotiasta tyttöä maakunnan pääkaupungista Quelimanesta sekä Maganja da Costan ja Morrumbalan piirikunnista.
Ravitsemustilaa tarkasteltiin tutkimalla kehon koostumusta, ruoankäyttöä ja ravitsemustilaa kuvaavia muuttujia veri- ja
virtsanäytteistä. Ruokavalio koostui pääosin joko riisistä, tai maissi- tai kassavapuurosta ja niiden kanssa syötävästä kastikkeesta.
Kaupungissa ruokavalioon sisältyi myös sokeripitoisia ruokia. Viidennes tytöistä oli kitukasvuisia (kuvaa kroonista aliravitsemusta).
Ylipainoa havaittiin lähes ainoastaan kaupungissa (13%). Raudan puute ja anemia olivat yleisiä, myös sinkin, A-vitamiinin ja folaatin
puutetta havaittiin. Jodioimattoman suolan käyttö maaseudulla näkyi vähäisenä jodin saantina. Tulokset ovat aktivoineet
III UTILIZATION mosambikilaisia päättäjiä ryhtymään toimenpiteisiin teini-ikäisten tyttöjen ravitsemustilan parantamiseksi.

Africa

Ilmastonmuutos vaikeuttaa SDG:iden, etenkin ruokaturvan, ympäristökestävyyden ja oikeudenmukaisuuden saavuttamista. Vähiten
kehittyneitä maita Saharan eteläpuolisessa Afrikassa (SSA) pidetään tässä suhteessa haavoittuvimpina. Useat tuoreet, kattavat
tulevaisuuteen suuntautuneet tutkimukset ovat arvioineet vaihtoehtoisia strategioita saavuttaa kehityspäämäärät. Hankkeen tulokset:
(i) Käsitteellinen ja analyyttinen viitekehys vaihtoehtoisten globaalien ja niihin kytkeytyvien paikallisten strategiavaihtoehtojen
kehitysvaikutusten (SDG) arviointiin; (ii) Välineistön soveltaminen RV:ssä; (iii) Yhteistyöhankkeen politiikka- ja
teknologiakehitysperspektiivien laajentaminen RVssa; (iv) Paikallisten toimijoiden osaamisen vahvistaminen viitekehyksen ja
IV STABILITY välineistön soveltamisessa kehitysvaihtoehtojen tarkasteluun.

Kehitystutki
2008 mus

HY

Luukkanen
Olavi, Starr
Michael

CASFAD - Hiilen sidonta ja
maaperän viljavuus Afrikan
kuivilla alueilla: Vaikutukset
ruoan ja polttopuun
tuotantoon, maa-alueiden
kunnostamiseen ja
01.01.2009 paikallisyhteisöjen kehitykseen 31.12.2012

Metsienpoiston poliittiset
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Failandiasta Winlandiaan From Failand to Winland

501 037 Brasilia, Peru

Projekti tutkii metsien häviämistä ja laadullista heikkenemistä Brasiliassa, Perussa ja Suomessa. Amazonin metsätuhot kääntyivät 2012
alkaen uuteen nousuun, kaksinkertaistuen esimerkiksi Brasiliassa, mutta tätä muutosta monine syineen ei ole tutkittu tarpeeksi.
Tarkastelen, kuinka karjatalous, kaivostoiminta, ja metsäteollisuus yhdessä ja erikseen vaikuttavat metsätuhoihin, ja kuinka tämä voi
tapahtua konkreettisesti erilaisissa ympäristöissä ja yhteiskunnissa. Päähuomio on metsienpoiston syvien syiden tutkimuksessa,
alueellisesti hallitsevissa luonnonvarasektoreissa, joita tutkitaan poliittisina talousjärjestelminä joiden valta voi selittää alueellista
metsäpolitiikkaa. Menetelminä ja aineistoina käytetään kenttätutkimusta, tilastollista ja vertailevaa laadullista analyysiä, haastatteluja
sekä poliittista monipaikkaetnografiaa. Tutkimus paljastaa nykyisen metsätuhon syy-seuraussuhteita, ja sitä voidaan käyttää näiden
IV STABILITY paremmassa hallinnassa sekä aiheen tutkimuksen monipuolistamisessa.

Kenya,
Burkina Faso

This project, aims to explore the advantages of traditional fermentations methods of whole grain consumption and current knowledge
of cereal bioprocessing in order to develop affordable and acceptable cereal fibre-rich products for both Africa and Europe. The
project takes a multidisciplinary approach, bringing together experts on food technology, food chemistry, microbiology and nutrition in
Africa (Kenya and Burkina Faso) and Europe (Finland and Portugal). The current project focuses on studying tailored fermentation
processes with carefully selected lactic acid bacteria, for whole grain wheat bread in Africa and whole grain gluten-free products made
III UTILIZATION from sorghum and millet for Europe.

global

Tutkimushanke ’Failandiasta Winlandiaan’ tarjoaa skenaarioiden, päätösanalyysin ja yhteiskehittämisen avulla nakymiä
tulevaisuuteen. Hanke tarkastelee, miten veteen, ruokaan ja energiaan liittyvät muutospaineet sekä niihin liittyvät poliittiset päätökset
vaikuttavat Suomen kokonaisturvallisuuteen. Hankkeessa tutkitaan, kuinka mukautuvia järjestelmämme ja
päätöksentekoprosessimme ovat tällaisiin riskeihin, sekä muotoillaan analyysin perusteella suosituksia ja ydinviestejä avainasemassa
oleville päätöksentekijöille yhteiskuntamme eri sektoreilla. Ruokaturva on yksi tutkimuksen teemoista, ja sitä tarkastellaan niin
IV STABILITY Suomessa kuin globaalisti.

globaali

Vesipulasta uutisoidaan ympäri maailmaa mutta usein on vaikea löytää siitä helposti ymmärrettävää informaatiota. Mitä vesipula
tarkoittaa? Mikä on tämän hetkinen tilanne ja miten päädyimme tähän? Miltä tulevaisuus näyttää? Mitä mahdollisuuksia meillä on
helpottaa vesipulaa? WASCO-projektissa kehitetään verkossa toimivan globaalin vesipula-atlaksen, jonka avulla käyttäjät pystyvät
interaktiivisesti tutustumaan näihin kysymyksiin, lataamaan dataa sekä käyttämään sitä työkaluna suunnittelussa. Atlas tulee olemaan
tutkimuksen, suunnittelijoiden sekä yksityisen puolen työkalu ja informaation keskus vesipulaan liittyvissä asioissa. Sitä voidaan lisäksi
käyttää päätöksen teon apuna suunnitellessa tulevaisuuden sopeutumiskeinoja. (Aktemiahaku "Kärkihankehaku tutkimuksella
IV STABILITY eteenpäin")

396 100

01.04.2016 31.08.2019

WASCO - Globaali vesipulaatlas: resurssipulan syiden,
seurausten ja mahdollisuuksien 01.10.2016 Kummu, Matti ymmärtäminen
30.09.2018

SCART - Globaalin
vesiniukkuuden kehitys ja
sopeutumiskeinojen
tunnistaminen: holoseenista
Kummu, Matti antroposeeniin

Sudan

Kohdealueena oli Keski-Sudan ja yleisenä tavoitteena oli selvittää miten paikalisyhteisö voisi kuivilla alueilla toteuttaa kestävää
peltometsäviljelyä ja metsien hoitoa. Erityisesti selvitettiin biomassan tuotospotentiaalia ja maaperän ominaisuuksia vaurioituneiden
alueiden kunnostuksen eri vaiheissa. Lisäksi mitattiin puiden tuottamia hyötyjä ja palveluja. Puiden aikaansaamalla maaperän
orgaanisen hiilen ja typen määrän lisäyksellä on suuri merkitys kestävään maankäyttöön pyrittäessä. Tärkein peltometsäviljelyn
omaksumista rajoittava tekijä on kuitenkin viljelijöiden maankäyttöoikeuksien puuttuminen, minkä vuoksi neuvonnan ja mallialueiden
lisäksi tarvitaan maankäyttöpolitiikan kehittämistä. Mallien avulla arvioitiin biomassan ja maaperän organisen hiilen nykyinen ja tuleva
määrä Keski-Sudanissa. Yhteisöjen mahdollisuudet sopeutua ilmastonmuutokseen peltometsäviljelyn ja uudistetun
I AVAILABILITY maankäyttöpolitiikan avulla kartoitettiin käyttäen esimerkkeinä Sudania ja komea muuta Afrikan maata.

01.09.2013 31.08.2016

Kariluoto,
Susanna

FolEA - Fermentoitujen
viljatuotteiden vaikutus folaatin 01.09.2011 saantiin Euroopassa ja Afrikassa 31.08.2014

Varis, Olli

NexusAsia - Water-energy-food
nexus: a cross-sectoral analysis 01.10.2013 of large Asian river basins
30.09.2015

295 080

273 410

globaali

285 521 Afrikan maat

280 000

Asia

Vesipula uhkaa monilla maailman alueilla ruokaturvaa sekä yleistä hyvinvointia. Maapallon väkiluvun kasvu ja ilmastonmuutos
entisestään pahentavat tilannetta. SCART:ssa osoitetaan, että viimeisen 50 vuoden aikana ihmiskunta on pystynyt vastaamaan väestön
kasvuun lisäämällä ruoantuotantoa vielä tätä nopeammin. Tämän on mahdollistanut ruoantuotannon intensifikaatio sekä ruoantuonti
alueilta, missä resursseja tuotantoon on ollut riittävästi. Tämä on kuitenkin johtanut tilanteeseen, missä yli puolet maapallon väestöstä
elää alueilla jotka kärsivät vesipulasta. Jotta myös tulevaisuuden ruokaturva toteutuisi, hankkeessa analysoidaan miten paljon ruoan
saatavuutta voitaisiin nostaa suosimalla kasvispainotteista ruokaa, vähentämällä ruokahävikkiä sekä sulkemalla satokuilut. Hankkessa
osoitetaan, että globaalisti on mahdollista kasvattaa ruoantuotantoa merkittävästi käytettävissä olevillä resursseilla. Mutta monin
I AVAILABILITY, paikoin Afrikassa, missä väestönkasvu on nopeinta, nämä keinot eivät yksin riitä takaamaan ruokaturvaa. (Akatemian
IV STABILITY tutkijatohtorihaku)
Folaatin riittämätön saanti on yleistä paitsi kehittyvissä maissa, myös monessa teollisuusmaassa. Koska viljatuotteet ovat merkittävä
folaattilähde, folaatin luontaisen rikastamisen tutkiminen on tärkeää etenkin maissa, joissa ei toteuteta lakisääteistä vitaminointia ja
vapaaehtoinen vitaminointi on vähäistä. Hankkeessa tutkitaan folaatin luontaista rikastamista fermentaation avulla afrikkalaisissa ja
eurooppalaisissa viljatuotteissa. Tavoitteena on lisäksi arvioida muodostuneen folaatin hyväksikäytettävyyttä sekä mahdollisuutta
lisätä folaatin saantia fermentoitujen viljatuotteiden avulla. he FolEA project is part of the ERA-Net « Developing African-European
joint collaboration for Science and Technology » (ERAfrica), that is financially supported by the European Commission under the 7th
III UTILIZATION Framework Programme.
NexusAsia is a 2-year research project, affiliated with the Academy's programme ‘Sustainable Governance of Aquatic Resources’, AKVA
(2012-2016). The full name of this project is ‘Water-energy-food nexus: a cross-sectoral analysis of large Asian river basins’. The
research thus looks at in analytical and cross-sectoral manner the management of water and related natural resources in large Asian
IV STABILITY river basins, with a focus on transboundary settings shared by several countries.
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Water-AdMatU- Design of
adsorption materials and units
for water treatment for rural
Peruvian areas – Use of
activated carbon obtained from 01.10.2013 domestic agricultural materials 30.09.2015

Lasten aliravitsemuksen ja
01.01.2009 kasvuhäiriön ehkäisy Malawissa 31.12.2012

265 000

280 000

Peru

Malawi

Sustainable handling of water resources, for rural areas, is a key issue in contributing to social and economic development via reducing
poverty and thus improving the quality of life. At the same time, achieving environmental standards under the framework of
sustainable development should be a key mission. The goal of the AdMatU research project was to use abundant and cheap local agrowaste materials to develop technologies for small-scale water and wastewater purification for rural Peruvian areas. Peruvian biomass
materials (e.g. fruit/nut waste/saw dust) were used as raw materials in activated carbon production by chemical activation. Partners in
Peru: National University of Engineering in Lima, National University of Tumbes. Hanke osana "Akvaattisten luonnonvarojen kestävä
IV STABILITY hallinta" (AKVA) -akatemiaohjelmaa 2012 – 2016.
Tutkimushankkeen tavoitteena oli kehittää ja testata interventioita, joiden avulla voitaisiin ehkäistä lasten aliravitsemus ja siihen
liittyvä kasvuhäiriö. Kokonaisuuteen kuului kuusi osatutkimusta, joista yksi oli kuvaileva (ei interventiota) ja viisi muuta arvioivat äidille
tai lapsille suunnattuja terveysinterventioita. Testattavat interventiot koostuivat lisäruuan annosta, infektioiden hoidosta tai
molemmista, tavoitteena lisätä lasten syntymäpainoa ja heidän pituuskasvuaan imeväis- ja lapsuusiässä. Ravitsemuksen tukemisessa
käytettiin rasvapohjaista ravitsemuslisää (Lipid-based Nutrient Supplement, LNS), jonka käyttö on muuttanut vaikeasti aliravittujen
lasten hoitokäytäntöjä. Tavoitteenamme oli katsoa, voiko ravintolisällä myös ehkäistä aliravitsemuksen kehittymisen. Tutkimuksen
kenttätyö tehtiin Malawissa, eteläisessä Afrikassa mutta sen suunnitteluun ja toteutukseen osallistui tutkijoita niin Suomesta,
III UTILIZATION Malawista kuin muualtakin.
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The aim of the project is to improve production and survival of traditional/indigenous breeds adapted to the local environments in
Africa. This will allow us to secure the future of these well-adapted traditional/indigenous local breeds.Within each country involved,
the project will study several traditional/local cattle breeds and their relation to adaptation traits. By this the project wants to focus on
the strength of the adapted breeds in the different ecotypes. The project willl characterize the breeds phenotypically and molecularly
in order to find markers for the adaptation traits. Moreover, the project will also monitor biodiversity which we want to utilize and
maintain. The project hopes to prevent extinction of local adapted African cattle breeds by using their strength (adaptation) and
improving performance and longevity by selective breeding in a changing world to decrease poverty in rural areas. An improvement in
IV STABILITY breeding strategy is a long-term investment and will give final results in the near future.

The overall aim of the project is to improve productivity, livelihoods, nutrition and household wellbeing in Ghana and Uganda, while
counteracting environmental degradation and mineral depletion caused by monocultures. The study will address both the individual
farm level and the rural community level. Introducing the use of biofertilizers through a participatory process can highlight the
potential of location-based resources, and empower the community more widely. This will be achieved by supporting the capacity of
I AVAILABILITY local stakeholders to transform their farming systems towards sustainable intensification (SI) and climate-smart agricultural practices
The project aims to develop and promote novel, cost-effective and system-wide biocontrol technologies that contribute to the
sustainable intensification of fruit production, particularly for small-scale growers in Africa. A key innovation of the project is the
coordinated, preventive and area-wide approach, which ensures that all habitats of the target pest are treated, thus limiting reinvasion, as opposed to conventional strategies that focus on independent and often reactive grower interventions at the orchard
I AVAILABILITY scale. Coordinator institute: CIRAD (Agricultural research for development), France.
NUTRIFOODS aims to enhance food and nutrition security and improve livelihoods of stakeholders in the CSFC (Climate Smart Food
Crops) value chain. NUTRIFOODS seeks solutions on how to increase the use of CFSC baked products to provide nutritionally-rich food
that meets consumer needs while favouring local economies. In Africa, rural communities traditionally prepare meals from locally
grown crops like cassava, sorghum and pulses. However, with fast population growth, massive urbanization, and increasing disposable
incomes, consumption of wheat breads is increasing rapidly and displacing traditional meals. The bread products available to
III UTILIZATION consumers, though tasty, are not nutritionally balanced. Project Coordinator: Makerere University, Uganda.
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Building Capacity to Improve
Safety in the Feed – Dairy
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2010-2013,
2014-2018

Phase I
587 000
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599 582

Maa Ruokaturvan osa Tutkimuksen kuvaus

Kenia

Overall objective is to build capacity to improve safety in the feed – dairy and maize value chains in respect to health risks associated
with mycotoxin contamination in Kenya. The purpose of the project is to strengthen the capacity of the University of Nairobi to
mitigate the effects of the aflatoxin and fumonisin in maize and milk value chains by improving UoN’s laboratory testing services and
III UTILIZATION regional cooperation in EAC and improving the Good Agricultural Practices of farmers.

IKI

IKI

IKI

IKI

IKI

IKI

IKI

IKI

IKI

IKI

Luke

Eila
Järvenpää,
Marjo
Keskitalo

Improving Nutrition of Andean
population; health promoting
bioactive compounds in
Andean and Amazonian food
materials and diets
2010-2013

Capacity building for the
Development of Paiche
Farming in the San Martin, Peru
(huom. Paiche = local fish)
2010-2013

Luke

Kaija Saarni,
Tapio Kiuru

Luke

Oiva
Niemeläinen,
Kari Tiilikkala,
Alan
Schulman

Enhancing development of
water use efficient crops and
production methods to dry and
saline conditions in Sinai
2013-2017

Tapio Kiuru

Capacity Building for the
Development of Cold Water
Fish Farming

Harri
Vehvilainen

Capacity building for the
development of aquatic
selective breeding programsspecial focus on climate change
and environmental
sustainability
2014-2016

Luke

Perttu Koski

Voluntary Quality System for
the Sustainable Cold-Water
Fish Food Chain

Luke

Enyew
Negussie,
Martin
Lidauer

Capacity building in genetic
evaluation and new breeding
tools to strengthen Ethiopian
dairy development

Luke

Luke

GTK, Luke

Luke

Luke

Improving the food security of
Ethiopia: Assessment of
carbonate rock resources for
acid soil amendment and
balanced application of lime
and phosphate fertilizer in
Chernet Tegist Oromia Region

Veli-Matti
Rokka

Veli-Matti
Rokka

Towards environmentally
friendly sustainable potato
cultivation

Ruokaturvan varmistaminen
muuttuvassa ilmastossa

2010-2013

2018-2021

2010-2017

2014-2015
2016-2018

2015-2018

Peru, Andien
alue, EteläAmerikka

324 593

566 591

534 691

500 000

638 254

499 696

Phase II
700 000

600 000

2011-2015

694 828

Rah. kausi

Rahoitus

Hankkeella edistettiin perulaisten ravintorikkaiden kasvien, kuten kvinoan ja kiwichan käyttöä ja tutkimusta. Perussa kasvaa paljon
perinteisiä ravintokasveja ja ruokatuotteita, joilla on suuri ravintoarvo terveyttä edistävinä elintarvikkeina. Hankkeen avulla lisättiin La
Molinan yliopiston tutkijoiden ja opettajien tietotaitoa ja kykyä tuottaa ja levittää tietoa alkuperäisten ravintokasvilajien hyvistä
ominaisuuksista niiden käytön lisäämiseksi. (Hankkeen aikana aloitettu yhteistyö sai jatkoa vuonna 2013 alkaneen, kolmivuotisen
III UTILIZATION korkeakoulu-IKI -hankkeen (HEI-ICI) Turun Yliopiston kanssa.)

Peru

Luken ja San Martinin läänihallituksen toteuttaman hankkeen avulla edistettiin paiche-kalalajin (Arapaima giga) viljelyä ja pyrittiin
lisäämään lajin tuotantoa Amazonialla. Paiche on Amazonian suurin kala, jonka liha muistuttaa tonnikalaa. Laji elää makeissa vesissä ja
saattaa kasvaa jopa 300- kiloiseksi. Paichen tuotanto on suuri taloudellinen mahdollisuus Perun Amazonian alueelle, sillä sen liha on
kysyttyä sekä kotimaan markkinoilla että ulkomailla. Hankkeen avulla kannustettiin erityisesti pienyrittäjiä paichen viljelyyn ja
vahvistettiin alueelle perustetun, kalan viljelyyn keskittyvän tutkimuskeskuksen valmiuksia paichen viljelyn saralla, mm. lajin
I AVAILABILITY jalostustekniikoissa ja viljelyn eri vaiheissa.

Egypti

Aim is to improve capacity of FCRI (Field Crops Research Institute, Agricultural Research Center) to implement research and develop
technologies on water use efficient crops and production methods in dry and saline conditions. Agricultural production has expanded
in Egypt to include desert lands, which is an integral component of the national agricultural strategy. This project focused on the
development of crops for these conditions including water use efficiency, risk of salinisation, nutrient utilisation, productivity, and
sustainability. The choice of crops - in this project alfalfa and faba-bean - is based on the key needs of Egypt; comparative, crop-specific
I AVAILABILITY practicality and effectiveness of the needed technical approaches; the expertise available at Natural Resources Institute Finland.

Vietnam

The objective of the project was to contribute to the development of an efficient competitive and sustainalbe value-added, cold water
aquaculture sector with special reference to rainbow trout culture and marketing. Parner in Vietnam was the Researcn Institute for
I AVAILABILITY Aqaculture No-1 (RIA-1).

Vietnam

The overall objective of the project is to support the sustainable development of freshwater aquaculture in Vietnam through better
management and the development of genetic resources. The immediate objectives of the project are to develop two freshwater
aquaculture sectors; rainbow trout and pangasius culture through human resource development, technology transfer and Public
I AVAILABILITY Private Partnership to achieve better resource mobilization.

Vietnam

The overall objective of the project is to support the sustainable development of cold-water aquaculture in Vietnam through better
management and documentation. This will help the Vietnamese cold-water aquaculture enterprises in their production. In addition,
the cold-water farms participating in the quality chain will be better prepared in the increasing pressure of mainly Chinese low-prize
I AVAILABILITY production of sturgeon and rainbow trout. Partner in Finland the Food Safety Authority Evira.

Etiopia

The main objective is capacity building in animal genetic evaluation methods and dairy breeding strategies to strengthen Ethiopian
dairy development. Specifically 1) Strengthen national dairy herd performance recording and advisory system 2) Establish national
dairy cattle routine genetic evaluation & breeding programs 3) Upscale national dairy herd performance recording system 4)
I AVAILABILITY Disseminate project results & develop tools for monitoring overall system efficiency and project exit strategy.

Etiopia

Improved food production needs increased use of fertilizers and balancing of the generally too acidic soil. The recommendations
outlined in a background study on availability of Ethiopian fertilizer mineral resources in 2003 form a general basis for the project.
The major objectives of the project are: i) assessment of rock resources suitable for soil amendment and soil surveys; ii) assessment of
raw material resources for phosphate based fertilizers: evaluating the potential of the country for phosphate based resources and
giving training in rapid surveying techniques; iii) related capacity building programs: e.g. upgrading of respective laboratories at local
level, including training in sustainable exploitation of raw materials, capacity in soil and rock analysis and laboratory management.
Most important expected results are 1) improved availability of suitable soil conditioners and balanced application of fertilizer and
conditioner and 2) New information on the phosphate potential of the sedimentary terrain. LOCAL PARTNERS: Geological Survey of
I AVAILABILITY Ethiopia (GSE), Oromia Agricultural Research Institute (IQQO) and the Ministry of Agriculture (MoA) Ethiopia.

Tunisia

Potato cultivation in Tunisia faces several biotic and abiotic stresses that cause about 30-50 % losses in yields. To overcome
phytopathogen infection, Tunisian farmers use high amounts of chemical pesticides. Water management is also a constant problem
for cultivation. The project developed sustainable techniques for tuber seed production chain from the potato hybrids with improved
I AVAILABILITY tolerance to abiotic and biotic stresses.

Zambia

Production of disease free planting material for root and tuber species cassava, irish potato sweet potato. Aim is to improve the
planting materials of cassava, Irish potato and sweet potato in Zambia. Continuous production of healthy materials for small scale
farmers will enhance food security in the country. Support to ZARI (Zambia Agriculture Research Institute) e.g. in terms of equipped
I AVAILABILITY laboratories and tissue culture production systems.
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HEI-ICI PECOLO - Native Crops
for Innovative and Sustainable
Food Futures in Peru and
04/2017 - 09/
Colombia
2019
KENFIN-EDURA - Building
Higher Education and Research
Capacity to Address The
Physical Activity and Nutrition
Transition in Kenya: The KenyaFinland Education and Research 03/2017 Alliance
03/2020
HEFSESE - Higher Education for
Food Security and
Environmental Sustainability in 12/2015 Eritrea
12/2017

Indigenous Food Innovations
from the Andes

07/2013 12/2015

LAMPTESS - Landscape
Planning and Management
Training for the Environment in 4/2013 South Sudan
3/2015

FishEDU - Aquaculture and
fisheries development in the
Kyrgyz Republic

CAFEIN - Central Asia Finnish
Education Institutes for Green
Biotechnology and Food
Security

09/2009 03/2016

06/2013 11/2015

Global Foodnet: Ancient Crops 06/2014 for Food Security
12/2015

761 441

648 880

528 800

504 511

625 224

478 132

130 820

110100

Peru,
Kolumbia

Kapasiteetinvahvistus- ja mobiliteettihanke, jossa kehitetään innovaatioympäristöjä tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä käyttäen,
ja selvitetään yhdessä yliopistojen, ministeriöiden, yritysten ja muiden elintarvikealan organisaatioiden kanssa, miten Andien
alkuperäislajikkeita voitaisiin hyödyntää innovatiivisesti ja kestävästi. Kumppaniyliopistoille järjestetään menetelmäkoulutusta ja
III UTILIZATION innovaatioympäristöjä kehitetään ennakoinnin avulla. PARTNERIT: Universidad Agraria la Molina, Universidad El Bosque

Kenia

Aim is to enhance the capacity and strengthen the role of higher education institutions in societal development in nutrition and
physical activity to prevent the rise of non-communicable diseases (NCDs); Enhance the research capacity in the field of healthy
lifestyles and obesity in Kenya: learning research through by doing- principle, involving active research engagement activities;
developing an international, multi-disciplinary team of researchers including researchers from different career stages with combined
expertise required to address the complex nature of NCDs in Kenya within the context of a country undergoing a nutrition and physical
III UTILIZATION activity transition. PARTNERS: Kenyatta Universty, Haaga-Helia University of Applied Sciences

Eritrea

This project improved the pedagogical capacity of the teachers which will contribute to the skills and knowledge of the graduates. Also,
the scope of curriculum will be widened to include courses such as agroforestry, remote sensing and others. This will increase
employment opportunities of graduates and improve the food security and economic-sufficiency of the poor who will be benefitted
I AVAILABILITY from the knowledge and management abilities of the graduates.PARTNERS: Hamelmano Agricultural college

Peru

Supporting food science and food development through establishment of a PhD programme. Vahvistetaan elintarvikealan tutkimusta
ja yliopiston yhteistyötä paikallisen elintarvikesektorin kanssa Andien alkuperäisviljojen hyödyntämisessä. Hankkeen avulla kehitettiin
Andien alueen perinteisten ravintokasvien tutkimusta La Molinan maatalousyliopistoon perustetun tohtorinkoulutusohjelman kautta.
III UTILIZATION PARTNERI:Universidad Agraria la Molina.

Etelä-Sudan

The purpose for the second phase of LAMPTESS is to build up the institutional and human capacity at the College of Natural Resources
Management and Environmental Studies at University of Juba and at Kagelu Forestry Training Centre to deliver decisive contribution to
the improvement of South Sudanese sustainable natural resources management and agroforestry- and landscape management -based
rural development. This will be achieved by enhancing the education of teachers, support a direct leading role in rural development
and in finding new solutions to increasing climate change and food security challenges. PARTNERS: HAMK University of Applied
I AVAILABILITY Sciences, Kagelu Forestry Training Centre, Central Equatoria Forest Administration

Kirgisia

Development of fisheries and aquaculture in the Kyrgyz Republic especially through training. The project has trained and educated
students in the sector, also working on curriculum development with the local universities. Research conducted on the status of
recreational fisheries and the socio-economic status of fisher communities. Research is also focusing on developing the value chain
from pond to plate, by training on hygiene and cold-chain management. In addition, the project is looking at the logistic chain and
I AVAILABILITY, identifying gaps and critical points where interventions are needed. Research is also looking into awareness of fish as a nutritive source
III UTILIZATION of food and different processing techniques of fish and product development.

Kirgisia

The project network CAFEIN (Central Asian Finnish Education Institutes Network) for Green Biotechnology and Food Security comprises
5 higher education institutions (HEIs) in Finland and the Kyrgyz Republic. CAFEIN aims to address challenges in food security and
development of higher education in the Kyrgyz Republic and other Central Asian countries. Exchange of knowhow, training and
dissemination of good practices and solutions are central to building capacity in sustainable natural and agricultural resources
management. CAFEIN aims to integrate new and innovative methods of skills development and training to build the agricultural
science capacity, and support and advance agricultural education to ensure a safe, secure, nutritive and sustainable food supply under
IV STABILITY conditions of global climate change. PARTNER: Savonia UAS.

Kenia, Peru

The network ‘Global Foodnet – Ancient Crops for Food Security' aims to build capacity in value chain management, food product
development, food and nutrition security and entrepreneurship through training of trainers and experts and exchanging information
on best practices focusing on Andean crops like amaranth and quinoa utilization, product development and value-chain creation. The
pursuit is to engage in a spirit of co-creation where each partner higher education institution brings expertise from their specific region
I AVAILABILITY, to an intercontinental stage to participate in value creation in a process that entails dialogue, access, transparency and understanding
III UTILIZATION of risk-benefits.

UM:n tilausselvitykset ja alueelliset hankkeet
Vuosi Hanketyyppi Organisaatio Vastuututkija Tutkimusaihe
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133 000

Maa Ruokaturvan osa Tutkimuksen kuvaus

Tansania

The overall aim of the report was to provide an analysis and make policy recommendations on how Finland can promote inclusive
people-centred businesses for poverty reduction by supporting the cooperative business model in Tanzania. The approach was to find
II ACCESS, IV concrete examples of genuine, business-driven cooperatives comprising poor members that are profit-driven and are improving the
STABILITY situation for those members. This report also identified the particular features that characterize such cooperatives.
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Korhonen,
Mila Sell,
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BIODEV - Building biocarbon
and rural development in
Western Africa

2012-2016

FOOD AFRICA I - Improving
Food Security in West and East 04/2012Africa
06/ 2016
07/2016FOOD AFRICA II (dissemination) 2018

"

Kahdenväline
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hanke

BioFISA to support SanBIO - The
Southern Africa Network for
2009-2012
Biosciences Network
2015-2019

4,9 milj.

Kenia,
Tansania,
Etiopia

CHIESA was a four-year research and development project aimed at increasing knowledge on the impacts of climate change on
ecosystem services in the Eastern Afromontane Biodiversity Hotspot (EABH). Coordinated by ICIPE, implemented with Universities of
Helsinki, York and Dar es Salaam, Sokoine University of Agriculture, 25 national, regional and international research and other
organizations. The project’s results highlight e.g., that warming conditions allow insects to grow and reproduce faster and shift to new
suitable habitats. This is likely to result in escalated insect invasion in e.g., mountainous areas, which will create new problems to fruit
I AVAILABILITY, and crop producers. The Project identified and disseminated Integrated Pest Management (IPM) as a solution to the growing pest
IV STABILITY problem for agricultural production.

6,4 milj,
josta
Globaali,
tutkimukse pilottiprojekti
n osuus 2,3 t Keniassa ja
milj. Tansaniassa

The Adaptation for Ecosystem Resilience in Africa (AFERIA) is a two-year project to disseminate and communicate research results,
insights and interactions of climate change and food security producedby CHIESA. Lead partners in addition to Universities of Helsinki,
York and Sokoine: Jimma University , Ethiopia; Pangani Basin Water Board (PBWB), Tanzania; Taita Environmental Research and
IV STABILITY Resource Arc (TERRA), Kenya.
One element of the Finnish, Norway and Germany-funded MICCA was to study greenhouse gas emissions from farmers' fields and
farming systems in Kenya and Tanzania. The concrete research was carried out by ICRAF in collaboration with CARE Tanzania and EastAfrica Dairy Development Programme. Different practices and their emissions were studied, including conservation agriculture,
agroforestry and improved pastures. The results were widely disseminated in workshops and published both in scientific and popular
IV STABILITY articles and videos.

Burkina Faso,
Sierra Leone,
10 milj. Mali, Guinea

To achieve developmental and environmental benefits that can be accrued from building biological or natural carbon through
improved agroforestry and forestry management and tree planting. This is referred to as “high-value biocarbon development”. The
four-year project aimed to generate information critical for linking climate change mitigation efforts with those aimed to help people
adapt to climate change in Burkina Faso, Mali and Sierra Leone. The ultimate aim was to improve the livelihoods of rural communities.
BIODEV was implemented by the World Agroforestry Centre (ICRAF), the Center for International Forestry Research (CIFOR), the
University of Eastern Finland (UEF) and the University of Helsinki, in collaboration with national organizations and government
IV STABILITY ministries at national and local levels. Several PhD students graduated thanks to the Programme.

Benin,
Kamerun,
Ghana, Kenia,
Senegal,
11,5 milj.
Uganda

The programme was implemented by a consortium of three Finnish partners and four CGIAR research centers, in collaboration with a
I AVAILABILITY, number of African partners in six partner countries in West and East Africa (Benin, Cameroon, Ghana, Kenya, Senegal and Uganda).
III UTILIZATION, The programme was coordinated by LUKE. FoodAfrica’s research areas focused on: 1) Sustainable food production, 2) Food safety and
IV STABILITY nutrition and 3) Market access and extension. A number of PhD and MSc students graduated thanks to the programme.
FOOD AFRICA II (dissemination) - Improving Food Security in West and East Africa through Capacity Building in Research and
Information Dissemination. Disseminating the results of the Food Africa I programme through workshops, popular articles and other
IV STABILITY materials, videos etc.

1,2 milj.

I vaihe: 3
milj.
II vaihe: 6
milj.

Eteläinen
Afrikka

BioFISA supports the mission of SANBio (The Southern Africa Network for Biosciences) Network in Southern Africa, including facilitation
of innovations for regional economic development. BioFISA has supported projects that aim to commercialize innovations on health
and nutrition, developed at universities and research institutions. In addition, BioFISA has also supported education and training,
oganized by local universities / private companies, on food sector. Funded projects related to food innovations are, for example,
aquaculture, mushroom cultivation, insects for food and functional foods. Partners is Nepad (New Economic Partnership for Africa's
III UTILIZATION Development).
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ADGG

2018-2020
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330 000
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(Luken
osuus)

Maa Ruokaturvan osa Tutkimuksen kuvaus

Intia

Etiopia,
Tanzania

Tavoitteena on kehittää uusia ekologisia konsepteja turvallisten ja ravinteikkaiden elintarvikkeiden tuottamiseksi palko- ja
viljakasveista. Raaka-aineina tuotekonseptien kehittämiseen käytetään paljon proteiinia sisältäviä palkokasveja kuten härkäpapua.
Hankkeessa haetaan ratkaisuja kehittyvien maiden haasteisiin ja pyritään vastaamaan mm. lasten aliravitsemusongelmaan Intiassa ja
muissa kehitysmaissa kestävästi tuotetun, ravintoarvoltaan tasapainoisen ja maittavan fermentoidun tuotteen avulla. Lisäksi on
tarkoitus tuottaa kasviproteiinia elintarvikevalmistajien raaka-aineeksi uusien prosessointimenetelmien avulla. Prosessoinnin ja
tuotekonseptien kehitystyöhön sisältyy aistittavan laadun ja kuluttajien mieltymyksien tutkimusta. Partnerit: UTU, Intialaiset partnerit,
III UTILIZATION yritykset.
ADGG’s overall goal is to create working dairy genetic systems based on public-private partnerships that have a clear route to longterm sustainability. The program builds on the previous work to establish national Dairy Performance Recording Centers (DPRC) and
digital data capture and farmer-feedback systems and platforms in Ethiopia and Tanzania. Objectives: 1) To enhance dairy herd
performance recording and advisory system in Africa, 2) To build genomic enhanced routine dairy genetic evaluations systems in
Africa, 3. To give trainings once per year to experts in the area of genetics and genomics to strengthen capacity building. PARTNERS:
University of New England Scotland’s Rural College Tanzanian Livestock Research Institute (TALIRI) Green Dreams Tech Limited, Land
I AVAILABILITY O’Lakes International Development, National and regional partners, National Artificial Insemination Center (NAIC).
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Luke

Luke, HY
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PROIntens Africa - Towards a
long term Africa-EU partnership
to raise sustainable food and
nutrition security in Africa
2015 - 2017

Reimund
Rötter

AgMOD-Africa on the use of
agricultural models for
exploring innovations across
scales in Africa

2015 - 2016

Pia Katila

IUFRO Special project WFSE
World Forests Society and
Environment

2011 -

Elina Virtanen
Luke, Jari
Seed Potato development
Valkonen HY project in Tanzania

Senegal

Afrikan maat

globaali

01/2012 03/2015

Tansania

PROIntensAfrica -hankkeessa etsitään avaimia uudenlaiseen, Afrikan mantereen ruoantuotantoa kestävällä tavalla tehostavaan
tutkimus- ja innovaatiokumppanuuteen Euroopan ja Afrikan välillä. Kumppanuutta ja omistajuutta korostavassa hankkeessa on
I AVAILABILITY mukana 23 eurooppalaista ja afrikkalaista tutkimuslaitosta. Hanketta koordinoi Wageningen University and Research Centre (WUR).
The overall goal of this study is to critically review the use of agricultural system modelling (ASM) over the period 1996 to 2015 for ex
ante evaluation of technological innovations in Africa; in particular, to assess capabilities, gaps and the potential of ASM to inform
decisions on investments in developing agro-technologies and supportive policies. Wageningen University and Research Centre (WUR)
I AVAILABILITY as partner.
Suomen kontribuutio erityiseti prioriteettialueeseen IV: Food Security and access to water and energy have improved and natural
IV STABILITY resources are used more sustainably.
Tuotannon ja tuottavuuden lisääminen maataloudessa on Tansanian kasvu- ja köyhyydenvähentämissuunnitelman prioriteetti.
Tansanian maatalousministeriön pyynnöstä alotettiin hanke tarkoituksena laadukkaan siemenperunatuotannon kestävä kehittäminen
tukemalla keskeisiä tansanialaisia organisaatioita, erityisesti Uyolen maatalouden tutkimuslaitosta. Hankkeen laajempi tavoite oli
parantaa perunanviljelijöiden toimeentuloa kehittämällä perunanviljelyn tuottavuutta. Hankkeessa oli neljä komponenttia: 1. Puhtaan
siemenperunapankin perustaminen, 2. Mukulatuotannon lisääminen, 3. Sertifioidun siemenperunatuotannon lisääminen ja 4.
Viljelymenetelmien kehittäminen kouluttamalla Uyolen agronomeja, kuntien maatalousneuvonantajia sekä perunanviljelijöitä.
Hankkeessa on vahva suomalainen osaamispanostus Helsingin yliopiston ja muiden suomalaisten toimijoiden tarjoaman koulutuksen
I AVAILABILITY muodossa. Toteuttajana Kansainvälinen perunakeskus CIP.
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of habitat regulatory policies on
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Kiina

Project aims to investigate the trade-offs between giant panda habitat restoration and local livelihoods in the context of a slowly
growing panda population and the associated habitat expansion needs. The project is going to explore the relationship between giant
panda habitat restoration and local livelihoods from three perspectives which are the effects of habitat expansion on panda
conservation, the effects of habitat expansion on local livelihoods, and ways to maintain a harmonious relationship between pandas
and the local community. The project will comprehensively use biophysical and socioeconomic methods to identify panda habitat that
would benefit from habitat restoration and areas suitable for expansion, and to explore impacts of habitat expansion on local
I AVAILABILITY, livelihoods. Research conclusions drawn from the project will find the long term harmonious ways of conservation and development
IV STABILITY related to panda habitats.

globaali

The aim of the systematic review is to provide an up-to-date synthesis of the empirical evidence-base of the socioeconomic impacts of
large-scale tree plantations on local communities worldwide. The findings from this review will contribute to the discussions around
the impacts, indicators, design and management of large-scale tree plantations. The objective of the review is to answer the following
primary and secondary research questions: Primary question: What are the direct and indirect socioeconomic impacts of large-scale
tree plantations on local human populations? Secondary questions: How do the impacts differ across geographical, managerial and
IV STABILITY institutional contexts? What are the trends, biases and gaps in the available literature on the topic?
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globaali

SuurMekongin
alue

Projektin tavoitteena on löytää toteuttamiskelpoisia ja kestäviä mahdollisuuksia tulevaisuuden ruoantarpeen tyydyttämiseen vesi- ja
IV STABILITY maavarojen kantokykyä ylittämättä.
The Mekong Basin Development Challenge is a part of the CGIAR Challenge Program on Water & Food (CPWF). The Aalto Water and
Development Research (WDR) Group is taking part in the so-called MK3 project ‘Optimizing cascades or systems of reservoirs in small
catchments‘ that is led by ICEM (International Centre for Environmental Management) and focuses on optimizing the management of
cascades or systems of reservoirs at catchment level. MK3 project scales up to the catchment level the results obtained from
optimizing the management of individual reservoirs. The project seeks to understand at the catchment scale the cumulative upstream
and downstream consequences of management decisions taken for multiple reservoirs. It includes the study of land degradation and
IV STABILITY reservoir siltation processes.
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järven alue

2010-2013

The project was one of the five localised case studies of the ‘Exploring Mekong Region Futures‘ -project. The study was implemented
by a consortium consisting of Aalto's WDR Group, 100Gen Ltd., Hatfield Consultants Partnership and Institute of Technology of
Cambodia, complemented with work by EIA Ltd. and VU University Amsterdam. The main local partners are the Tonle Sap Authority
(TSA) and the Supreme National Economic Council (SNEC). Aalto University supported the project by providing additional funding for
Aalto’s researchers through other funding sources, including Academy of Finland -funded project IWRM in large Asian river basins. The
Tonle Sap study looked the nexus between water, energy, food and climate change. Building on and extending our previous research,
the study focused on the interactions between livelihoods and the Tonle Sap’s unique water resources as well as the impacts that
energy production (hydropower) and climate change. Hydropower development in the Mekong River is considered to be among the
I AVAILABILITY, key factors in any future development of the Tonle Sap region, largely due to the expected negative impacts that it would have on the
IV STABILITY Tonle Sap flood pulse and the immense fish production of the lake.
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Itsenäinen säätiö- ja hankerahoituksella toimiva tutkimusyksikkö, jossa yksi tutkija/tietokirjailija keskittynyt erityisesti ruokaan,
globaali
köyhyyden poistamiseen ja ruokajärjestelmiin julkaisten mm. artikkeleita globaalista ruokaturvasta.

globaali

Yleishyödyllinen tutkijayhteisö, jossa yksi tutkimusteemoista on ruokaturva ja ympäristö. Esimerkiksi vuonna 2018 julkaistiin raportti
"Ruokitaan edes itsemme", jossa käsitellään globaalin ja kansallisen ruokaturvan kipupisteitä.
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Namibia

Indigenous people who are historical creators of knowledge about food, are among the most impoverished, food insecure people of
the contemporary world. This is often due to regulations over the usage of natural resources and very rapid changes in social settings,
climatic patterns and cultural practices. This has significantly transformed the diets of indigenous people’s worldwide, non-exemption
of the Khwe San indigenous people of Namibia. Today, not only are less food available to the Khwe, but also in reduced nutritional
I AVAILABILITY, quality. The widely available processed foods and Food Aid deliveries have created dependencies and undermined traditional food
III UTILIZATION systems and health.

Aineisto:
Uganda,
Etiopia

This thesis approaches some of the global challenges of the coming decades, including climate change, biodiversity loss, growing
populations, and food insecurity, from a small-scale farmer’s perspective. In Africa small-scale farmers still account for up to 70% of
the population, and represent the poorest and most vulnerable group to these challenges. They are, however, a heterogeneous group
with various problems and needs. Sustainably improving their situation will require context-specific solutions developed through an
IV STABILITY innovation process, in which local needs and voices are heard and taken into consideration.

Etiopia

Sub-Saharan Africa (SSA) is one of the world´s most vulnerable regions to climate change. Even though the proportion of greenhouse
gas emissions produced in SSA is low, the agricultural sector has an enormous potential for climate change mitigation. The aim here is
to increase understanding of the potential of climate change mitigation to enhance food security. The focus of the study is to identify
the determinants of this potential, to estimate the possibilities to increase the proportion of carbon ending up in soil and to quantify
IV STABILITY the soil carbon sequestration potential of agroecological practices in Ethiopia.

globaali

Globalisaation myötä maantieteellisten alueiden väliset yhteydet ovat lisääntyneet. Kaukaisia ympäristö- ja yhteiskunnallis-taloudellisia
vaikutuksia, takaisinkytkentöjä sekä seurauksia maantieteellisten systeemien välillä kutsutaan termillä telecouplings. Tällaisten
yhteyksien kasvu näkyy myös maataloustuotannossa ja ruokasysteemeissä, sillä ruoan maailmankauppa on kasvanut voimakkaasti
viime vuosikymmenten aikana. Tämä muutos on vaikuttanut positiivisesti kehitykseen mm. lisäämällä ruoan saatavuutta sekä luomalla
työllisyyttä tuotantoalueilla. Muutos on kuitenkin myös lisännyt kulutuksen ja tuotannon maantieteellistä eriytymistä ja tämän
seurauksena ympäristön käytön paineen ulkoistamista, kun myös maantieteellisesti kaukana olevat kuluttajat käyttävät
tuotantoalueen rajallisia resursseja, kuten vettä tai maa pinta-alaa. Väitöskirjan tulokset vahvistavat ja laajentavat aikaisempaa
ymmärrystä Suomen ruokajärjestelmän globalisaatiosta, jonka kestävyys on yhä voimakkaammin riippuvainen myös ulkomaisten
IV STABILITY ruokajärjestelmien kestävyydestä.

Nicaragua

The objective was to study the opportunities and challenges of the Fair Trade certification system in altering conditions of coffee
production in Nicaragua. The aim was to analyze the advantages as well as the constraints of Fair Trade in assisting farmers and their
II ACCESS, IV cooperatives, involving them in the governance of coffee value chains and improving labor conditions. The study highlights the context
STABILITY of increased globalization, deregulation of coffee markets, and declining and volatile coffee prices
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Etiopia

The study focused on population displacement and the livelihood implications of state-planned resettlement schemes that have been
implemented in Western Oromia, Ethiopia. It addresses the livelihoods of both the resettlers and the hosts. Although such
IV STABILITY resettlements have been implemented in the country since the 1960s, this study addresses those carried out since 2003.

Etelä-Afrikka

The study examined the everyday politics of microcredit by drawing on a case study from Limpopo Province, South Africa. Special
attention was focused on how the distribution of rights and responsibilities, together with the multifaceted struggles over authority
and power, mediate the different actors social agency and opportunities to benefit from the microcredit programmes. The study rests
II ACCESS on thematic interviews and participant observation carried out in four villages and semi-urban settlements.

Senegal

globaali

Tansania

The study looked at the Senegalese women's groups through the concept of social capital and asked whether the groups can be
considered as sources of social capital to their members and in what ways the groups contribute to the support of members'
livelihoods. Here, social capital is seen as an individual asset and as a part of available resources that form a personal livelihood. The
availability of the assets depends on institutional structures and the role of the women's groups in individual livelihood trajectories
II ACCESS within these structural limits form the central issue for the study
Väitöstutkimus kohdentuu Euroopan unionin biopolttoainepolitiikan ja siihen kytkeytyvän globalisoituvan spatiaalisen järjestyksen
vuorovaikutteisuuteen. Tutkimuksen analyyttinen katsanto avautuu topologisessa viitekehyksessä. Väitöskirja tarkastelee EU:n
ohjauspolitiikan siirtymiä ja vaikutuksia osana moniskaalaista spatiaalisten kokoonpanojen (assemblages) muutosta. Siinä
hahmotetaan EU:n ohjauksen muutosten heijastumista biopolttoaineiden tuotannon, kaupan ja kulutuksen muuttuvissa
kokoonpanoissa sekä näihin liittyvissä epäsuorissa maankäyttövaikutuksissa. Esille nousee EU:n biopolttoaineohjauksen ydinongelma.
Satopohjaisen biopolttoainetuotannon ei-toivotut seuraukset, muun muassa ruokaturvan heikkeneminen, ympäristövahingot ja
kasvihuonepäästöjen lisääntyminen ovat pakottaneet EU-komission etsimään uusia avauksia biopolttoainetuotantoon. Tämä on
johtanut erityisesti vanhojen agroteollisten yhteistyötahojen puolustusreaktioihin, mikä on monilta osin jarruttanut EU:n
IV STABILITY biopolttoaineuudistusta.
Food systems in Sub-Saharan Africa have been rapidly transforming during the recent decades with diverse outcomes on human
development and environment. This study explored the food system change in rural villages in eastern Tanzania where subsistence
agriculture has traditionally been the main source of livelihood. The focus was on the salient changes in the spatial dimensions and
structural composition of the food system in the context of economic liberalization that has taken place after the end of the
socialist ujamaa era in the mid-1980s. In addition, the linkages of the changes are examined in relation to food security, socioIV STABILITY economic situation, livelihoods, and local environment.

Sudan

Drylands cover some 40 % of the global land area and are extensively degraded, especially in Africa, as indicated by reduced soil
organic matter (SOM) contents. The loss of SOM and associated ecosystem services (e.g. prevention of erosion, carbon sequestration,
soil fertility and water retention), threaten the livelihoods of local communities. Management practices that increase SOM contents,
I AVAILABILITY such as increasing tree cover, can be expected to increase soil fertility, infiltration and water retention.

Sudan

Livelihoods are precarious in arid and semi-arid regions, such as Sudan, as the main food crops are often grown in production systems
that heavily depend on climatic conditions and appear to be threatened by several factors. Over 70 % of Sudanese are farmers who
rely mainly on rain-fed agriculture to secure their livelihoods. Their crop cultivation is constrained by such factors as climate change
and variability, as well as low soil fertility, which is aggravated by limited agricultural inputs. Indigenous legume trees, such as acacias,
can potentially alleviate the vulnerability of these systems. In practice this is possible by forming an agroforestry system. Nevertheless,
I AVAILABILITY the adoption of agroforestry also remains constrained by several factors, including unclear tree tenure and small farm size.

Etiopia

Agroforestry systems integrate trees into agricultural landscapes and provide a number of ecosystem services. Studies on agroforestry
systems have so far mainly focused on their spatial design, food production, soil fertility management and system interactions, and
I AVAILABILITY little attention has been given to their ecosystem services, such as biodiversity conservation and carbon sequestration.

globaali

Legume trees which form symbiosis with N2-fixing bacteria can help replenish and maintain soil fertility on tropical agricultural lands
by supplying nitrogen to the system. However, the mechanisms of N transfer from the trees to associated crops are not well
I AVAILABILITY understood.

globaali

This dissertation examines the effect of resource scarcity and agricultural trade on food availability globally. Temporal focus is on the
time period after the green revolution, 1961–2009, during which population, agricultural production and global trade all exploded. By
focusing on the historical context, the dissertation aims to identify different conditions and strategies for securing local food supply
and, on the other hand, barriers that hinder this goal. The global framing of the research provides a comprehensive overview of the
I AVAILABILITY issue, building foundations on detailed, more localized studies.
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Sudan, Etiopia

UTU Geography Section has been working in Tanzania since 2003 with Tanzanian and international partners with varying funding
instruments of the MFA. The collaborative research topics are broadly related to the analysis of human-nature dynamics with
landscape and geospatial approaches. Linking the research efforts with education in Geography and Landscape Science, Geographical
Information Systems (GIS), Remote Sensing, Participatory GIS and Landscape Management. The project collaborates with partners in
developing better spatial tools, methods and practices of sustainable landscape management and use and preservation of natural
IV STABILITY resources.
IV STABILITY Seed funding from Helsus. Coordination of multidisciplinary food systems research at the University of Helsinki.

IV STABILITY For POST-DOC- fellowship (Ossi Ollinaho)

Mikocheni Agric. Res. Institute has received a Grant under the Program for Emerging Agricultural Research Leaders of the Bill and
Melinda Gates Foundation (Prime Sponsor) for the implementation of the research project. UoH has agreed to perform a portion of
I AVAILABILITY said research as a collaborator institution under a Sub-agreement.

I AVAILABILITY Kahden nicaragualaisen maisterin tutkijankoulutus.
The doctoral thesis work of two Ethiopian students at VITRI (Mesele Tesemma and Mamo Kebede, both from Wodo Genet College of
Forestry and Natural Resources at Hawassa University) is linked to this project; field sites of Mr Mesele in Gedeo, consisting of complex
(ensete and coffee-based) mountain agroforestry systems were specifically used for group works of the course in 2010. By the end of
2010, a total of five MSc theses by students from the University of Helsinki and based on field work in Ethiopia under this preject, have
I AVAILABILITY been completed or are in the process of completion.
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Intia

Sambia

Peru

Tavoitteena on kehittää uusia ekologisia konsepteja turvallisten ja ravinteikkaiden elintarvikkeiden tuottamiseksi palko- ja
viljakasveista. Raaka-aineina tuotekonseptien kehittämiseen käytetään paljon proteiinia sisältäviä palkokasveja kuten härkäpapua.
Tuotekonseptien ravitsemuksellisia ominaisuuksia parannetaan mm. maitohappofermentoinnin avulla. Hankkeessa haetaan haun
teeman mukaisesti ratkaisuja kehittyvien maiden haasteisiin ja pyritään vastaamaan mm. lasten aliravitsemusongelmaan Intiassa ja
muissa kehitysmaissa kestävästi tuotetun, ravintoarvoltaan tasapainoisen ja maittavan fermentoidun tuotteen avulla.
Prosessointikonsepteja sekä tuotekonsepteja, joissa yhdistyy hyvä aistittava laatu ja koostumus (proteiini, vitamiinit, kuitu, probiootit ja
peptidit) kehitetään yhteistyössä intialaisten yhteistyökumppaneiden sekä elintarviketeollisuuden kanssa.
Tässä hankkeessa valmistellaan ekosysteemiprojekti, jossa kehitetään suomalaisten ja sambialaisten elintarvikesektorin yritysten
välistä yhteistyötä. Tavoitteena on valmistella hanke, jonka avulla tutkitaan perunantuotantoon liittyviä taudinaiheuttajia, kehitetään
paikallista sertifiointijärjestelmää ja aloitetaan tautivapaan siemenen tuotanto Sambiassa. Yhteistyössä hankkeessa on Suomen ja
Sambian julkinen sektori (Luke ja ZARI), sekä suomalaiset ja sambialaiset yritykset.
Vahvistetaan terveellisten elintarvikkeiden keihttämistä paikallisista raaka-aineista paikalliselle väestölle ja vientiin. Tavoitteena
kasviperäisten raaka-aineiden laadun ja turvallisuuden vaikinnuttaminen käyttäen hajautettuja menetelmiä, jolloin raaka-aine voidaan
käyttää tehokkaasti ja kestävästi. Samoja menetelmiä voidaan käyttää sivuvirtojen esikäsittelyyn.

