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Maa-ja metsätalousministeriö   
27.1.2016           

 

 

 

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMNNAN RAPORTOINTIA 

KOSKEVAT OHJEET 
 

1. Yleistä 
 

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) seuraa rahoituksen käyttöä ja arvioi rahoittamansa tutkimus- ja 

kehittämistoiminnan tulosten hyödynnettävyyttä ja vaikuttavuutta. MMM edellyttää, että rahoitettujen 

hankkeiden tuottamat julkaisut ja tutkimusaineistot avataan avoimesti saataville Open Access -periaatteiden 

mukaisesti (http://avointiede.fi/keskeiset-linjaukset).   

 

Rahoituksen saajan tulee huolehtia siitä, että hankkeesta tiedotetaan riittävän laajasti ja näkyvästi esim. 

kotimaisissa ammattilehdissä sekä  luonnonvara- ja ympäristöalan tutkimushankekuvausten 

verkkohakemistossa Hankehaavissa (www.hankehaavi.fi).  Hankkeen tuloksista voidaan julkaista myös 

tiedote. Hankkeen tiedottamisen järjestämisestä vastaa hankkeen vastuullinen johtaja.  

 

MMM julkaisee rahoittamistaan hankkeista listan internetsivuillaan. Hankelistaukseen on tarkoitus liittää 

kustakin hankkeesta lyhyt (noin 700 merkkiä) hankekuvaus, joka hankkeen tulee toimittaa ministeriöön 

rahoituspäätöksen saamisen jälkeen sähköpostilla.  Hankehakemuksen tiivistelmästä tulee käydä lyhyesti 

ilmi hankkeen tavoite, aikataulu, keskeisemmät toimet sekä hankkeen odotetut vaikutukset ja tulokset.  

 

Raportoinnissa tulee noudattaa näitä ohjeita, ellei MMM:n  kanssa ole muuta sovittu. 

 

2. Raportointia koskevat yleiset ohjeet 

 
Monivuotisten hankkeiden rahoituksen saajan tulee laatia kerran vuodessa esim. 

jatkorahoitushakemuksen yhteydessä ministeriölle väliraportti. Hankkeen päätyttyä on rahoituksen 

saajan lähetettävä MMM:lle loppuraportti tiivistelmineen. MMM voi julkaista  tiivistelmän 

nettisivuillaan ja muutenkin pidättää oikeuden käyttää loppuraportin tiivistelmää MMM:n 

laatimissa yhteenvedoissa ja selvityksissä.  

 

Väli- ja loppuraportin tarkempi sisältökuvaus on liitteessä 1. 

 

Hankkeen väliraportti: 

 

Monivuotisen hankkeen väliraportointi tapahtuu vuosittain riippumatta siitä, onko hanke kerta- vai 

vuosirahoitteinen. Väliraportissa esitetään lyhyt yhteenveto hankkeen etenemisestä ja siihenastisista 

toimenpiteistä sekä hankkeen jatkosuunnitelma, josta tulee selkeästi ilmetä mahdolliset muutokset 

ja poikkeamat alkuperäisestä tutkimussuunnitelmasta. Väliraportissa esitetään myös selvitys siihen 

astisesta varojen käytöstä sekä hakemusvuotta koskeva rahoituksen käyttösuunnitelma. 

 

Väliraporttiin on liitettävä ohjausryhmän tai hanketta MMM:ssä seuraavan virkamiehen puolto 

(kokouspöytäkirja/sähköposti). Väliraportti toimitetaan liitteineen MMM:n kirjaamoon lokakuun 

loppuun mennessä. Vuosirahoitteisten hankkeiden väliraportti toimitetaan seuraavan vuoden 

rahoitusta koskevan jatkorahoitushakemuksen yhteydessä. 

 

http://avointiede.fi/keskeiset-linjaukset
http://www.hankehaavi.fi/
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Hankkeen loppuraportti: 

 

Rahoituksen saajan tulee toimittaa hanketta koskeva loppuraportti MMM:n kirjaamoon viimeisen 

laskutuserän yhteydessä, kuitenkin viimeistään 3 kuukauden sisällä rahoituspäätöksessä mainitusta 

hankkeen päättymisajankohdasta.  

 

Jos loppuraportti ei valmistu määräaikaan mennessä, tulee rahoituksen saajan anoa MMM:ltä 

kirjallisesti lisäaikaa hankkeen loppuunsaattamiseksi ennen hankkeen rahoituskauden päättymistä. 

Anomus on vapaamuotoinen ja siinä tulee selvittää hankkeen senhetkinen tilanne, syy 

viivästymiseen ja hankkeen valmistumisen edellyttämät toimenpiteet aikatauluineen. Anomukseen 

tulee liittää ohjausryhmän/hanketta MMM:ssä seuraavan virkamiehen  puolto (esim. 

ohjausryhmän pöytäkirja, sähköposti). Lisäajan myöntäminen ei ole automaatio! 

 

 

Lisätietoja: 

www.mmm.fi/tutkimus 

 

T&K-momentti: 

 

Tutkimusjohtaja Mikko Peltonen 

puh. 029 516 2296 

email: mikko.peltonen@mmm.fi 

 

Neuvotteleva virkamies Elina Nikkola 

puh. 029 516 2333 

email: elina.nikkola@mmm.fi 

 

Hallinnollinen avustaja Päivi Ahvonen 

puh. 029 516 2489 

email: paivi.ahvonen@mmm.fi 

    

Makera: 

 

Neuvotteleva virkamies Suvi Ryynänen 

puh. 029 516 2126 

email: suvi.ryynanen@mmm.fi 

         

Taloustarkastaja Taina Hakala   

puh. 029 516 2461 

email: taina.hakala@mmm.fi 

 

    

  

http://www.mmm.fi/tutkimus
mailto:mikko.peltonen@mmm.fi
mailto:elina.nikkola@mmm.fi
mailto:paivi.ahvonen@mmm.fi
mailto:suvi.ryynanen@mmm.fi
mailto:taina.hakala@mmm.fi
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LIITE 1 

 

A. Väliraportti 
 

Esittele lyhyesti  

 

1. Hankkeen nykytila 

- selvitys hankkeen etenemisestä ja varojen käytöstä 

- alkuperäiset tavoitteet 

- mahdollisesti tehdyt tavoitteiden tarkistukset ja niiden perustelut  

- tutkimuksen toteutustapa 

- vuoden aikana saavutetut tärkeimmät tulokset ja alustava itsearviointi (tieteellisen ja käytännön 

arvon/lupaavuuden suhteen)  

- hankkeen käytännön eteneminen, mukaan lukien toteutuksessa kohdatut vaikeudet, 

henkilömuutokset ja mahdolliset työn toteutukseen vaikuttavat rahoituksen muutokset.  

 

2. Tutkimuksen jatkosuunnitelma 

- tarkennettu toimintasuunnitelma, josta selkeästi ilmenee mahdolliset muutokset ja poikkeamat 

alkuperäisestä hankesuunnitelmasta, toimintasuunnitelmaan/toimintaan tehtävät/tehdyt 

muutokset ja näiden perusteella tehty hakemusvuotta koskeva työsuunnitelma ja rahoituksen 

käyttösuunnitelma 

 

3. Ilmestyneet julkaisut ja seminaarit joissa tuloksia on esitelty. 

- julkaistujen väli- tai osaraporttien  jakelusta rahoittajille ja muille alan uudesta tiedosta 

kiinnostuneille tulee huolehtia heti osaraporttien valmistuttua. 

 

B. Loppuraportti   
 
Loppuraportti on väliraportointia perusteellisempi, eivätkä hankkeen väliraportit korvaa sitä. 

Loppuraportti voi olla joko a) hankkeen tieteelliseen tutkimusraporttiin tai muuhun loppujulkaisuun 

liitetty lyhyt tiivistelmä, ns. tekninen loppuraportti (ks. liite 2) tai b) erillinen laajempi loppuraportti, 

jonka laajuus on tyypillisesti 5-15 liuskaa. Laajempi loppuraportti on välttämätön silloin, kun 

hankkeesta ei synny yhtä selkeää pääjulkaisua, vaan hankkeen tulokset julkaistaan monessa eri 

mediassa (esim. tiedotteet, lehtiartikkelit, opetusmateriaali ja seminaarijulkaisut jne).  

 

Loppuraportti on välttämätön, jotta rahoituksen viimeinen erä voidaan laskuttaa ja maksaa. 

 

Loppuraportissa tulee esittää: 

 

1. Tutkimuksen tavoitteet 

 

Tutkimuksen tavoitteet, jotka on määritelty hankkeen tarkennetussa, ohjausryhmän hyväksymässä 

tutkimussuunnitelmassa. Näitä tavoitteita vasten peilataan saavutettuja tuloksia. Jos tavoitteita on 

jouduttu toteutusvaiheessa täsmentämään, tulee muutoksen johtaneet syyt perustella ja esittää 

täsmennetyt tavoitteet selvästi loppuraportissa.  

 

2. Tutkimusosapuolet ja yhteistyö 

 

Hankkeen yhteistyöosapuolet (tutkimuslaitokset, tutkijaryhmät, yritykset, neuvonta), ja niiden rooli 

hankkeen toteutuksessa. Kuka vastasi mistäkin osatehtävästä,  mitä yhteistyötä tehtiin, mitkä olivat 
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keskeisimmät kokemukset (hyvät/huonot), mahdolliset ehdotukset yhteistyön parantamiseksi 

jatkossa yms. 

 

3. Tutkimuksen tulokset 

 

3.1 Tutkimusmenetelmät ja aineisto 

Tärkeimmät tutkimusmenetelmät ja aineistot sekä toteutusta koskevat järjestelyt 

(kirjallisuustutkimus, kenttäkokeet, laboratoriokokeet, jne.) tiiviisti kuvattuna. 

 

3.2 Tutkimustulokset 

Keskeiset tulokset ja niiden toteutuminen hankkeen alkuperäisiä tavoitteita vasten. Tekstin olisi 

hyvä olla yleistajuinen, ei asiantuntijatekstiä.  

 

3.3 Toteutusvaiheen arviointi 

Toteutusvaiheen onnistumisten ja epäonnistumisten tarkastelu. Onko ollut erityisiä vaikeuksia, 

koejärjestelyn tai aineiston puutteita, tulosten tilastollista edustavuutta, aikataulu- tai 

tutkimusyhteisyön ongelmia. Tarkoitus ei ole vetää mattoa tutkimuksesi alta, vaan auttaa jälkeesi 

tulevia tutkijoita paneutumaan oleelliseen ja välttämään ilmeiset virheet. 

 

3.4 Julkaisut 

Hankkeen valmistuneet julkaisut ja käsikirjoitukset. Makeran rahoittamien hankkeiden osalta 

pääjulkaisut tulee jakaa rahoituspäätöksessä mainituille osapuolille. 

 

4. Tulosten arviointi 

 

4.1 Tulosten käytännön sovellutuskelpoisuus 

Mitä vaikutuksia/merkitystä tuloksilla on käytännön kannalta. Ovatko tulokset hyödyllisiä esim. 

uusien viljelymenetelmien tai elintarvikkeiden prosessoinnin, tuotekehityksen tai markkinoinnin 

kannalta? Onko mahdollisuuksia patentointiin? Miten tulokset hyödyttävät viranomaisten 

säädösvalmistelua? Edistävätkö tulokset uuden liiketoiminnan syntyä? Keitä voisivat olla tulosten 

hyödyntäjät? Onko tuloksia jo hyödynnetty, jos on niin missä ja miten? 

 

4.2 Tulosten tieteellinen merkitys 

Mitä lisäarvoa tuloksilla on aiempaan tieteelliseen tietovarantoon verrattuna. Mikä on tulosten arvo 

kansainvälisesti? Mitä opinnäytteitä tutkimuksesta syntyi? Miten jatkotutkimuksia tulisi suunnata ja 

priorisoida? 

 

5. Loppuraportin tiivistelmä 

 

Lyhyen, julkaisukelpoisen tiivistelmän laajuus on noin 2 liuskaa oheisen liitteen 2 mukaisesti 

(Times New Roman 10, riviväli 1). Tiivistelmästä ilmenee hankkeen aihe, osapuolet, 

vastuuhenkilöt, budjetti ja tekninen kuvaus. Budjetissa on eriteltävä hankkeen kokonais-

kustannukset, MMM:n myöntämä rahoitus, laitosten omarahoitus sekä mahdollinen muu 

ulkopuolinen rahoitus. 

 

Lisäksi tiivistelmään tulee laatia kuvaus hankkeen tavoitteista, keskeisistä tuloksista ja tulosten 

arvioinnista, sekä hankkeen tuottamista julkaisuista.  
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LIITE 2  Tekninen loppuraportti 

    

 

TUTKIMUSHANKKEEN NIMI 

 

TUTKIMUSHANKKEEN NIMI ENGLANNIKSI 
  

 

 

Vastuuorganisaatio xxxx Tutkimuslaitos / Yliopisto  

  PL xx 

xxxxx  POSTITOIMIPAIKKA 

puh.  

s-posti 

Yhteyshenkilö 

 

 

Kesto  20xx – 20xx 

  (Loppuraportti xx.xx.20xx) 

 

 

Rahoitus  Kokonaiskustannukset  xxxx euroa 

  MMM:ltä saatu kokonaisrahoitus xxxx euroa 

  Tutkimuslaitoksen oma rahoitus xxxx euroa 

  Muista julkisista lähteistä saatu rahoitus xxxx euroa 

  Muu ulkopuolinen rahoitus xxxx euroa 

 

Avainsanat 

 

 

Tiivistelmä 

 

  TAVOITTEET 

   

  xxxxx….. 

 

 

 

  TULOKSET 

 

  xxxxx…. 

 

 

 

  TULOSTEN ARVIOINTI 

 

  XXXXX….. 

 

 

Julkaisut  Tähän kirjoitettuna tai loppuraportin liitelistana 


