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VALTAKUNNALLISTEN MAASEUDUN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN RAHOITUKSEN 
HAKU VUODELLE 2018 

Tällä menettelytapakirjeellä ohjeistetaan valtakunnallisten maaseudun 
tutkimus- ja kehittämishankkeiden hausta vuodelle 2018.  

Hankkeita rahoittaa Maaseutupolitiikan neuvoston MANEn hankeryhmän 
esityksestä, maa- ja metsätalousministeriö maatilatalouden 
kehittämisrahastosta (Makera); maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeet. 

Sovelletut oikeusohjeet 

Laki maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja 
kehittämishankkeiden rahoituksesta (1413/2011) 

Laki maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja 
kehittämishankkeiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (1507/2015) 

Valtioneuvoston asetus maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun 
tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta (38/2012) 

Valtioneuvoston asetus maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun 
tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta annetun valtioneuvoston 
asetuksen muuttamisesta (1013/2016) 

Valtionavustuslaki (688/2001) 

Hallintolaki (434/2003) 

Euroopan komissio. Puitteet tutkimus- ja kehittämistyöhön sekä 
innovaatiotoimintaan myönnettävälle valtiontuelle (2014/C 198/01)  

Käytettävissä olevat määrärahat 

Valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin on vuonna 
2018 käytettävissä Maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera) 510 000 
euroa, mikäli summa hyväksytään Makeran vuoden 2018 
käyttösuunnitelmaan. 

Makerasta osoitettava vuoden 2018 määräraha sidotaan valittujen 
hankkeiden koko toteutusajaksi.  
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Rahoituksen yleistavoitteet 

Määrärahoilla rahoitetaan maaseutupolitiikan valtakunnallisia maaseudun 
tutkimus- ja kehittämishankkeita, jotka tukevat 

- maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014–2020 toteuttamista 
- Maaseutupolitiikan neuvoston MANEn kymmenen tehtävän toteuttamista.  

Hankkeissa painotetaan tutkimuksen ja kehittämisen vuorovaikutusta. 
Puhtaita kehittämishankkeita ei pääsääntöisesti rahoiteta.  

Hankkeiden tulee olla valtakunnallisia ja maaseutupoliittisesti merkittäviä. 
Määrärahasta ei rahoiteta alueellisia tai paikallisia hankkeita. 

Hankehaun teema  

  Vuoden 2018 hankehaun teema on nuoret maaseudulla.  

Erityisenä painopisteenä ovat nuorten polut työhön ja yrittäjyyteen 
maaseudulla. 

Tausta: 

Maaseudun oppilaitosverkko on harventunut toisen ja korkean asteen 
koulutuspaikkojen keskittämisen myötä. Tämä edellyttää toimintamallien 
kehittämistä, jotta maaseudun nuorten opiskelua voidaan tukea tilanteessa, 
jossa oppilaitosverkko harvenee ja matkat pitenevät.  

Ammatillisen koulutuksen uudistus ja nuorille luodut uudet opiskeluun ja 
työelämään ohjaavat palvelut muuttavat rakenteita ja toimintamalleja. Tässä 
muutoksessa on tärkeää huomioida, että ne vastaavat myös 
maaseutualueiden tarpeisiin.  

Maaseudun elinvoimaisuuden takaamiseksi tarvitaan parempia 
mahdollisuuksia kehittää osaamista ja yrittäjyyttä sekä parempaa työvoiman 
ja työpaikkojen kohtaamista. Maaseudulla podetaan tietyillä aloilla 
työvoimapulaa, johon voitaisiin vaikuttaa paremmalla nuorten ohjauksella 
avoimiin työpaikkoihin tai yrittäjiksi.  

Vuoden 2018 hankehaun tavoitteena on tuottaa tietoa nuorten opiskelua ja 
työllistymistä tukevista mahdollisuuksista sekä poluista yrittäjyyteen 
maaseudulla.  

Rahoitettavalta hankkeelta edellytetään yhtä tai useampaa alla olevista 
toimista: 

Tutkimusta siitä miten nuorten polut työhön ja yrittäjyyteen toimivat eri 
kohderyhmien (nuoret, yrittäjät/työnantajat) ja eri maaseutualueiden 
(kaupungin läheinen maaseutu, ydinmaaseutu, harvaan asuttu maaseutu) 
näkökulmista.  

 Miten koulutusta, yrittäjyyttä ja työllisyyttä tukevat palvelut tulisi 
järjestää maaseudulla tukemaan nuorten työllistymistä ja yrittäjyyttä?  

 Mitkä ovat haasteet ja ongelmakohdat sekä kehittämistarpeet ja -
mahdollisuudet sekä mahdolliset tulevaisuuden mallit?  

http://tem.fi/documents/1410877/2859687/Mahdollisuuksien+maaseutu+25022014.pdf
http://mmm.fi/documents/1410837/2434364/MANE+asettamisp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+31+3+2016.pdf/9c20723b-3d90-4a44-a752-a937cfc7f57f
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 Mitä hyviä esimerkkejä maaseutualueilta löytyy? 

Tutkimusta ammatillisen perus- ja täydennyskoulutuksen tarjoamisen eri 
mahdollisuuksista maaseudulla pitkällä aikavälillä.  

 Kuinka koulutusmahdollisuuksia tulisi kehittää, jotta ne palvelisivat 
mahdollisimman hyvin maaseudun nuorten toiveita/tarpeita? 

 Mitä osaamista ja verkostoja maaseutualueilla tarvitaan, jotta ne 
pystyvät eri keinoin tarjoamaan koulutusmahdollisuuksia? 

Tutkimusta erilaisista nuorille suunnatuista yrittäjyyteen liittyvistä poluista 
(huomioiden myös sukupolvenvaihdokset, ml. omistajavaihdokset) ja niiden 
tarvelähtöisten kehittämismallien kehittämistä (esim. digitalisaatio, paikasta 
riippumattomuus, paikkaperustainen kehittäminen, kumppanuus).  

 Mitä ovat olemassa olevat mallit ja mitä uusia toimintatapoja tulisi 
kehittää? 

Tutkimusta kumppanuuksien malleista nuorille suunnattujen työllistymis- ja 
yrittäjyyspalvelujen järjestämisessä, tarjoamisessa ja kehittämisessä sekä 
ehdotukset valtakunnallisen kumppanuusmallin kehittämiseksi. 

Tutkimusta työssäoppimisen toimivuudesta maaseudulla ja mallien 
kehittämistä kuinka maaseudun työnantajat ja yrittäjät voivat paremmin 
vastaanottaa työssäoppijoita (esim. oppisopimus, koulutussopimus, 
työssäoppimisjaksot). 

Erityistä huomiota tulee kiinnittää 

Tulevaisuuden tarpeisiin ja mahdollisuuksiin sekä meneillään oleviin 
kansallisiin kehittämisprosesseihin (maakuntauudistus, kasvupalvelut, 
ammatillisen koulutuksen reformi, Digi2-kärkihanke, Älykäs maaseutu-
valtioneuvoston periaatepäätös (lausuntokierroksella syksyllä 2017), 
liikennekaari ym.) 

 Työpaja -toimintaan ja Ohjaamo -toimintaan  

 Palvelujen ja nuorten tarpeiden kohtaamiseen  

 Palvelujen saumattomuuteen läpi palvelupolun 

 Paikkaperustaisen kehittämisen strategiseen näkökulmaan 

 Kansainvälistymiseen ja monipaikkaisuuden näkökulmaan 

Hakemusten käsittely ja hankkeiden valintakriteerit 

Tavoitteena on, että MANEn asettama hankeryhmä käsittelee hakemukset 
ja valmistelee maa- ja metsätalousministeriölle rahoitusesitykset 
hankkeista helmikuussa 2018 ja ministeriö tekee rahoituspäätökset 
huhtikuun alkuun mennessä.  

Hankeryhmä voi pyytää hakemuksista lausuntoja asiantuntijoilta, jos katsoo 
tämän tarpeelliseksi.  

Hankkeiden valinnassa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin: 

1. Sopivuus haettuun teemaan (relevanssi) 



4 (6) 

4 

 

 
- On yhteensopiva esitettyihin teemoihin 
- On valtakunnallinen 
 
2. Vaikuttavuus 
 
- Tunnistaa ja tarjoaa ratkaisuja määriteltyihin kysymyksiin 

- Tuottaa lisäarvoa ja tiedollista hyötyä päätöksenteon ja sen valmistelun 

sekä maaseudun kehittämisen kannalta 

3. Viestintä 
 
- Tunnistaa tiedon tarvitsijatahot ja keinot heidän tavoittamisekseen 

vuorovaikutteisen ja vaikuttavan viestinnän saavuttamiseksi 

- Jäsentää tietoa helposti hyödynnettävään muotoon 

4. Hankkeen laatu ja toteutettavuus 
 
- Vastuutahon ja mahdollisen konsortion asiantuntijuus haettuun teemaan 

liittyen 
- Selkeys ja toteuttamiskelpoisuus 

Määrärahan hakeminen  

Hankerahoitusta haetaan maa- ja metsätalousministeriön sähköisen 
hakujärjestelmän kautta ja järjestelmän ohjeiden sekä menettelytapakirjeen ja 
hanketeeman ohjeistuksen mukaisesti: 
https://www.hankerahoitus.fi/MMM/hakemus/kirjaudu.php  

Muiden kuin valtion laitosten osalta hakemukseen on liitettävä tiedot hakijan 
arvonlisäverovelvollisuudesta. 

Huom! Rahoituksen osuus on pääsääntöisesti 70 % hankkeen 
hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 

Huom. Yhteistyönä toteutettavissa hankkeissa kukin hankerahoitusta 
hakeva taho ilmoitetaan lomakkeen kyseisessä kohdassa. Kaikkien 
hakijoiden on allekirjoitettava hakulomake. Rahoitus myönnetään 
päähakijalle.  

Hakemusten jättäminen  

Hakemukset tulee lähettää sähköisen järjestelmän kautta viimeistään 
18.12.2017 klo. 16:15. 

Jos sähköinen lähettäminen ei ole mahdollista, hakemukset toimitetaan 
osoitteella: Maa- ja metsätalousministeriö / Kirjaamo, PL 30, 00023 
Valtioneuvosto (Käyntiosoite: Ritarikatu 2, 00170 Helsinki). 
Hakemuslomakkeeseen tulee tällöin liittää tutkimussuunnitelma liitteineen 
tulosteena, jonka tulee olla sivunumeroitu ja niputettu paperiliittimellä. 
Kuoreen merkintä kyseisen hakemuksen diaarinumero, kuten yllä mainittu. 
 

Lisätietoja 
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Hankehaun kaikista teemoista ja hankerahoituksen menettelytavoista antavat 
lisätietoja:  

MANEn hankeryhmän sihteeri, maaseutuylitarkastaja Antonia Husberg, 
MMM, puh. 029 516 2033, etunimi.sukunimi@mmm.fi 

MANEn hankeryhmän puheenjohtaja, neuvotteleva virkamies Christell 
Åström, puh. 029 516 2030, etunimi.sukunimi@mmm.fi 

Maa- ja metsätalousministeriön Makeran hankerahoituksen teknisistä 
menettelytavoista antaa lisätietoja:  

Riitta Rahkonen, päällikkö, maa- ja metsätalousministeriö,  
puh. 029 516 2202, etunimi.sukunimi@mmm.fi. 

Hakuilmoitus, hakulomakkeet ja tämä menettelytapakirje ovat saatavilla 
mmm.fi verkkosivuilla (http://mmm.fi/tutkimus/hakuilmoitukset)  
sekä Maaseutupolitiikka.fi 
(http://www.maaseutupolitiikka.fi/uutishuone/ajankohtaista/valtakunnallisten_
maaseudun_tutkimus-
_ja_kehittamishankkeiden_rahoitusta_haettavissa_18.12._saakka.4493.blog). 

   


