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 Miten valmistaudun 

seuraavaan MAKERA-

hakuun?  

 Uutta matoa koukkuun: tutkimusta 

maatalouden ympäristövaikutusten 

hallintaan 

15.2.2017 

Suvi Ryynänen/MMM 



MAKERAn maa- ja elintarviketalouden 

tutkimusrahoitus 

* Hankkeiden pitää hyödyntää maa- ja elintarviketaloutta 

laaja-alaisesti (laki ja asetus) 

* Rahoitetaan ensisijaisesti sellaisia tutkimus-, kehittämis- ja 

selvityshankkeita, jotka kohdistuvat: 

•  elinkeinon kannattavuuteen ja kilpailukyvyn 

 kehittämiseen kestävällä tavalla ja/tai  

•  tuottavat hallinnonalan tehtävien hoitamisessa 

 tarvittavaa tietoa.  

14.2.2017 



MAKERAn maa- ja elintarviketalouden 

tutkimusrahoitus 

• Seuraavassa esityksessä kerrotaan MATO-ohjelmasta 

tulevat uudet painopisteet vuoden 2018 hakuun 

• Rahoitus kohdistetaan painopisteissä oleviin hyviin 

(parhaisiin) hankkeisiin, mutta myös sellaisiin, jotka 

tukevat elinkeinoa ja ovat keränneet hyvin ulkopuolista 

rahoitusta  

• Virkamiehillä mahdollisuus osallistua sekä arviointiin 

että ohjausryhmiin. Lisäksi arvioijina ulkopuolisia 

asiantuntijoita sekä elinkeinon edustajia (ETL, MTK, 

SLC) 
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Muutamia huomioita 

• yhteistyötä eri tieteenalojen välillä korostetaan yhä 

enemmän: esim. eläinten terveyden osalta mukana 

pitäisi olla myös talous/rakennus/teknologiapuolen 

tuntijoita, ettei rajoituta katsomaan alaa vain yhden 

tieteenalan kulmasta 

• elinkeinon mukanaolo on painaa arvioinneissa 

hyvin paljon, etenkin hankkeissa, jotka hyödyttävät 

elinkeinoa 

• rahoittajia pitää saada mukaan jo hyvin varhaisessa 

suunnitteluvaiheessa (etenkin nyt kaksivaiheisessa 

haussa), ei vasta sitten, kun suunnitelma on jo tehty 

(tehkää suunnitelma yhdessä!) 
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MAKERAn maa- ja elintarviketalouden 

tutkimusrahoitus - muutoksia 

1. Kaksivaiheinen haku vuoden 2018 rahoista: 

Ensimmäinen kierros eli aiehaku päättyy keskiviikkona 

15.3.2017  

Toinen kierros päättyy maanantaina 11.9.2017 ja tähän 

voivat osallistua vain ensimmäiseltä kierrokselta jatkoon 

hyväksytyt 

2. Sähköinen hankehakemusjärjestelmä 

Koekäytössä helmikuussa, toivon mukaan avautuu 

maaliskuun alussa. Hakemukset lähetetään tämän 

järjestelmän kautta (ei enää kirjaamoon) 
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Kaksivaiheinen haku (1) - aiehaku 

• aiehaussa esitellään lyhyesti: 

– hankkeen ydinajatus  

– tausta 

– aineisto, menetelmät, hankkeen mahdolliset 

työpaketit, osallistuvat tahot  

– odotettavissa olevat tulokset  

– miten tulokset viedään käytäntöön ja mitkä ovat 

pääkohderyhmiä tulosten käytäntöön viennissä, sekä 

hankkeen vuorovaikutus hankeaikana  

• tarvittaessa voidaan edellyttää muutoksia: yhdistää 

hankkeita (esim. sama aihepiiri) tai karsia osia tai pyytää 

lisäämään jonkin oleellisen osan  

 

 

 

 

14.2.2017 6 



Kaksivaiheinen haku (2) - aiehaku 

• arviointikriteerit:  

– hankkeiden relevanssi ja arvio tulosten 

vaikuttavuudesta (painoarvo 50%) 

– hankeidean ja suunnitelman laatu, ulkopuolinen 

rahoitus (painoarvo 25%) 

– hankkeen vuorovaikutus ja tulosten käytäntöön 

vieminen (painoarvo 25%) 

• jatkoon hankkeita noin kaksi kertaa jaettavissa olevan 

rahoituksen verran (tähänastisella rahoituksella ja 

hankekoolla noin 40 kpl)  

• kaikille hakijoille tieto viimeistään kesäkuun puolivälissä 
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Kaksivaiheinen haku (3) – aiehaku 
• hylätyistä aihehakemuksista tehdään tässä vaiheessa 

kielteinen päätös 

• jatkoon päässeet: millä ehdoilla pääsee jatkoon 

(sellaisenaan, karsittuna, yhdistettynä jonkin toisen 

hankkeen kanssa)  

• aiehaun tiedot sikäli sitovia, että jos hanke hyväksytään 

jatkoon, hakija itse ei saa mennä tekemään oleellisia 

muutoksia hankkeen sisältöön tai MMM:ltä haettuun 

rahoitussuunnitelmaan haun toisessa vaiheessa muuten 

kuin niiden hankkeiden osalta, joihin halutaan tehdä 

muutoksia (yhdistäminen, karsiminen tms.) (Huom! 

rahoitusraamin sisällä saa tehdä kustannuslajeihin 

muutoksia) 
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Kaksivaiheinen haku (3)  

– toinen hakuvaihe 

• hakuaika päättyy maanantaina 11.9.2017 

• vasta tässä vaiheessa täydellinen hakemus 

hankesuunnitelmineen (kuten tähän asti) 

• arviointi etenkin laadullisesti, mutta myös hankkeiden 

relevanssi (mm. muihin haun hankkeisiin verrattuna) 

• ulkopuolisen rahoituksen määrä (tämän pitää olla 

varmistunut toiseen vaiheeseen tultaessa!) 
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Kaksivaiheinen haku (3)  

– toinen hakuvaihe 

• arviointikriteerit kuten aiemminkin: 

– hankesuunnitelman laatu  

– tekijöiden pätevyys ja hankkeen rahoitus (mm. ulkopuolinen 

rahoitus, kustannustehokkuus…) 

– tulosten käytäntöön vieminen/vuorovaikutus ja hankkeen 

relevanssi (muihin relevantteihin hankkeisiin verrattuna)  

• arviointien yhteenveto joulukuun alussa 

• hakijoille ilmoitetaan tuloksista ennen joulua (ehdollinen) 

• päätökset tehdään heti vuoden 2018 alussa, kun 

Makeran käyttösuunnitelma on hyväksytty 
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Sähköinen hankehakemusjärjestelmä (1) 

• Tavoitteena saada käyttöön maaliskuun alussa 

• Linkki tutkimuksen sivuilta (mm. pääsivu, mutta myös 

kohta ”Tutkimus- ja kehittämishankerahoitus” 

• Kirjaudutaan sähköpostilla, järjestelmä luo 

käyttäjätunnukset ja salasanan 

• Myös hankkeen suorituspaikan hyväksyntä järjestelmässä 

ilmoittamalla ko. sitoumuksen antajan nimi ja s-postiosoite 

• Ei sähköistä allekirjoitusta 

• Järjestelmä lähettää ilmoituksen kirjaamoon ja myös 

hakijalle 
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Sähköinen hankehakemusjärjestelmä (2) 

• Kentät täytetään osina: oikealla sivulla on palkki, josta 

pääsee muokkaamaan eri osioita (kopioi-liitä) 

• Painopisteistä valitaan vain ensisijainen, ei useita 

• Tässä vaiheessa vain aiesuunnitelman tiedot eli kentät 

ovat kooltaan rajattuja 

• Rahoitussuunnitelmassa riittää, että annetaan 

kokonaisarviot (htkk, palkkaus, matkat, materiaalit jne.) ja 

kirjataan ne yhden vuoden osalle: näiden osien suhteita 

voi muuttaa toisessa vaiheessa, mutta EI loppusummaa 

• Toisessa vaiheessa pääsee muokkaamaan aiehaun 

lomakepohjaa 

• ÄLÄ JÄTÄ VIIME TIPPAAN!  
14.2.2017 12 


