
 

HAUN AVAAMINEN:    Menettelytapakirje 

 

Maatilayritysten kilpailukykyä kehittävien tutkimus- ja kehittämishankkeiden haku vuonna 2021 

 

Tällä menettelytapakirjeellä ohjeistetaan maatilayritysten kilpailukykyä kehittävien tutkimus- ja 

kehittämishankkeiden hakua vuonna 2021 

  

Taustalla oleva lainsäädäntö 

 

Maa- ja metsätalousministeriö voi myöntää avustusta maa- ja elintarviketaloutta laaja-alaisesti 

hyödyttävään tutkimus- ja kehittämistoimintaan maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun 

tutkimus- ja kehittämishankkeista annetun lain (1413/2011) nojalla. 

 

Rahoitukseen sovelletaan maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja 

kehittämishankkeista annettua lakia (1413/2011) ja sen perusteella annettua 

valtioneuvoston asetusta maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja 

kehittämishankkeiden rahoituksesta (38/2012, muutettu 1013/2016). Asetuksessa säädetään mm. 

hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, avustuksen käyttöä koskevista ehdoista ja avustuksen 

maksamisesta.  

 

Rahoitukseen sovelletaan myös valtionavustuslakia (688/2001) sekä Euroopan komission puitteita 

tutkimus- ja kehittämistyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävälle valtiontuelle (2014/C 

198/01). 

 

Käytettävissä olevat määrärahat 

Maatilayritysten kilpailukykyä kehittäviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin on vuosina 2021 – 

2023 käytettävissä yhteensä 700 000 euroa, mikäli Eduskunta hyväksyy vuoden 2021 kolmannessa 

lisätalousarvioesityksessä momentille 30.40.22 esitetyn määrärahan.  

 

Rahoituksen yleistavoitteet 

Määrärahalla rahoitetaan tutkimus- ja kehittämishankkeita maatilayritysten kilpailukyvyn 
parantamiseksi pitkällä aikavälillä. Tavoitteena on samalla tukea resurssiviisaan maatalouden 
kehitystä ja uudistumista. Varoja käytetään hankkeisiin, jotka kohottavat alan kestävää 
arvontuotantoa ja auttavat viljelijöitä tehokkaammin hyödyntämään digitalisaatiota, tutkimuksen 
tuloksia ja AgriHubi – maatilayritysten osaamisverkoston yhteistyötä mm. talouden ja johtamisen 
välineiden kehittämisessä. 

Hankkeissa painotetaan tutkimuksen, kehittämisen, koulutuksen ja neuvonnan yhteistyöllä 
tavoiteltavia hyötyjä, kumppanuutta, uusia toimintamalleja sekä maatilayrittäjien osallistumista ja 
käytännön tarpeisiin vastaamista.   Hankehaussa etsitään rahoitettavia hankkeita teemoista, jotka 
kuvataan tässä hakuilmoituksessa. 



Hakemuksesta tulee ilmetä hankkeen suunnitelma ja kokonaisbudjetti.  

Maa- ja metsätalousministeriö käyttää kaikissa tutkimushankkeissa pääsääntöisesti 
kokonaiskustannusmallia. Hyväksymme kaikkien yliopistojen ja tutkimuslaitosten laskennalliset 
yleiskustannukset, mutta vastaavasti edellytämme näiltä kaikilta omarahoitusosuutta. 
Omarahoituksen osuus on yleisesti vähintään 30 prosenttia, jos yleiskustannukset ovat vähintään 
80 prosenttia palkkauskustannuksista. Mikäli yleiskustannukset ovat pienemmät kuin 80 
prosenttia palkkauskustannuksista, omarahoitusosuus voi jäädä 10-20 prosenttiin. 

Yrityksille (taloudelliseen toimintaan) rahoitusosuus on pääsääntöisesti enintään 50 % 
hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Myönnettäessä rahoitusta (valtiontukea) yrityksille 
tutkimus- ja kehittämistoimintaan sovelletaan EU:n valtiontukisääntelyn vähämerkityksistä tukea 
(de minimis -tuki) koskevia sääntöjä (komission asetus 1407/2013). 

Hyväksyttävät kustannukset määritellään yleisessä hakuohjeessa. 
https://mmm.fi/documents/1410837/0/FINAL_MMM+rahoittaman+tutkimus-%2C+kehitt%C3%A4mis-
+ja+innovaatiotoiminnan+yleiset+ehdot+ja+ohjeet+2021-2.pdf/4818371b-18d9-e88b-e6af-
7d0507a56d05/FINAL_MMM+rahoittaman+tutkimus-%2C+kehitt%C3%A4mis-
+ja+innovaatiotoiminnan+yleiset+ehdot+ja+ohjeet+2021-2.pdf?t=1618818548580  

Hankkeen tulee olla toteutettu 10/2023 mennessä. 

Hankkeissa tuotettavien materiaalien ja julkaisujen tulee olla julkisesti kaikkien saatavilla.  Tieto 
hyväksytyistä hankkeista ja hankkeiden loppuraportit julkaistaan maa- ja metsätalousministeriön 
sekä agrihubi.fi sivuilla.  

Hankehaun teemat: 

Siltä osin kuin kyseessä ei ole uutta tietoa tuottava tutkimus, rahoituksen kohteena ovat 
kehittämishankkeet, joissa käytetään tutkimustulosten ja/tai käytännön kokemusten kautta saatua 
tietoa tietojärjestelmien ja -varantojen käytön, tiedon välityksen, koulutuksen ja neuvonnan 
prosessien, välineiden ja menetelmien kehittämiseen.  

Teema 1: Yrityskokonaisuuden johtamisella maatalouden yrittäjätulo nousuun 

Koko tilan taloutta kattavaa ”Farm Business Management” -ajattelua tukevat toimet kuten 
talouden ja johtamisen välineet, datasta tiedoksi ja ilmastoviisaan päätöksenteon tueksi, 
tutkimuksen, neuvonnan ja koulutuksen yhteiset välineet maatilayrittäjien tukena, parhaiden 
käytäntöjen jakaminen ja käyttöönotto, kehittyvien yritysten investointi- ja kasvun polut, nuorten 
alkavien yrittäjien ja kasvavien maatilayritysten tarpeisiin vastaaminen.  

Teema 2: Tiedolla johtamisesta ja datalla ohjaamisesta lisäarvoa 

Jatkuvasti lisääntyvän datan hyödyntäminen siten, että maatilataloudessa ja sen arvoketjuissa 
syntyy uutta tietoa ja liiketoimintaa sekä lisäarvoa. Samalla on huolehdittava datan ja tiedon 
käytettävyydestä, yhteen sovitettavuudesta ja maatilayrittäjän kannalta datasuvereniteetista niin, 
että reilu datatalous toteutuu. Kysymyksessä ovat aiheet kuten datavarannot ja muut datalähteet, 
niiden saavutettavuus, laatu sekä rajapinnat, datan hyödyntämisen pelisäännöt, turvallinen datan 
jakaminen, ekosysteemin osien kehittäminen, teknologiset ratkaisut, teknologia maatilayrityksen 

https://mmm.fi/documents/1410837/0/FINAL_MMM+rahoittaman+tutkimus-%2C+kehitt%C3%A4mis-+ja+innovaatiotoiminnan+yleiset+ehdot+ja+ohjeet+2021-2.pdf/4818371b-18d9-e88b-e6af-7d0507a56d05/FINAL_MMM+rahoittaman+tutkimus-%2C+kehitt%C3%A4mis-+ja+innovaatiotoiminnan+yleiset+ehdot+ja+ohjeet+2021-2.pdf?t=1618818548580
https://mmm.fi/documents/1410837/0/FINAL_MMM+rahoittaman+tutkimus-%2C+kehitt%C3%A4mis-+ja+innovaatiotoiminnan+yleiset+ehdot+ja+ohjeet+2021-2.pdf/4818371b-18d9-e88b-e6af-7d0507a56d05/FINAL_MMM+rahoittaman+tutkimus-%2C+kehitt%C3%A4mis-+ja+innovaatiotoiminnan+yleiset+ehdot+ja+ohjeet+2021-2.pdf?t=1618818548580
https://mmm.fi/documents/1410837/0/FINAL_MMM+rahoittaman+tutkimus-%2C+kehitt%C3%A4mis-+ja+innovaatiotoiminnan+yleiset+ehdot+ja+ohjeet+2021-2.pdf/4818371b-18d9-e88b-e6af-7d0507a56d05/FINAL_MMM+rahoittaman+tutkimus-%2C+kehitt%C3%A4mis-+ja+innovaatiotoiminnan+yleiset+ehdot+ja+ohjeet+2021-2.pdf?t=1618818548580
https://mmm.fi/documents/1410837/0/FINAL_MMM+rahoittaman+tutkimus-%2C+kehitt%C3%A4mis-+ja+innovaatiotoiminnan+yleiset+ehdot+ja+ohjeet+2021-2.pdf/4818371b-18d9-e88b-e6af-7d0507a56d05/FINAL_MMM+rahoittaman+tutkimus-%2C+kehitt%C3%A4mis-+ja+innovaatiotoiminnan+yleiset+ehdot+ja+ohjeet+2021-2.pdf?t=1618818548580


palveluksessa, analyysi- ja raportointityökalut, tiedon jakaminen ja saavutettavuus sekä tiedolla 
johtamisen kehittäminen. 

Hakemusten valintakriteerit 

Hankkeiden valinnassa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin seikkoihin: 

 Relevanssi: yhteensopivuus valittuun teemaan ja miten hanke toteuttaa esitettyjä 
tavoitteita ja edistää niiden toteutumista. 

 Hankesuunnitelman laatu ja toteuttamiskelpoisuus, sisältäen viestintä- ja 
vuorovaikutussuunnitelman. 

 Hakijan asiantuntemus ja perehtyneisyys aihepiiriin ja siitä toteutettuihin tutkimus- ja 
kehittämishankkeisiin. 

 Tulosten käyttökelpoisuus, monistettavuus ja laajennettavuus 

 Vaikuttavuus: Tunnistaa ja tarjoaa ratkaisuaja määriteltyihin kysymyksiin ja tuottaa 
lisäarvoa ja tiedollista hyötyä päätöksenteon valmisteluun ja kehittämiseen. 

 Lisäksi edellytetään, että hankkeen toteutus ilmentää soveltuvasti tutkimuksen, 
kehittämisen, koulutuksen ja neuvonnan yhteistyöllä tavoitettavia hyötyjä ja 
maatilayrittäjien osallistumista suunnitteluun ja toteutukseen.   

Aikataulu ja hakemuksen jättäminen 

Avustushaku avautuu 02.06.2021 ja päättyy 30.7. 2021 klo 16.15. Määrärahaa haetaan 
metsätalousministeriön verkkoasioinnin kautta. Hakemukseen tulee liittää hankesuunnitelma, jonka 
pituus on enintään 10 sivua yhtenä pdf -tiedostona sisältäen hankkeen budjetin 
rahoituslähteineen. 

Hakemusten käsittely: 

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

Tavoitteena on, että Maa- ja metsätalousministeriö käsittelee hakemukset, valmistelee 
rahoitusesitykset hankkeista ja tekee rahoituspäätökset syyskuun 2021 alussa. 

Lisätietoja: 

Hankehaun kaikista teemoista ja hankerahoituksen menettelytavoista antaa lisätietoja: 
neuvotteleva virkamies Sirpa Karjalainen MMM, etunimi.sukunimi@mmm.fi.  Puhelin 029 516 
2103 etunimi.sukunimi@mmm.fi. 

Verkkopohjaisen hakujärjestelmän teknisestä toimivuudesta huolehtii toimeksiannosta MI 
Tietorakenteet Oy. Tarvittaessa ota yhteyttä sähköpostilla info (at) mitietorakenteet.fi tai 
puhelimitse puh. 040 7458 106 (Maj-Lis Aaltonen). 
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