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VALTAKUNNALLISTEN MAASEUDUN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN RAHOITUKSEN 
KOLMAS HAKU VUODELLE 2021:  

Tällä menettelytapakirjeellä ohjeistetaan  

Valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden hausta 
koskien maaseutupolitiikan ja saaristopolitiikan yhteisestä temaattisesta 
verkostohankkeesta vuosille 2021-2023 (VN/11694/2021)  
 
Hankkeita rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö maaseudun kehittämisen 
määrärahasta (mom. 30.10.63) 

Taustalla oleva lainsäädäntö  

Maa- ja metsätalousministeriö voi myöntää avustusta maaseudun tutkimus- ja 
kehittämishankkeisiin maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- 
ja kehittämishankkeiden rahoituksesta annetun lain (1413/2011) nojalla.  

Rahoitusta säätelee lisäksi valtioneuvoston asetus maa- ja elintarviketalouden 
sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta (38/2012, 
muutettu 1013/2016), jossa säädetään mm. hankkeen hyväksyttävistä 
kustannuksista, avustuksen käyttöä koskevista ehdoista ja avustuksen 
maksamisesta.  

Rahoitusta säätelevät myös valtionavustuslaki (688/2001), hallintolaki 
(434/2003) sekä EU:n puitteet tutkimus- ja kehittämistyöhön sekä 
innovaatiotoimintaan myönnettävälle valtiontuelle (2014/C 198/01). 

Käytettävissä olevat määrärahat 

Valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeen rahoitukseen 
on maaseudun kehittämisen momentilta (mom. 30.10.63) hankerahoitukseen 
käytettävissä vuosittain yhteensä noin 100 000 euro. Määrärahasta 
rahoitettavat maaseutupolitiikan temaattiset verkostohankkeet haetaan ja 
päätetään kolmeksi vuodeksi budjettiehdoin, mikä tarkoittaa, että 
määrärahaan liittyvät mahdolliset muutokset vaikuttavat verkostohankkeen 
rahoitukseen.  

 

Rahoituksen yleistavoitteet 

Määrärahoilla rahoitetaan hanketta, joka tukee 

- maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021-2027 toteuttamista 
- maaseutupolitiikan neuvoston MANEn tehtävien toteuttamista 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20111413
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120038
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010688
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=OJ:C:2014:198:TOC
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- Saaristo- ja vesistöalueiden valtakunnallinen kehittämisohjelman 
vuosille 2020-2023 toteuttamista 

- saaristoasiain neuvottelukunnan SANK:n tehtävien toteuttamista.  

Hankkeessa painotetaan tutkimuksen ja kehittämisen vuorovaikutusta.  

Hanke tulee olla valtakunnallinen ja maaseutu- sekä saaristopoliittisesti 
merkittävä. Määrärahasta ei rahoiteta alueellisia tai paikallisia hankkeita. 

Maa- ja metsätalousministeriö käyttää kaikissa tutkimushankkeissa 
pääsääntöisesti kokonaiskustannusmallia, joten hakemukset on syytä tehdä 
sen rahoitusmallin mukaan. Hyväksymme kaikkien yliopistojen ja 
tutkimuslaitosten laskennalliset yleiskustannukset, mutta vastaavasti 
edellytämme näiltä kaikilta omarahoitusosuutta. Yleisesti ottaen vaadimme 
vähintään 30 prosentin omarahoitusosuutta, jos yleiskustannukset ovat 
vähintään 80 prosenttia palkkauskustannuksista. Mikäli yleiskustannukset 
ovat selvästi pienemmät kuin 80 prosenttia palkkauskustannuksista, 
omarahoitusosuus voi jäädä 10–20:een prosenttiin.  

Hankehaun teema  

Lapsiperheet maaseudulla, rannikko-, saaristo- ja vesistöalueilla  
 
Lapset ja lapsiperheet ovat keskeinen kohderyhmä Ajassa uudistuva 
maaseutu -  maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021-2027 tavoitteita 
ajatellen ja ovat nostettu saaristopolitiikan ohjelman Ihmisten saaristo, 
saaristo- ja vesistöalueiden valtakunnallinen kehittämisohjelma vuosille 2020-
2023, painopisteeksi ensimmäistä kertaa.  
 
Lapset, nuoret ja lapsiperheet ovat keskeisessä asemassa maaseutu- ja 
saaristoalueiden elinvoiman turvaamisessa ja vahvistamisessa. Lapsille ja 
nuorille avoin, viihtyisä ja turvallinen ympäristö on ensisijaisen tärkeää 
hyvinvoinnin ja viihtyvyyden lisäämisessä. Hyvä lapsuus ja nuoruus sekä 
positiivinen maaseutupuhe vaikuttavat tutkitusti lasten, nuorten ja erityisesti 
tyttöjen ajatuksiin maaltamuutosta ja paluumuutosta, harkittaessa tätä 
myöhemmässä vaiheessa elämää.  
 
Maaseutupolitiikan neuvosto ja saaristoasiain neuvottelukunta käynnistävät 
ensimmäistä kertaa yhteisen verkostohankkeen Lapsiperheet maaseudulla, 
rannikko-, saaristo- ja vesistöalueilla. Verkostohankkeen tavoitteena on lasten 
ja lapsiperheiden hyvinvoinnin lisääminen ja arjen sujuvuuden parantaminen 
maaseutu- ja saaristoalueilla. Verkosto keskittyy erityisesti lapsille, nuorille ja 
lapsiperheille suunnattujen sekä heidän näkökulmasta tärkeiden palvelujen 
turvaamiseen ja kehittämiseen.  
 
Verkostohankkeessa käsitellään ja edistetään mm. seuraavia teemoja: 
monipaikkaisuus, maaseutuasuminen, varhaiskasvatus, opetus ja lähikoulu, 
liikennepalvelut ja koulukuljetukset, kirjasto- ja kulttuuri- ja liikuntapalvelut 
sekä niihin liittyvät mallit ja myös yhteistyö julkisen-, yksityisen ja 
kansalaistoiminnan välillä. Lisäksi verkostohankkeen tehtävänä on hyvien 
käytäntöjen välittäminen.  
 
Verkostohankkeen tehtävänä on myös edistää maaseutupolitiikassa 
maaseutupoliittisen kokonaisohjelman lukujen 3.4. ja 3.5. toimenpiteitä 
lapsiperheiden sekä tasa-arvon näkökulmasta. 
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Verkostohankkeen tehtävänä on edistää saaristopolitiikassa saaristo-
ohjelman toimenpidettä: tehdään saaristosta houkutteleva ja turvallinen 
asuinympäristö lapsiperheille varmistamalla, että lapsille suunnatut palvelut 
ovat kunnossa, esimerkiksi koulut, kuljetukset, kirjasto- ja kulttuuripalvelut, 
sekä harrastusmahdollisuudet.  
 
Verkostohankkeen toteuttaminen edellyttää yhteensovittamista ja yhteistyötä 
muiden maaseutupolitiikan temaattisten verkostohankkeiden kanssa sekä 
harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän ja 
maaseutuverkoston työryhmien työn kanssa. Lisäksi toiminnassa on hyvä 
huomioida teemaan liittyvät muut valtakunnalliset ohjelmat ja hankkeet. 
Verkostohankkeen toteuttamisessa on tärkeää poikkihallinnollisuus sekä laaja 
ja monipuolinen osallistaminen. Verkostohanke osallistuu teemansa 
tehtävissä maaseutupolitiikan neuvoston sihteeristön ja saaristoasiain 
neuvottelukunnan ja sen sihteeristön työhön.  
  
Verkostohankkeen toiminta on kaksikielistä (viralliset kielet ruotsi-
suomi) ja sen tulee tuottaa materiaalia ja tapahtumia/tilaisuuksia 
molemmilla kotimaisilla kielillä. Verkostossa myös haetaan yhteistyötä 
ja synergiaa eri kielialueiden ja -toimijoiden välillä.   
 
Yksi hanke rahoitetaan. 
 
 

Hakemusten käsittely ja hankkeiden valintakriteerit 

Tavoitteena on, että MANEn asettama hankeryhmä käsittelee hakemukset 
yhdessä saaristopolitiikan asiantuntijoiden kanssa ja valmistelee maa- ja 
metsätalousministeriölle rahoitusesitykset hankkeista ja ministeriö tekee 
rahoituspäätökset viimeistään syyskuussa.  

Hankeryhmä pyytää hakemuksista lausuntoja maaseutupolitiikan ja 
saaristopolitiikan asiantuntijoilta.  

Hankkeiden valinnassa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin: 

1. Sopivuus haettuun teemaan (relevanssi) 
 
- 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 
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4. Hankkeen laatu ja toteutettavuus 
 
- Vastuutahon ja mahdollisen konsortion asiantuntijuus haettuun teemaan 

liittyen 
- Selkeys ja toteuttamiskelpoisuus 

Määrärahan hakeminen  

Hankkeeseen haetaan rahoitusta maa- ja metsätalousministeriön sähköisellä 
alustalla: https://www.hankerahoitus.fi/MMM/hakemus/index.php  

Kukin tutkimuskonsortio laatii yhteisen tutkimussuunnitelman ja yhteisen 
hakemuksen. Hakulomake täytetään verkossa.  

Hakuaika päättyy tiistaina 31.8.2021 klo 16:15. 

Rekisteröidy sähköiseen hakujärjestelmään hakijana (Uusi hakija). Anna 
sähköpostiosoitteesi, joka toimii tunnuksena ja jonne järjestelmä lähettää 
viestit. Saat tunnukset sähköpostiisi. Kirjaudu niillä järjestelmään ja pääset 
avaamaan hakulomakkeen. Huom! Muista valita oikea haku! Katso 
diaarinumero menettelytapakirjeen kohdasta ”hankehaun teemat” 

Lue kaikki ohjeet huolellisesti.  

Hakemusta ei tarvitse täyttää yhdellä istunnolla, vaan hakija voi aloittaa 
hakemuksen tekemisen, jättää sen keskeneräiseksi ja kirjautua myöhemmin 
jatkamaan hakemuksen täyttämistä. Hakemuksen muokkaaminen on 
mahdollista siihen saakka, kunnes se lähetetään, kuitenkin enintään hakuajan 
umpeutumiseen saakka. ÄLÄ kuitenkaan jätä hakemuksen lähettämistä ihan 
viime hetkeen.  

Hakemukseen on liitettävä hankesuunnitelma, enintään 10 A4-sivua, sekä 
selvitys yleiskustannusten muodostumisen perusteista sekä miten ne 
kohdistuvat hankkeeseen. Muiden kuin valtion laitosten osalta hakemukseen 
on liitettävä tiedot hakijan arvonlisäverovelvollisuudesta. 

Rahoituksenhakijalta edellytetään, että suorituspaikka myöntää suoritusluvan. 
Suoritusluvan osalta hakemuksessa pitää nimetä suoritusluvan antaja ja 
hänen sähköpostiosoitteensa. Hakijan on pyydettävä suorituslupa oman 
organisaationsa käytännön mukaisesti ENNEN hakemuksen lähettämistä. 
Lupa pitää voida esittää, jos MMM sitä pyytää (esim. sähköpostisuostumus 
tms.)  

Hakemusten jättäminen  

Hakemukset tulee jättää sähköisen järjestelmän kautta viimeistään 31.8.2021 
klo 16:15.  

Jos sähköinen haku 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, kts. yllä. 
 

https://www.hankerahoitus.fi/MMM/hakemus/index.php
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Lisätietoja 

Hankehaun kaikista teemoista ja hankerahoituksen menettelytavoista antavat 
lisätietoja:  

MANEn hankeryhmän puheenjohtaja, maaseutuylitarkastaja Antonia 
Husberg, MMM, puh. 029 516 2033, etunimi.sukunimi@mmm.fi ja SANK:n 
pääsihteeri Elina Auri, MMM, puh. 029 516 2041, 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).  

mailto:etunimi.sukunimi@mmm.fi
mailto:etunimi.sukunimi@mmm.fi

