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Hakumenettely

Haku toteutetaan kaksivaiheisena:
Ideahaku 
• Ensimmäisessä vaiheessa hakijoita pyydetään esittämään hankeideansa tiivistetysti,

ideahakua varten laaditulla hakulomakkeella
• Ideahakuvaiheessa hankeidean ei tarvitse olla vielä valmis hanke, vaan 

jatkovalmisteluun valituista ideoista jalostetaan varsinainen hankesuunnitelma ja 
hakemus

• Allekirjoitettu ideahakulomake toimitetaan 14.5.2021 mennessä sähköpostitse pdf-
muodossa: ideahaku.valtakunnallinen@ely-keskus.fi

• Arviointiryhmä arvioi hankeideat ja valitsee jatkovalmisteluun pääsevät
• Hämeen ELY-keskus tiedottaa arviointiryhmän kokouksen jälkeen osoitteessa 

www.maaseutu.fi ideoista, jotka tulivat valituiksi varsinaiselle hakukierrokselle.
Varsinainen haku 
• Ideahakuvaiheesta jatkovalmisteluun valituista ideoista laaditaan  hankesuunnitelma ja 

hankehakemus. Haun käynnistymisestä tiedotetaan erikseen jatkovalmisteluun 
valituille. 
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Valintakriteerit

• Hyväksyttävien hankkeiden valinnassa noudatetaan yhtenäisiä maaseutuohjelman 
valintakriteereitä. 

• Lisäksi valtakunnallistenhankkeiden tulee täyttää seuraavat kriteerit:

1. Hanke toteutetaan koko maassa tai laajempana kuin alueiden välinen 
hanke, ja hankkeen tulokset ovat hyödynnettävissä koko maassa.

2. Hanke on tarkoituksenmukaista toteuttaa valtakunnallisena. 
Samansisältöinen hanke voidaan toteuttaa laajalla alueella yhdellä 
päätöksellä, eikä sitä ole tarkoituksenmukaista rahoittaa alueellisena 
tai alueiden välisenä.
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Valintakriteerit

Hankkeen arvioinnissa otetaan huomioon puoltavina seikkoina seuraavat 
valintakriteerit:

1. Hankkeen toteuttamiseksi on olemassa valtakunnallinen yhteistyöverkosto tai se 
luodaan hankkeen aikana tai se syntyy hankkeen tuloksena myöhemmin.

2. Hanke kokoaa eri puolella maata olevia kohderyhmiä ja edunsaajia yhden 
hankkeen piiriin.

3. Hanke täydentää alueellisia ja paikallisia hankkeita: Hanke luo lisäarvoa 
alueellisiin hankkeisiin sekä alueellisiin ja paikallisiin ohjelmiin/suunnitelmiin tai 
hanke luo lisäarvoa toimimalla valtakunnallisena pilottina.
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Vinkit ideahakuvaiheeseen

• Kerro idea tiiviisti ja täsmällisesti
• Minkä ongelman hanke ratkaisee? 
• Mikä on hankkeen päätavoite? 
• Mitä hankkeessa konkreettisesti tehdään?

• Perustele hankkeen valtakunnallinen tarve – valintakriteerit!
• Ovatko tulokset hyödynnettävissä valtakunnallisesti – miten?
• Millainen verkosto hankkeen toteuttamiseksi on olemassa/luodaan?
• Miten hanke tavoittaa kohderyhmänsä valtakunnan laajuisesti?
• Miten hanke täydentää alueellista kehittämistoimintaa?
• Toimiiko hanke valtakunnallisena pilottina?

• Ideahakuvaiheessa ei odoteta valmista hankesuunnitelmaa! 

• Ideat arvioidaan ideahakulomakkeella annettujen tietojen perusteella – älä toimita 
oheismateriaalia
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• Hakuilmoitus ja ideahakulomake:

https://www.maaseutu.fi/uutiset-2021/maaseuturahaston-valtakunnallisten-
hankkeiden-haku-auki-ideoita-haussa-kolmeen-teemaan


