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Hankkeiden tulokset ja niistä viestiminen

• Keskeisimmät tulokset ja hankkeen loppuraportti tulee jäädä hankkeen
nettisivuille hankkeen päätyttyä
- Selkeät linkit, jos tulokset ovat osatoteuttajan sivuilla, facebookissa, youtubessa
- Hyrrän kautta hankkeiden tulokset eivät tällä hetkellä tule julkisiksi mihinkään

• Hankkeen seurantatiedot
- Huomioikaa että seurantatiedoissa ilmoitetaan vuosittain vain sen vuoden uudet

tulokset (uudet menetelmät, uudet mukana olevat yritykset yms)
- Hankkeen loputtua käydään myös täyttämässä seurantatiedot

• Huomioi että silloin tulee täytettäväksi uusia kysymyksiä (esim hankkeen vaikutuksesta
syntyneet yritykset ja työpaikat)
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Pilotointi kehittämishankkeissa
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma:
• Pilottia käytetään testaamaan tuotteen tai menetelmän potentiaalia menestyä

täysimittaisenakin. Pilotti on edullisempi tapa varmistua käytettävyydestä kuin
täysimittakaavainen koe. Pilotti voi antaa tarvittavan tiedon käytettävyydestä, jos ei ole
välttämätöntä toteuttaa täyden mittakaavan sovellus. Pilottitutkimus on pienimuotoinen
alustava tutkimus, jotta voitaisiin arvioida toteutettavuus, aika, kustannukset,
haittavaikutukset, ja kokonaisvaikutus yritettäessä määritellä tutkimuksen parasta
toteutustapaa tai aluetta ja parantaa tutkimuksen suunnittelua ennen täysimittaista
tutkimushanketta.

• Hanke Vna 2 § Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
4) pilotoinnilla tuotteen, palvelun tai menetelmän testausta pienessä mittakaavassa,
jotta voidaan arvioida sen mahdollisuuksia menestyä täydessä mittakaavassa tai
varsinaisilla markkinoilla;

PILOTILLA KOKEILAAN UUTTA JA INNOVATIIVISTA
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http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141174?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Valtioneuvoston%20asetus%20maaseudun%20hanketoiminnan%20tukemisesta


Pilotoinnin toteutusmahdollisuudet
yhteistyötoimenpiteessä (TP 16)

siltä osin ja siltä

PILOTOINTI, JOHON
LIITTYY INVESTOINTI

• Pilottihankkeissa tarvittavien
välineiden ja laitteiden
poistokustannukset siltä osin ja siltä
ajalta kuin niitä on käytetty
hankkeessa.

• Soveltuu myös olemassa olevan
laitteen poistokustannuksiin
hankeajalta.

PILOTOINTI  ILMAN INVESTOINTIA

• Pilotointi ostopalveluilla
• Vuokrataan pilotointiin

kone/laite/tila
• Pienhankinnat (850e/2500e/v)
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Esimerkit 60% ja 80 % tuen hankkeista
80 % tiedonhankintahanke
– Tietoa aidosti levittävien organisaatioiden hankkeita
– Yhteistyökumppaneina voi olla myös yrityksiä
– Investointi kohdistuu pilottiin, joka tuottaa tietoa

• Laboratorio-olosuhteet, testiympäristö
• Pienimuotoinen tuotanto
• Hillopurkkien täytössä testataan metallikannen korvaamista

uudenlaisella puukannella. Puukuitumassan koostumuksen tutkimus
ja elintarvikekäyttöön soveltuvuuden testaus.

60% Tuotteiden, palveluiden ja prosessien kehittämishanke
(kokeellinen kehittäminen)

• Testaaminen kaupalliseenkin käyttöön, valmiin tuotteen kehittäminen
• Yritykset voivat olla myös tuenhakijoina
• Koemarkkinointi, varsinaista tuotantoa edeltävät toimet
• Tulosten riittävän avoin julkistaminen
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Kertakorvaus kehittämishankkeissa

• Kertakorvaus (eli lump sum) hankkeet otettaneen ”kokeiluun” myös
kehittämishankkeiden rahoittamisessa

• Tiedotamme lisää kun tiedämme minkä tyyppisissä hankkeissa kertakorvaus
olisi mahdollinen

• Lump sum -menettelyn piiriin sopivat hankkeet, joiden tulokset/toimenpiteet
ovat selkeästi ja yksiselitteisesti määriteltävissä, esimerkiksi ns. yhden
tavoitteen hankkeet ja kertaluonteiset toimenpiteet:



Vuosi 2019 kehittämishankkeet

Kehittämishankkeiden valintajaksot vuonna 2019 ovat:
• 1.11.-28.2.
• 1.3.-31.5.
• 1.6.-31.10.

• Rahaa vuodelle 2019 on käytössä  4,7 milj. € sekä mahdolliset
edellisiltä vuosilta säästyneitä varat
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