
Toteuttaja(t) Hanke Tavoite
Myönnetty 

tuki €

Kustannus-

arvio €

Tuki-

prosentti
Rahoituslähde*

Jyväskylän ammattikorkeakoulu coADDVA - ADDing VAlue by Computing in Manufacturing 740 000 950 502 78 % EAKR REACT EU

Jyväskylän ammattikorkeakoulu coADDVA - ADDing VAlue by Computing in Manufacturing / 

investointi

252 140 360 200 70 % EAKR REACT EU

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Elintarvikeketjun kyberturvallisuus 534 000 991 800 54 % EAKR REACT EU

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Elintarvikeketjun kyberturvallisuus / investointi 280 000 400 000 70 % EAKR REACT EU

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Hajautettu biometaanin resurssitehokas tuotanto Keski-Suomessa 

(HABA)

429 212 536 519 80 % EAKR REACT EU

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Hajautettu biometaanin resurssitehokas tuotanto Keski-Suomessa 

(HABA) / investointi

142 000 260 000 55 % EAKR REACT EU

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Biotalouskampuksen Älymaatila 298 661 373 326 80 % EAKR REACT EU

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Biotalouskampuksen Älymaatila / investointi 89 250 127 500 70 % EAKR REACT EU

Viitasaaren kaupunki Digikeskus 336 123 420 153 80 % EAKR REACT EU

Viitasaaren kaupunki Digikeskus / investointi 52 500 75 000 70 % EAKR REACT EU

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Tulevaisuuden älykkäät kuntoutuspalvelut (AIRE) Rakentaa keskustelevaan tekoälyyn pohjautuva ratkaisu, jolla tuetaan ja vahvistetaan 

kuntoutujan toimintakykyä ja osallisuutta. Rakentaa keskustelevaan tekoälyyn 

pohjautuva bottiverkosto, joka muodostaa digitaalisen kuntoutuksen alustan. Alusta 

tukee kuntoutusalan ammattilaisen työtä ja tarjoaa kuntoutujille digitaalisen ratkaisun 

tukemaan yksilöllistä kuntoutumista.

321 679 402 099 80 % EAKR REACT EU

Jyvöäskylän kaupunki Kansainvälisten urheilutapahtumien Jyväskylä - Elinvoimaa 

tapahtuma- ja matkailualalle urheilutapahtumien ekosysteemillä

Luoda digitaalisuutta hyödyntämällä kestävä pohja Jyväskylän ja sen lähialueen 

tapahtuma-alan ja tapahtumamatkailun elpymiselle ja urheilutapahtumien uudelle 

kasvulle. Osatavoitteina Jyväskylän profiloiminen kansainväliseksi 

urheilutapahtumakaupungiksi, urheilutapahtumien yhteistyömallin ja digitaalisen 

alustan rakentaminen, urheilutapahtumien ja matkailun yhteistyön vahvistaminen.

238 274 297 842 80 % EAKR REACT EU

JAMK, JYU, JKL iADDVA - Adding Value by Creative Industry Platform 691 180 863 973 80 % EAKR

Jyväskylän ammattikorkeakoulu iADDVA - Adding Value by Creative Industry Platform / investointi 106 750 152 500 70 % EAKR

Jyväskylän kaupunki sekä Kouvolan, 

Lahden ja Lappeenrannan kaupunki, 

Kuopion kaupunkikeskustan 

kehittämisyhdistys ry, Oulun 

liikekeskus ry

Ydinkeskustan kestävä tulevaisuus  Löytää kaupunkikehitykseen ekologisia ratkaisuja ja elvyttää ydinkeskustojen 

elinkeinotoimintaa ja työpaikkakehitystä koronan jäljiltä. 

500 000 625 000 80 % AKKE

Tukea yrityksiä erityisesti digitalisaation hyödyntämisessä konenäön ja modernien 

tekoälyratkaisujen avulla: tekoälyyn pohjautuvat 2D- ja 3D-konenäön menetelmät,  

Hybrid Twin -menetelmät, ennakoivaan huoltoon, laitteiden käytön optimointiin sekä 

organisaation suorituskyvyn parantamiseen tähtäävät digitaaliset ratkaisut, 

koneoppimisen pienitehoiset IoT- järjestelmät 

Lisätä valtakunnallisesti elintarviketuotannon ja –jakelun toimijoiden 

häiriönsietokykyä, mahdollisuuksia havaita oman toimintansa, prosessiensa ja 

järjestelmiensä haavoittuvuuksia, kykyä havaita ja torjua kyberuhkia sekä luoda 

edellytyksiä organisaatioiden osaamisen kehittämiselle. Hankekokonaisuuden avulla 

mahdollistetaan valtakunnan kattavan digitaalisiin elintarviketuotannon ja –jakelun 

palveluihin liittyvän toiminnan jatkuvuuden turvaaminen kansallisen kyberresilienssin 

ja huoltovarmuuden lisäämiseksi. 

Edistää teknologian toimintavarmuutta ja käytettävyyttä ja näin nopeuttaa alan 

innovaatiotoimintaa siten, että siitä saadaan merkittävää taloudellista hyötyä 

erityisesti Keski-Suomen alueen elinkeinoelämälle ja laajemminkin maassamme. 

Hankkeen pitkän tähtäimen visiona on Älymaatila-konseptin kehittäminen 

kansainvälisesti tunnistetuksi ja tunnustetuksi TKI- ympäristöksi.

Tuloksena yritysten, teollisuuden, julkisen ja kolmannen sektorin valmiudet vastata 

koronapandemian tuomaan nopeaan digitalisaatioon paranevat. Digikeskuksen tuo 

alueelle osaamista ja laitteistoa, jota yrittäjät ja muut toimijat muutoin joutuisivat 

hakemaan suuremmista kaupungeista. Hankkeen tuloksena syntyy yritysten, 

tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden sekä muiden toimijoiden välille 

yhteistyöverkosto. Keskuksen toiminta jatkuu kaupungin alaisuudessa hankkeen 

jälkeen.

Tarkastella pilotoitavien teknologioiden ohella myös muiden biokaasun jalostusasteen 

kustannustehokkaaseen nostoon tähtäävien teknologioiden, kuten pienen kokoluokan 

biometaanin nesteytyksen, taloudellista kannattavuutta eri toiminta- ja 

markkinaympäristöissä. Hankkeessa pilotoitavat ja arvioitavat teknologiat tähtäävät 

biokaasun tuotantopotentiaalin sekä yksittäisten biokaasulaitosten kapasiteettien 

kasvattamiseen, uusiin tuotteisiin sekä biokaasun tuotannon kustannus- ja 

resurssitehokkuuden parantamiseen.

Uudistuvan teollisuuden materiaaliteknologian ja valmistuksen TKI-infrastruktuurin 

vahvistaminen

Keski-Suomen liiton myöntämä rahoitus 1.1. - 31.12.2021



Witas Oy, JAMK, JYU, Kehittämisyhtiö 

Karstulanseutu Oy, Äänekosken 

ammatillisen koulutuksen 

kuntayhtymä, Äänekosken kehitys Oy

KEXRI- Keskisuomalainen XR-osaamisen innovaatioekosysteemi 406 908 508 635 80 % EAKR

Witas Oy KEXRI -investointihanke 14 316 20 451 70 % EAKR

Jyväskylän kaupunki Jyväskylän ekosysteemisopimuksen valmisteluvaihe Esiselvitys, jonka aikana kootaan nykytilan ja tavoitetilan perustiedot 

ekosysteemisopimuksen painopisteissä:  

- liikunta, terveyden edistäminen ja hyvinvoinnin ekosysteemi

- uudistuvan teollisuuden ekosysteemi

399 765 666 275 60 % AKKE

Jyväskylän yliopisto ja 

Luonnovarakeskus

Kiertotalouden ekosysteemi (KIRE): jäte- ja sivuvirrat raaka-aineiksi Käyttää jäte- ja sivuvirtoja uusien raaka-aineiden valmistamiseksi ja tuottaa 

tehokkaasti energiaa, orgaanisia happoja, lannoitteita ja harvinaisia maametalleja

398 203 498 753 79,8 % EAKR

Jyväskylän yliopisto Lisärahoitushakemus: Kiertotalouden ekosysteemi: jäte- ja sivuvirrat 

raaka-aineiksi (KIRE)

Anaerobisen prosessin stabilointi ja tehostaminen tuhkalisäyksellä, 

lannoitevaikutuksen selvittäminen eri tuhkan syöttömäärillä, sopivan käyttökohteen 

löytäminen kierrätyslannoitteelle sekä lainsäädännön esteiden kartoitus lisäksi 

talousarvio ekosysteemi-konseptista perustuen pilot-kokeisiin

64 291 80 509 80 % EAKR

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Tieto tuottamaan Tukea yrityksiä digitalisaation hyödyntämisessä tekoälyratkaisujen ja 

kyberturvallisuuden avulla

330 448 472 068 70 % EAKR

Viitasaari Pikkasen enemmän liiketoimintaa Mahdollistaa Viitasaaren keskustassa (erityisesti vanha yhteiskoulu) toimiville 

yrityksille uudenlaisten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen ja kaupallistaminen 

sekä edistää palveluiden digitalisointia.

279 802 349 752 80 % EAKR

Jyväskylän ammattikorkeakoulu KOESTUS - Sähköverkon suojausten TKI-ympäristö 233 322 305 603 76 % EAKR

Jyväskylän ammattikorkeakoulu KOESTUS - Sähköverkon suojausten TKI-ympäristö / investointi 72 940 104 200 70 % EAKR

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 

Jyväskylän yliopisto, Keski-Suomen 

sairaanhoitopiiri

SimO- Monialainen simulaatioiden harjoitus-, koulutus- ja 

tutkimuskeskus virtuaalisissa ja reaalimaailman 

toimintaympäristöissä 

Käynnistää monialaisen (terveydenhoito, ilmailu, tutkimus, koulutus) virtuaalisen ja 

reaalimaailman yhdistävän simulaatioiden harjoitus-, koulutus- ja tutkimuskeskus. 

Yhteistyöllä avataan yrityksille uusia mahdollisuuksia tuotekehitykseen ja 

liiketoimintaan. Kolmantena tavoitteena on vahvistaa simulaatio-oppimista covid19- 

pandemian kaltaisista tilanteista, jotka vaativat etätyötä tai etäoppimista. 

300 000 375 000 80 % AKKE

JYU Urheilun tietovarannon hallinta ja ekosysteemi (UTV) Suunnitella ja toteuttaa infrastruktuuri urheilu- ja hyvinvointidatan hallinnalle ja 

hyödyntämiselle urheiluvalmennuksessa ja liikuntasuoritusten analysoinnissa Suomen 

Olympiakomitean ja sidosryhmien valmisteleman vaatimusmäärityksen pohjalta.

296 412 370 518 80 % EAKR

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Revanssi – TKI-osaamisverkostoa vahvistamassa Kehittää edellytyksiä, jotta yritykset pystyvät kasvattamaan TKI-panostuksiaan Keski-

Suomen maakuntastrategian mukaisesti. TKI-panostusten ja -osaamisen lisääminen 

kasvattaa ja uudistaa yritysten liiketoimintaa. Kehittää tehokas TKI-osaamisverkosto, 

joka toimii innovaatioalustana ja asiantuntijatukena suurten kaupunkien ulkopuolella 

olevien yritysten TKI-kehittämiselle. 

264 555 330 694 80 % EAKR

Jämsän kaupunki HimosJämsä-matkailualueen toimintaympäristön kehittäminen HimosJämsä matkailualueen matkailustrategian, yhteisen toimintamallin ja brändin 

kehittäminen, matkailuyritysten osaamisen vahvistaminen sekä ulkoilu- ja 

retkeilyreitistöjen kohentaminen

454 968 505 520 90 % AKKE

Jämsän kaupunki Himoksen matkailukeskuksen jätevirtojen selvitys- ja 

kehittämishanke 

Selvittää, mitä voidaan tehdä Himoksen matkailukeskuksessa syntyvän jätteen 

määrän pienentämiseksi ja jätehuollon kehittämiseksi. Selvittää matkailukeskuksen 

jätehuoltojärjestelmän nykytilanne, laatia road map järjestelmän kehittämiseksi ja 

käynnistää toimenpiteet road mapin toteuttamiseksi.

232 351 258 168 90 % AKKE

Jämsän kaupunki Jämsän kaupungin yritysneuvontavalmiuksien parantaminen 

äkillisessä rakennemuutostilanteessa - lisärahoitus

Lisärahoitus Jämsän rakennemuutostilanteeseen. Tavoitteina edistää Jämsän 

kärkitoimialojen ja Jämsään sijoittuvien yritysten arvoverkkojen kehittymistä, 

käynnistää ekoteollisuuspuistoverkoston toiminta, parantaa Jämsän kaupungin 

sijoittumispalvelua yrityksille, pienyritysten liiketoiminnan kehittäminen  sekä TKI -

toiminnan tukeminen ekoteollisuuden yrityskeskittymissä.

184 394 204 879 90 % AKKE

Kehittämisyhtiö Witas Oy Lomaseutua investoreille Matkailun ja vapaa-ajan asumisen kasvattaminen uusilla kohteilla ja konsepteilla: 

matkailun rakentamiskohteiden houkuttelevuus, puurakentamisen uudet ratkaisut 

vähähiilisyys huomioiden, yhteismarkkinointimateriaali sekä vapaa-ajan asuntojen 

rakentamiskonsepti 

118 857 148 572 80 % AKKE

Perustaa sähköverkkojen suojauksen TKI-ympäristö, jossa pystytään tutkimaan ja

koestamaan sähköverkkojen suojauksissa käytettäviä suojalaitteita ja uusia 

suojausfunktioita, kehittää data-analytiikkaa ja vastata alan osaamisvajeeseen

Rakentaa Keski-Suomeen XR-osaamisen innovaatioekosysteemi, joka yhdistää 

elinkeinoelämän, tutkimuksen ja kehityksen sekä koulutusalan toimijat ja rakentaa 

maakunnan osaamista virtuaalitodellisuuksien ja lisätyn todellisuuden 

hyödyntämiseksi eri toimialoilla.



Keski-Suomen kauppakamari KV-verkostot toimiviksi Vahvistaa kansainvälisille markkinoille tähtäävien pk-yritysten 

kansainvälistymisvalmiuksia konkreettisten yritysesimerkkien ja maakunnallisten 

tapahtumien avulla.

160 001 200 000 80 % AKKE

Jyväskylän yliopisto Päijänne biosfääriksi – Biosfäärialuetunnuksen haun valmistelu Laatia hakemus UNESCOn MAB (Man and the Biosphere) -ohjelmaan 

biosfäärialuetunnuksen saamiseksi Päijänteen alueelle sidosryhmiä kuullen ja 

tiedottaen. 

73 830 123 050 60 % KS kehittämisrahasto

Jyväskylän yliopisto Aluekehittämisen kestävyyden kivijalka -selvityshanke Laatia aluekehittämisen toimenpiteiden kestävyyden arviointityökalu. Pitkällä 

aikavälillä tavoitteena on kasvattaa rahoittajien valmiutta suunnata rahoitusta 

kestävän aluekehityksen hankkeille.

69 493 115 822 60 % KS kehittämisrahasto

Jyväskylän kaupunki Lakeland - Jyväskylä region 2019 - 2021: vuosi 2021 Vuoden 2021 toimenpiteet suunnataan kotimaan matkailumarkkinointiin 

kansainvälisen matkailumarkkinoinnin sijaan. 

44 100 62 926 70 % KS kehittämisrahasto

Keuruun kaupunki Keuruun Masterplan 1 asemanseudun kehittäminen Keuruun keskustan elinvoimaisuuden ja viihtyisyyden lisääminen, liikenne- ja 

pysäköintijärjestelyjen parantaminen sekä joukkoliikenteen käytön kasvattaminen

42 000 70 000 60 % KS kehittämisrahasto

Kasvu Open Oy Yhteistyösopimus  2022 Keskisuomalaisten yritysten liiketoiminnan kehittäminen ja kasvu. Henkilökohtaista 

sparrausta yrittäjät saavat sparrausohjelmissa ja  yritystapahtumissa. Sparraus on 

yrittäjille maksutonta.

42 000 42 000 100 % KS kehittämisrahasto

Jyväskylän kaupunki Yhteistyösopimus 2021 Rallin MM-osakilpailu 2021 Yhteistyösopimus sisältää näkyvyyttä ja mainostilaa rallitapahtuman 

pääyhteistyökumppanina sekä pääsylippuja rallien asiakastilaisuuksiin.

40 000 40 000 100 % KS kehittämisrahasto

Jyväskylän kaupunki Kivijalat kuntoon Helpottaa kaupunkikeskustojen katutason yritysten tilannetta ja välttää pysyviä 

talousvaikeuksia. Keinoina mm. kehittää liiketilojen visuaalisuutta ja 

elämyksellisyyttä, kannustaa yrityksiä katutilan hyödyntämiseen ja tehdä 

kaupunkikeskustan kehittämistyölle seuranta- ja raportointimenetelmä.

37 815 50 420 75 % KS kehittämisrahasto

Äänekosken Kehitys Oy Biokiertotalouden tulevaisuustalon koordinointi Esiselvityshankkeessa visualisoidaan Biokiertotalouden tulevaisuustalo –konsepti, 

jotta sitä voidaan esitellä yhteistyökumppaneille toimijoiden mukaan saamiseksi ja 

tulevaisuustalon toimintojen kartoittamiseksi.

30 000 60 000 50 % KS kehittämisrahasto

Jyväskylän yliopisto Korkeakoulutusta seutukaupunkeihin Keski-Suomessa Lisätä korkeakoulutuksen saavutettavuutta alueille ja rakentaa Keski-Suomeen 

toimiva avoimen korkeakouluopetuksen seutukaupunkimalli, jossa ovat mukana 

Jämsä, Keuruu, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari ja Äänekoski. 

29 950 49 916 60 % KS kehittämisrahasto

Viitasaaren kesäakatemia ry Viitasaaren musiikin ajan nykyisyyden ja historian digitaalinen 

näkyvyys

Festivaalin, Viitasaaren kaupungin ja alueen tunnettuuden ja näkyvyyden 

kasvattaminen sekä ikonisen festivaalin historian digitaalinen tallentaminen ja avoin 

julkaisu

29 950 65 540 46 % KS kehittämisrahasto

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Meijän Keski-Suomi Lisätä korona-aikana kuntalaisia tavoittavaa ja aktivoivaa hyvinvointiviestintää sekä 

luoda kestävä toimintamalli yleishyödylliselle hyvinvoinnin toimijaverkostolle (Meijän 

polku). 

29 896 59 792 50 % KS kehittämisrahasto

Äänekosken Kehitys Oy Teollisuuden turvallisuuskeskus Parantaa organisaatioiden henkilöstön turvallisuusosaamista ja sitä kautta vakavien 

tapaturmien, häiriöiden ja vahinkojen ennaltaehkäisy tehostuu sekä vahinko-, 

onnettomuus- ja häiriötilanteissa nopea ja oikeaoppinen toiminta varmistuu. 

29 700 49 500 60 % KS kehittämisrahasto

Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy MultiHUBI Käynnistää fasiliteetti, tila ja toiminta, jota muut kehittämishankkeet ja toimijat 

pystyvät hyödyntämään. Hanke tukee ja yhdistää eri toimintoja, joita parhaillaan 

aloitetaan Karstulassa. 

29 580 49 300 60 % KS kehittämisrahasto

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 

Gradia

Maakunnallisen puhallinorkesteritoiminnan kehittäminen taiteen 

perusopetuksessa

Aloittaa maakunnallinen lasten ja nuorten puhallinorkesteritoiminta ja luoda uusi, 

kuntarajat ylittävä toimintamalli orkesteritoimintaa varten.

23 823 39 706 60 % KS kehittämisrahasto

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy Matkailun saavutettavuutta vastuullisesti Selvittää matkailun saavutettavuuden nykytilaa ja sen mahdollisuuksia sekä 

kehittämistarpeita. Samalla luodaan mittaristo, jolla saavutettavuutta arvioidaan 

jatkossa. Hankkeessa annetaan vastuullisuuteen pohjaavia suosituksia 

saavutettavuuden kehittämiseksi.

22 629 37 715 60 % KS kehittämisrahasto

Nuorten Suomi ry Täältä tullaan! -koulutus- ja kiertuekokonaisuus Kehittää uusi, innostava ja laadukas toimintamalli nuorille. Vahvistaa nuorten 

toimijuutta koulussa ja lähiympäristössä sekä innostaa nuoria edistämään kaikkien 

oppilaiden hyvinvointia ja osallisuutta koulussa, mutta myös lähiympäristössä. 

22 000 58 500 38 % KS kehittämisrahasto

Keuruun kaupunki Keuruun matkailun toimijat Auttaa yrityksiä selviämään koronakriisin ongelmista markkinoimalla aluetta uusille 

matkailukohderyhmille ja tarjoamalla uusia matkailupaketteja, joita voidaan 

hyödyntää myös poikkeusoloissa. 

21 000 28 000 75 % KS kehittämisrahasto



Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy Sydänsuomessa - aluejohtaminen pohjoisessa Keski-Suomessa Nykyaikaistaa ja tiivistää Pohjoisen Keski-Suomen seututyössä mukana olevien 

kuntien ja kehittämisyhtiöiden yhteistyötä alueen ja sen yritysten elinvoimaisuuden 

lisäämiseksi

20 995 34 992 60 % KS kehittämisrahasto

Jyväskylän kulttuuritalon tukiyhdistys 

ry

Villa Ranan matkailukonseptointihanke Villa Ranan avautumisen myötä keskisuomalaisen luovan kentän nousu 

valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tietoisuuteen. Kohderyhmänä 

kulttuurimatkailusta kiinnostunut asiakaskunta: matkailijat ja alueen asukkaat. 

Hankkeessa luodaan uusia palvelukokonaisuuksia ja niihin taidesisältöjä. Villa 

Ranasta toteutetaan virtuaaliesittely. 

20 000 40 400 50 % KS kehittämisrahasto

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy Meijän luonto - ympäristö- ja luontokasvatusta ulkoilmatyöpajoin Ympäristö- ja luontokasvatuksen ja uusimman tutkimustiedon soveltaminen 

toiminnallisten ulkoilmatyöpajojen avulla varhaiskasvatuksen henkilöstölle.

20 000 33 333 60 % KS kehittämisrahasto

Äänekosken Kehitys Oy Teollisuuden turvallisuuskoulutus ja harjoittelukeskuksen esiselvitys Selvittää teollisuusturvallisuuden koulutus- ja harjoituskeskuksen todellinen tarve, sen 

sijoituspaikka, käyttötarkoitukset, käyttäjät, hallinnoiva organisaatio sekä laatia arvio 

investointitarpeista ja käyttökustannuksista.

18 000 30 000 60 % KS kehittämisrahasto

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy Keski-Suomen ja Ylä-Michiganin liikeyhteyksien vahvistaminen (CF-

UP)

Yhteistyöhankkeessa on kolme vaihetta: 1. Vientiyhteistyön kehittämisestä 

kiinnostuneiden yritysten kartoitus 2. Vaihtoehtoisten toimintamallien hahmottelu ja 

arviointi 3. Seuraavan vaiheen toimenpiteiden suunnittelu ja osallistujien kokoaminen

17 584 29 308 60 % KS kehittämisrahasto

Keulink Oy Vähäpäästöisyyden edistäminen älykkäiden sähkökuorma-autojen 

T&K&I-toiminnalla (Väpä -hanke)

Sähkökuorma-autojen TKI-kehittämiskeskuksen edellytysten selvittäminen ja 

verkoston kokoaminen.

17 410 29 016 60 % KS kehittämisrahasto

Nuorten Suomi ry Yhteistyösopimus nuorisovaltuustosta 2022 Nuorisovaltuuston toiminnan ohjaus 16 400 16 400 100 % KS kehittämisrahasto

Keski-Suomen 

urheiluharjoittelukeskussäätiö sr.

Talviurheilutapahtuman konseptointi Hahmotella kokonaisuus, joka toteutuessaan olisi alueen osallistujarikkain 

talvitapahtuma. Hanke rakentuu kolmen keskeisen teeman ympärille, joita ovat; 1. 

Liikunnallinen elämäntapa 2. Huippu- ja kilpaurheilu 3. Tutkimus- ja kehitystyö. 

Edellä mainitut teemat läpileikkaavat kumppanuuksia ja asiakas-segmenttejä sekä 

toimivat pohjana konseptin viestinnässä eri sidosryhmien suuntaan.

15 888 31 775 50 % KS kehittämisrahasto

Jyväskylän yliopisto Kumulatiivi - digitaalinen palvelu Sitouttaa ja motivoida opiskelijat edistymään opinnoissaan ja urasuunnitelmissaan, 

osaavina ja hyvinvoivina yksilöinä. Palvelussa rakennetaan yksilöllisiä ja joustavia 

opintopolkuja. Onnistuessaan palvelu on suomalaisen opinto- ja 

korkeakoulujärjestelmän kärkituote.

15 620 31 239 50 % KS kehittämisrahasto

Keski-Suomen Yrittäjät ry Yritysten ja hyvinvointialueen valmisteluorganisaation yhteistyö 

YrhyvaKS

Lähentää hyvinvointialueen ja yritysten välistä yhteistyötä ja toimintaa teemoittain ja 

asiakasryhmittäin. 

14 414 24 024 60 % KS kehittämisrahasto

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Treenitila Killeri Selvittää, millaisilla toimenpiteillä ja kustannuksilla Killerin raviradan vanhasta 

katsomosta voidaan tehdä alueen urheilijoille oheisharjoittelutila ja kuinka vanhoja, 

toiseen tarkoitukseen rakennettuja rakennuksia voidaan päivittää urheilu- ja 

liikuntatilaksi. 

12 500 25 000 50 % KS kehittämisrahasto

Laukaan kunta Esiselvitys kokemustoimintakeskuksen perustamista Keski-Suomeen Kokemustiedon käytön lisääntyessä toiminnan organisointi on tärkeää Keski-Suomen 

kontekstissa. Kokemustoimijuuden kenttää ja alan käsitteistöä pyritään 

selventämään. Esiselvityksellä tuodaan uutta tietoa ja toimintatapoja 

kokemustoiminnan kehittämiseen ja alueelliseen hyödyntämiseen.

8 463 14 105 60 % KS kehittämisrahasto

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy Laulu- ja soittojuhlat Jyväskylässä 9.-11.6.2022 Nostaa Jyväskylän ja Keski-Suomen asemaa kuoromusiikin kehittäjänä, sen 

tutkimuksen korkeatasoisena osaajana ja uuden tiedon tuottajana. Tavoitteena on 

lisätä erityisesti Jyväskylässä harjoitetun musiikin sekä terveyden ja hyvinvoinnin 

yhteyksiin liittyvän tutkimuksen ja koulutuksen näkyvyyttä yleisölle ja myös 

kansainvälisille asiantuntijoille. 

7 000 14 500 48 % KS kehittämisrahasto

Jämsän kaupunki Keski-Suomen maakuntaviesti 2021 Hiihdon Maakuntaviesti on  perinteinen maakuntahenkeä ja maakunnan yhtenäisyyttä 

kohottava tapahtuma, joka järjestetään jo 74:n kerran.

6 000 14 900 40 % KS kehittämisrahasto

Keski-Suomen liikunta ry Yhteistyösopimus 2021 Sopimuksen teemoina liikuntakulttuurin ja yhteistyön kehittäminen, maakunnan 

itsetunnon kohottaminen ja maakunnan yhdyspintapalvelut liikunnan osalta

4 500 9 600 47 % KS kehittämisrahasto

Yhteensä 10 055 841 13 616 790 74 %



Toteuttaja(t)
Haettu 

rahoitus

Kustannus-

arvio €
Rahoituslähde*

Jyväskylän yliopisto (osatoteuttaja 

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy)

502 968 628 710 80 % EAKR REACT EU

Jyväskylän yliopisto 212 800 304 000 70 % EAKR REACT EU

Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymä

565 096 743 547 76 % EAKR REACT EU

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 

Gradia

343 490 446 114 77 % EAKR REACT EU

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 

Gradia

168 000 240 002 70 % EAKR REACT EU

Jyväskylän kaupunki 499 160 623 950 80 % EAKR REACT EU

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja 

kehittämissäätiö sr

Digitalisaation hyödyntäminen Training Room -konseptissa 375 792 469 740 80 % EAKR REACT EU

Jyväskylän yliopisto (osatoteuttaja 

Jyväskylän kaupunki)

330 622 413 279 80 % EAKR REACT EU

Sauna from Finland ry 215 500 269 375 80 % EAKR REACT EU

Äänekosken kaupunki 120 116 150 145 80 % EAKR REACT EU

Kehittämisyhtiö Keulink Oy 108 495 135 619 80 % EAKR REACT EU

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy 412 938 516 171 80 % EAKR

Viitasaaren kaupunki 340 628 486 614 70 % EAKR

Viitasaaren kaupunki 37 500 75 000 50 % EAKR

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy 279 490 349 364 80 % EAKR

Keski-Suomen Yrittäjänaiset ry 7 500 10 000 75 % KS kehittämisrahasto

Yhteensä 4 520 095 5 861 630 77 %

Toteuttaja(t) Hanke Peruttu
Haettu 

rahoitus

Kustannus-

arvio €
Rahoituslähde*

Karstulan kunta KAMERA -Karstulan kunnan mekaanisen metsäteollisuuden 

rakennemuutoksen yhteistyömalli

29.3.2021 51 687 57 430 90 % AKKE

Osakeyhtiö lamit.fi Energiatehokkuuden parantaminen lauhdelämmön talteenotolla 

uudella menetelmällä (patent pending)

31.5.2021 86 424 144 040 60 % KS kehittämisrahasto

Suomen Humanistinen 

Ammattikorkeakoulu 0y

Luontotakuu - LuoTa 17.5.2021 50 666 84 443 60 % KS kehittämisrahasto

Tanssi- ja voimisteluseura Illusion ry Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen urheiluseuratoiminnassa 25.3.2021 8 500 14 262 60 % KS kehittämisrahasto

Yläkaupungin Yö ry Yläkaupungin Yön kehittämishanke 2021 12.5.2021 8 253 13 756 60 % KS kehittämisrahasto

Yhteensä 205 530 313 931 65 %

* Rahoituslähteet:

EAKR Euroopan aluekehitysrahasto, josta lopullisen rahoituspäätöksen tekee Pirkanmaan liitto

EAKR REACT EU Euroopan aluekehitysrahaston lisärahoitus koronasta toipumiseksi, lopullisen rahoituspäätöksen tekee Pirkanmaan liitto

AKKE Työ- ja elinkeinoministeriön kansallista rahoitusta, joka valtion budjetissa on nimeltään "alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen"

Keski-Suomen Kehittämisrahasto on maakunnan kuntien vuosittain kartuttama rahasto, jonka hallinnoinnista Keski-Suomen liitto huolehtii

Koronalle köniin

Yrittäjänaisista voimaa verkkoon 

FeelFinn - suomalaista hyvinvointia maailmalle

Kaupungin digitaaliset palvelut yrityksille 2021–2023

Digitaalisesti tuotettu - kestävästi biomateriaalista

Digitaalisesti tuotettu - kestävästi biomateriaalista / investointi

Lennättimen Digikeskus

Lennättimen Digikeskus, investointi

Digihub

Yksilö- ja yritysdatasta palvelumalleiksi (DataHUB)

qADDVA - ADDed VAlue through Quality Assurance

qADDVA - ADDed VAlue through Quality Assurance / investointi

Vaikuttavan terveydenhuollon ekosysteemi Keski-Suomessa (VATEKS) - vaikuttavan terveydenhuollon digitaalisen ekosysteemin kehittäminen public-

private-patient yhteistyössä

Perutut hakemukset 1.1. - 31.12.2021

Kielteiset päätökset 1.1. - 31.12.2021

Pohjoisen Keski-Suomen yritysten selviytymisen ja kasvun palvelupolku (Tolkku)

Hanke

EntoProd – Hyönteisbiomassan hyödyntäminen ja tuotannon kestävyys


