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Kehittämistuki keskisuomalaisten 
hyvää vointia ja turvallisuutta 
edistäviin toimenpiteisiin
Tuemme toimenpiteitä, jotka:
 kehittävät ja hyödyntävät keinoja, joilla keskisuomalaiset voivat 

huolehtia omasta ja läheistensä hyvinvoinnista ja turvallisuudesta
 nostavat mielen hyvinvoinnin osaksi Keski-Suomen kehitystä
 tekevät luonnon, liikunnan, kulttuurin ja yhteisöllisyyden 

hyvinvointivaikutukset näkyviksi
 rakentavat keskisuomalaisesta luonnosta mahdollisuuksia ja 

merkitystä hyvinvoinnille 
 lisäävät lasten ja nuorten osallisuutta ja vaikuttamisen 

mahdollisuuksia 
 ruokkivat yhteenkuuluvuutta, muutosjoustavuutta ja kykyä sietää 

kriisejä
 rakentavat yhdenvertaisia osallistumisen mahdollisuuksia kaikille 

asukasryhmille 



Keski-Suomen strategia 
ohjaa rahoitusta

Tutustu myös Keski-Suomen 
hyvinvointiohjelmaan

https://strategia.keskisuomi.fi/
https://innokyla.fi/sites/default/files/2021-06/KeskiSuomen%20hyvinvointiohjelma%202021-2024.pdf


Millaiseen kehittämiseen?
Voimme myöntää 
hankkeelle tukea, kun

 tuella on merkittävä 
vaikutus hankkeen 
toteuttamiseksi

 toiminta on voittoa 
tavoittelematonta

 toiminnan tulokset 
ovat yleisesti 
hyödynnettävissä

Esimerkiksi

 hyvinvoinnin ja hyvän mielen edistäminen

 liikunta

 kuntoutuminen

 turvallisuus ja varautuminen

 luonnon hyvinvointivaikutukset

 kulttuuri ja taide

 monikulttuurisuus

 osallisuus ja yhteisöllisyys



Millaiseen tekemiseen?
Esimerkiksi

Kokeilu, joka tuottaa kehittämisideaan merkittävää uutta tietoa sen 
toimivuudesta. Kohteena on uusi tapa, menetelmä, palvelu tai 
toimintamalli, jota ei ole aiemmin kokeiltu. Kokeiluja voi myös käyttää 
asenteiden ja toimintatapojen muuttamiseen sekä jaettujen tarinoiden 
synnyttämiseen. Hankkeessa voidaan tehdä useampiakin kokeiluja. 
Kokeilu voi yhtä hyvin onnistua kuin epäonnistua.

Pilotointi, jossa varmistetaan jo aiemmin testatun tavan, menetelmän, 
palvelun tai toimintamallin sopivuus aiottuun käyttötarkoitukseensa. 
Pilotissa onnistumisen odotukset ovat korkealla.

Esiselvitys tai selvitys

Viestintäkampanja

Koulutus



Kuinka paljon tukea?
 Tuki voi olla enintään 80 % hyväksyttävistä kehittämistyön 

kokonaiskustannuksista. Kustannusten tulee olla kohtuullisia ja 
hankkeen toteuttamisen kannalta välttämättömiä. 

 Tukea emme myönnä infrastruktuurin tai investointien 
rahoittamiseen.

 Varaa hankkeelle omarahoitusta vähintään 5 %, tarvittaessa 
20 %. Omarahoituksen lisäksi hankkeessa voi olla muuta 
rahoitusta enintään 15 %, esimerkiksi kunta- tai yritysrahoitusta.

 Kaikki rahoitus on ns. riihikuivaa rahaa. Talkootyötä emme 
huomioi kustannuksena emmekä rahoituksena.

 Myönnettävän tuen määrä on 20 000–200 000 euroa yhtä 
hanketta kohti. Kustannusarvioltaan alle 25 000 euron hankkeita 
emme rahoita.

 Voimme maksaa yhdistyksille ja säätiöille ennakkoa 30 % tuen 
määrästä. Ennakko vähennetään seuraavista maksatuksista.

 Tukea olemme varanneet 1 000 000 euroa, josta kansallista 
aluekehittämisrahoitusta on 564 000 euroa ja 436 000 euroa 
Keski-Suomen kehittämisrahaston osuutta.



Kuka voi hakea?
 Etusijalla ovat yleishyödylliset yhdistykset ja säätiöt 

sekä seurakunnat
 Perustelluista syistä myös julkiset yhteisöt voivat olla 

hakijoina
Voimme myöntää tukea hankkeelle, josta vastaa yksi 
hakijaorganisaatio tai yhteishankkeelle, jonka toteutukseen 
osallistuu useita tahoja

 Laadi yhteishankkeissa hakemuksen liitteeksi 
hakijoiden välinen sopimus hankkeen 
toteutuksesta

Yksittäisen yrityksen, ammatinharjoittajan tai liiketoimintaa 
harjoittavan yhdistyksen toiminnan kehittämiseen emme 
voi osallistua.
Myönnämme tuen kehittämistoimiin. Sitä ei voi 
käyttää toimintatukena hakijan normaalin toiminnan 
kustannuksiin tai taloudellisten tappioiden kattamiseen.



Kustannusmallit
Myönnämme tuen hankkeesta aiheutuviin kohtuullisiin ja sen 
toteuttamisen kannalta hyväksyttäviin kustannuksiin, jotka on perusteltu 
hakemuksessa.

Käytämme hankkeissa lainsäädännön mukaisia yksinkertaistettuja 
kustannusmalleja kustannusten korvaamiseksi:

 prosenttimääräinen korvaus 40 % tai 7 %

 kertakorvaus

Palkkakustannusten laskentaperusteena voi olla:

 vakiosivukulumalli

 tuntitaksamalli

Kustannusmallit keventävät hankehallinnointia. Siksi hyväksymme 
tosiasiallisesti aiheutuneet ja maksetut tukikelpoiset kustannukset ja 
palkkakustannukset vain erityissyistä.

Kustannusmalleja on kuvattu tarkemmin 
verkkosivultamme löytyvässä rahoitusohjeessa. 
Tutustuthan siihen huolellisesti!

https://keskisuomi.fi/rahoitus/kansallinen-kehittamisrahoitus/


Tulokset
 Kerro, mitä tuloksia hankkeessa syntyy. Ne ovat 

tärkeitä mittareita hankkeen vaikutuksia 
arvioitaessa.

 Tulosten seurantaan käytettävät indikaattorit 
näet hakulomakkeesta. Arvioi tavoitetasoja 
huolellisesti harkiten ja vastaa indikaattoreita 
koskeviin kysymyksiin konkreettisesti ja 
täsmällisesti.

 Valmistaudu raportoimaan tulostavoitteiden ja 
indikaattoreiden toteutumisesta koko hankkeen 
ajan.



Hakuaika ja 
hankkeen kesto
Käsittelemme hakemukset kahdessa vaiheessa:

 ke 15.6.2022 mennessä saapuneet hakemukset

 ke 31.8.2022 mennessä saapuneet hakemukset

 Toimitathan hakemuksen liitteineen hyvissä ajoin ennen hakujakson 
päättymistä sähköisesti allekirjoitettuna tai skannattuna 
tiedostona Keski-Suomen liiton kirjaamoon osoitteeseen 
kirjaamo@keskisuomi.fi.

Käsin allekirjoitetun hakemuksen voi toimittaa myös postitse 
osoitteeseen Keski-Suomen liitto, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä.

Varaamme 15.6.2022 päättyvällä hakujaksolla rahoituksesta enintään 
puoli miljoonaa euroa, jotta toinen puolikas jää 31.8.2022 päättyvälle 
hakujaksolle.

Hankkeen toteutusaika voi olla sen sisällöstä riippuen noin puolesta 
vuodesta enintään kolmeen vuoteen.

mailto:kirjaamo@keskisuomi.fi


Hankkeiden valinta ja 
valintaperusteet
Rahoitettavien hankkeiden on täytettävä valintaperusteet:

 edistää Keski-Suomen strategian ja / tai Keski-Suomen 
hyvinvointiohjelman toteutumista

 täyttää hakuilmoituksessa hankkeen sisällölle asetetut ehdot

 on kokeileva ja/tai tuo uutuusarvoa yhteisölle ja 
sidosryhmille

 vahvistaa Keski-Suomen muutosjoustavuutta muuttuvassa 
toimintaympäristössä

 tunnistaa ja reagoi toimintaympäristössä tapahtuneisiin 
muutoksiin ja kehittämistarpeisiin

Rahoitettavat hankkeet valitsee Keski-Suomen liiton 
hankeryhmä. Hakujaksolla saapuneet hakemukset arvioidaan 
hakujakson päättymisen jälkeen. Rahoituspäätöksen hyväksyy 
Keski-Suomen liiton aluekehitysjohtaja tai maakuntahallitus 
rahoituslähteestä ja tuen suuruudesta riippuen.



Lainsäädäntö
Keski-Suomen liitto päättää hankkeen rahoituslähteen. Rahoitus 
varataan joko kansallisesta aluekehittämisrahoituksesta tai Keski-
Suomen kehittämisrahastosta.

Kansallisessa aluekehittämisrahoituksessa hankkeiden rahoittamisessa, 
hallinnoinnissa, rahoituksen käyttämisessä ja käytön valvonnassa 
noudatetaan

 lakia alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja 
rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (757/2021)

 lain pohjalta annettua asetusta (867/2021)

 lakia alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja 
rakennepolitiikan toimeenpanosta (756/2021)

 lain pohjalta annettua asetusta (797/2021)

 soveltuvin osin valtionavustuslaki (688/2001).

Keski-Suomen kehittämisrahastossa noudatamme yllä lueteltua 
lainsäädäntöä soveltuvin osin.



Autamme mielellämme!
Hyvinvointi
aluekehitysasiantuntija
Heidi Kervinen
040 612 4994
heidi.kervinen[at]keskisuomi.fi

Turvallisuus
kehittämisjohtaja
Kari Luostarinen
040 545 0570
kari.luostarinen[at]keskisuomi.fi

Identiteetti ja virkistys
maakuntasuunnittelija (27.6. alkaen)
Valtteri Paakki
040 525 6059
valtteri.paakki[at]keskisuomi.fi

Hankeviestintä
viestintäasiantuntija
Jenni Isopahkala
040 640 1994
jenni.isopahkala[at]keskisuomi.fi

Liikunta
kehittämispäällikkö
Kari Pirinen
040 720 6918
kari.pirinen[at]keskisuomi.fi

Kustannusmallit ja tuen maksu
maksatus- ja talousasiantuntija
Katja Antikainen
040 595 0004
katja.antikainen[at]keskisuomi.fi

Maksatuspäätökset
hallintopäällikkö
Hanna Reini
040 596 5993
hanna.reini[at]keskisuomi.fi

Monikulttuurisuus ja osallisuus
projektiasiantuntija
Enni Huotari
040 675 9945
enni.huotari[at]keskisuomi.fi

Päätöksenteon tuki ja raportointi
rahoitusasiantuntija
Mari Saalamo
040 590 4264
mari.saalamo[at]keskisuomi.fi

Tukipäätökset
aluekehitysjohtaja
Pirjo Peräaho
040 591 0760
pirjo.peraaho[at]keskisuomi.fi
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