
 
  
 

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 
EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma 
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) 

 
 

Hankehakuilmoitus 
 
 

Tunnistetiedot 
 

Viranomainen 

Keski-Suomen liitto 
 

Hakutunnus Hankehaun nimi 

KESLII-001               Haettavissa 
 
 

1 Hankehaun nimi 
 

Keski-Suomen liiton ensimmäinen EAKR-rahoituksen haku 
 
 

2 Haun kohdealue 
 

Länsi-Suomi 
 
 

3 Hakuaika 
 

3.1 Hakuaikatyyppi 
 

Määräaikainen hankehaku (kaikki hakuaikana saapuneet hankehakemukset arvioidaan vasta 
hakuilmoituksessa ilmoitetun hakuajan päätyttyä). 

 
Hakuaika alkaa Hakuaika päättyy 

12.5.2022 19.8.2022 
 
 

4 Rahasto 
 

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) 
 

Rahoitettavaksi hyväksyttävien hankkeiden hakijoiden (myös ryhmähankkeiden kaikkien 
hakijoiden) tulee täyttää yleiset valintaperusteet. Mahdolliset poikkeukset todetaan ao. 
perusteen yhteydessä. Yleiset valintaperusteet on esitetty oheisesta linkistä avautuvassa 
asiakirjassa (Yleiset valintaperusteet). 

https://static.eura2021.fi/hakuilmoitus/Yleiset_valintaperusteet-2022-2-10.pdf
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4.1 Käytettävissä olevat toimintalinjat ja erityistavoitteet 

- Toimintalinja 1 Innovatiivinen Suomi 
 

• Erityistavoite 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden 
teknologioiden käyttöönoton parantaminen 

 
• Erityistavoite 1.2 Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja 

julkishallinnon hyväksi 

- Toimintalinja 2 Hiilineutraali Suomi 
 

• Erityistavoite 2.1 Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 

 
• Erityistavoite 2.2 Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja 

katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden edistäminen 

• Erityistavoite 2.3 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen 

 
5 Hankehaun kuvaus 

 
Keski-Suomen liitossa on haettavana yhteensä enintään 4,6 miljoonaa euroa EAKR-rahoitusta 
Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toimintalinjan 
1 (Innovatiivinen Suomi) erityistavoitteiden 1.1 ja 1.2 sekä toimintalinjan 2 (Hiilineutraali Suomi) 
erityistavoitteiden 2.1, 2.2 ja 2.3 mukaisiin hankkeisiin. Rahoituksesta noin 1 miljoonaa euroa 
suunnataan Saarijärven-Viitasaaren seutukunnalle kohdistuville hankkeille siinä suhteessa kuin 
hankkeiden toimenpiteet on suunniteltu kohdentuvan seutukunnalle. 

 
Keski-Suomen liitto voi myöntää rahoituksen vaiheittain. Hankkeiden toisen tai kolmannen 
vuoden toimenpiteitä varaudutaan tarvittaessa rahoittamaan vuosien 2023–2024 valtuuksilla 
valtion talousarvion määrärahojen puitteissa. 

 
 

Rahoituksen painopisteet 
 

Haemme hankkeita, jotka ovat Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja  
rakennepolitikan ohjelman sisältöjen ja tavoitteiden mukaisia ja joilla tähdätään Keski-Suomen 
maakuntastrategian tavoitteiden saavuttamiseen ja Keski-Suomen älykkään erikoistumisen 
strategian kasvun kärkien kehittämiseen. Keski-Suomen kasvun kärjet ovat bio- ja kiertotalous, 
uudistuva teollisuus ja hyvä vointi sekä näitä läpileikkaavana teemana digitalous. 

 
Tavoittelemme hankkeilta: 

• vastauksia elinkeinoelämästä esiin nouseviin kehittämistarpeisiin 

• uusia ratkaisuja 

• tuloksellisuutta, hyvää vaikuttavuutta ja pysyviä vaikutuksia 

Odotamme, että hankkeilla erityisesti toimintalinjalla 2 edistetään Suomen 
hiilineutraalisuustavoitteita. Hankkeilla on vastattava myös Uudistuva ja osaava Suomi 2021– 
2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman ja Keski-Suomen maakuntastrategian 
ilmastotavoitteisiin. 

https://rakennerahastot.fi/documents/91635434/120111163/2_FI%2BOhjelma%2Basiakirja_4.4.2022%2Bfi.pdf/e00f01e7-8ec1-e752-3f70-8bbeb365795c/2_FI%2BOhjelma%2Basiakirja_4.4.2022%2Bfi.pdf?t=1652244978180
https://rakennerahastot.fi/documents/91635434/120111163/2_FI%2BOhjelma%2Basiakirja_4.4.2022%2Bfi.pdf/e00f01e7-8ec1-e752-3f70-8bbeb365795c/2_FI%2BOhjelma%2Basiakirja_4.4.2022%2Bfi.pdf?t=1652244978180
https://strategia.keskisuomi.fi/
https://strategia.keskisuomi.fi/
https://strategia.keskisuomi.fi/wp-content/uploads/sites/3/2021/12/kasvun-karjet.pdf
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Tuen hakeminen 
 

Tukea voidaan myöntää julkisoikeudelliselle yhteisölle ja yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle. 
Näitä ovat esimerkiksi kehittämisyhtiöt, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, toisen asteen 
koulutuksen järjestäjät, valtion viranomaiset, kunnat, kuntayhtymät, yhdistykset, järjestöt ja 
säätiöt. Hakijalla pitää olla riittävät taloudelliset ja muut edellytykset hankkeen toteuttamiseksi. 
Emme myönnä rahoitusta yksittäiselle yritykselle sen oman liiketoiminnan kehittämiseen 
emmekä perustutkimukseen. 

 
Kehittämishankkeen tulosten on oltava yleisesti hyödynnettävissä. Yleiset kehittämishankkeet 
voivat vähäisessä määrin sisältää ns. vähämerkityksisenä (de minimis) tukena yrityskohtaisia 
kehittämistoimia ja pilotteja. De minimis -toimenpiteiden osalta vaatimusta tulosten yleisestä 
hyödynnettävyydestä ei sovelleta. Tukea ei saa käyttää yleisenä toimintatukena. 

 
Hakemuksessa tulee selkeästi esittää hankkeen yhteys Keski-Suomen strategiaan ja älykkään 
erikoistumisen strategisiin painopisteisiin, tuoda esille hankkeet konkreettiset toimenpiteet, 
uutuusarvo, tulokset ja hankkeen tavoittelema vaikuttavuus. 

 
Kannustamme hankekokonaisuuksiin, joissa EAKR-hanke ja ESR+ -hanke yhdessä 
muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. 

 
Hankkeen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta kuvataan hakemuksessa indikaattorituotosten 
avulla. Kaikkien rahoitettavien hankkeiden tulee toimillaan edistää Uudistuva ja Osaava 
Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman tulos- ja tuotosindikaattorien 
toteutumista. Hakemuksessa on tärkeää perustella, mistä toimenpiteistä arvioidut tuotokset ja 
tulokset muodostuvat. 

 
Ennen hakemuslomakkeen täyttämistä hakijan tulee perehtyä tarkoin hakemuksen 
täyttöohjeisiin ja Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan 
ohjelman sisältöihin. 

 

Kirjautuminen EURA 2021 -järjestelmään tapahtuu vahvan tunnistautumisen ja Suomi.fi - 
valtuuspalvelun avulla. 

 
Heti alkuun on tärkeää valita oikea toimintalinja ja erityistavoite sekä kustannusmalli, koska 
hakemuksen sisällöt muotoutuvat EURA 2021 -järjestelmässä niiden mukaisesti. Hakemusta voi 
muokata aina siihen asti, kunnes se jätetään viranomaiskäsittelyyn. 

 
Hakemus liitteineen tulee jättää EURA 2021 -järjestelmässä viimeistään perjantaina 19.8.2022. 
Emme ota vastaan kirjallisia tai sähköpostiin jätettyjä hakemuksia. 

 
 

Ylimaakunnallinen hanketoiminta ja ryhmähankkeet 
 

Ylimaakunnallisiin hankkeisiin ja ryhmähankkeisiin liittyy monia erityispiirteitä. Suosittelemme, 
että hakemusta laatiessaan hakija on hyvissä ajoin yhteydessä Keski-Suomen liiton 
yhteyshenkilöön. Suositeltavaa on keskustella myös niiden maakunnan liittojen henkilöiden 
kanssa, joiden alueelle hankkeen toiminta kohdistuu Keski-Suomen lisäksi. 

 
Ylimaakunnallista hanketta koskeva hakemus tulee lähtökohtaisesti jättää sen maakunnan 
hakuun, jonka alueella pääosa hankkeesta toteutetaan. Ylimaakunnallisessa hankkeessa riittää, 
että haku on auki sillä alueella, jonka hakuun hakemus osoitetaan. 

https://static.eura2021.fi/ohjeet/EURA_2021_-kaytto-ohje_hakijalle_ja_hanketoteuttajalle.pdf
https://static.eura2021.fi/ohjeet/EURA_2021_-kaytto-ohje_hakijalle_ja_hanketoteuttajalle.pdf
https://rakennerahastot.fi/documents/91635434/109299357/Uudistuva%2Bja%2Bosaava%2BSuomi%2B2021%2B%E2%80%93%2B2027%2BOhjelma-asiakirja%2B10.2.2022.pdf/f97d51e7-0a29-99f2-497d-fa18f134f8ac/Uudistuva%2Bja%2Bosaava%2BSuomi%2B2021%2B%E2%80%93%2B2027%2BOhjelma-asiakirja%2B10.2.2022.pdf?t=1644564119014
https://rakennerahastot.fi/documents/91635434/120111163/2_FI%2BOhjelma%2Basiakirja_4.4.2022%2Bfi.pdf/e00f01e7-8ec1-e752-3f70-8bbeb365795c/2_FI%2BOhjelma%2Basiakirja_4.4.2022%2Bfi.pdf?t=1652244978180
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Poikkeuksena edelliseen on Uusimaa. Mikäli hankkeen toimintaa kohdistuu Uudellemaalle, tulee 
Uudellemaalle kohdentuvasta toiminnasta laatia oma hakemus ja osoittaa se Uudenmaan liiton 
avoinna olevaan hakuun ja päätöksentekoon. Hankkeet yhdistetään EURA 2021 -järjestelmässä 
koontitunnuksella. Vaihtoehtoisesti koko hanke voidaan jättää Uudenmaan liiton avoinna olevaan 
hakuun. 

 
Usean toteuttajan hankkeet tehdään EURA 2021 -järjestelmässä ryhmähanke-toiminnolla. 
Päätoteuttaja avaa ryhmähankkeelle tarkoitetun hakemuksen täytettäväksi EURA 2021 - 
järjestelmässä ja kutsuu muut toteuttajat hankkeeseen mukaan. Osa hakemuksen tiedoista 
täytetään vain päähakijan toimesta, ja ne ovat kaikille hankkeille samat. Osan tiedoista 
täyttää kukin hanketoteuttaja itse. Kaikki tuen saajat toteuttavat hanketta yhteiseen 
hankesuunnitelmaan perustuen. Järjestelmä opastaa hakemuksen täyttämisessä ja 
viranomaiskäsittelyyn jättämisessä. Ryhmähankkeissa on asettava liitteeksi päähakijan ja 
osatoteuttajien välinen sopimus, josta selviää tuen saajien keskinäiset oikeudet ja velvollisuudet. 
Sopimuksesta on käytävä ilmi, kuka on ryhmähankkeen päätoteuttaja ja ryhmähankkeen 
koordinaatiosta vastaava taho. Ryhmähanke arvioidaan yhtenä kokonaisuutena, mutta 
jokaiselle toteuttajalle tehdään erilliset rahoitus- ja maksatuspäätökset. Ryhmähanke voi 
saada myönteisen tukipäätöksen vain, jos kaikki hakijat täyttävät tuen saajalle laissa asetetut 
edellytykset. 

 
Jos ryhmähankkeen toiminta kohdistuu useamman maakunnan alueelle, hakemus osoitetaan 
sen maakunnan hakuun, jonka alueella pääosa hankkeesta toteutetaan. Hankehaun ei tarvitse 
olla auki kaikilla alueilla. Riittävää on, että haku on auki sillä alueella, jonka hakuun hakemus 
osoitetaan. Poikkeuksena edelliseen on Uusimaa. Mikäli ryhmähankkeessa toimintaa kohdistuu 
Uudellemaalle, tulee koko ryhmähankehakemus jättää Uudenmaan liiton avoinna olevaan 
hakuun. 

 
Investoinnit 

 
Voimme rahoittaa myös Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan 
ohjelman mukaisia, Keski-Suomen maakunnan tavoitteisiin sopivia investointeja. Investointien 
tulee tuoda alueen elinkeinoelämän kehittämiseen huomattavaa uutta osaamista ja/tai 
teknologioita. Investointien tulee pääsääntöisesti liittyä samaan kokonaisuuteen kytkeytyvään 
kehittämishankkeeseen. Investointien osuus voi olla maksimissaan puolet haettavan 
hankekokonaisuuden kokonaiskustannuksista. Poikkeuksena ovat opetus- ja kulttuuriministeriön 
toimialaan kuuluvat hankkeet, joissa investointikustannusten määrää suhteessa hankkeen 
kokonaiskustannuksiin ei ole rajattu. 

 
 

Sovellettavat tukitasot, oma rahoitus ja hankkeen kesto 
 

Hankkeiden tukitaso on kehittämistoimenpiteisiin enimmillään 80 % ja investointeihin 
enimmillään 70 % hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Keski-Suomen liitolla on oikeus 
hankekohtaista harkintaan käyttäen poiketa pääsääntöisestä tukitasosta. Lopullinen tukitaso 
muodostuu hankkeen käsittelyn yhteydessä. 

 
Hakijan on osallistuttava myös itse hankkeen rahoittamiseen (omarahoitusosuus), jollei tästä 
poikkeamiseen ole erityisiä syitä. Hankkeessa on oltava hakijan omaa rahoitusta vähintään 5 
% rahoituksesta. Ryhmähankkeissa kaikkien hakijoiden edellytetään osallistuvan hankkeen 
rahoittamiseen. Hankehakemukselle on eduksi, jos siinä on oman rahoituksen lisäksi muuta 
rahoitusta, kuten yritysrahoitusta. Muusta rahoituksesta tulee hakemukseen liittää vähintään 
aiesopimukset ja sitovat sopimukset tulee toimittaa viimeistään ennen päätöksentekoa tuen 
myöntämisestä. 

 
Hankkeiden kesto voi olla enintään kolme vuotta. 
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Rahoitettavien hankkeiden valinta ja tuen myöntäminen 
 

Hakemukset otetaan käsittelyyn ja pisteytetään hakuajan päättymisen jälkeen. 
Hakemusten arvioinnissa ja pisteytyksessä käytetään hakuilmoituksessa esitettyjä yleisiä ja 
erityistavoitekohtaisia valintaperusteita. Kaikkien yleisten valintaperusteiden tulee täyttyä, 
jotta hanketta voitaisiin rahoittaa. Jos hakemus ei täytä yleisiä valintaperusteita, se ei ole 
tukikelpoinen eikä hakemusta pisteytetä erityistavoitekohtaisilla valintaperusteilla. 

 
Yleiset valintaperusteet täyttävät hakemukset asetetaan etusijajärjestykseen 
erityistavoitekohtaisten valintaperusteiden pisteytyksen avulla. Pisteytyksessä on käytössä 
myös alueellinen valintaperuste. Sen avulla arvioidaan, miten hyvin hakemus toteuttaa Keski- 
Suomen älykkään erikoistumisen painopisteitä. Hakemuksen on saatava vähintään 50 % 
hakuilmoituksen kohdassa 7 esitetyistä, hakemuksen erityistavoitteen mukaisesta pistemäärästä 
tullakseen rahoitetuksi. 

 
Pisteytystulos asettaa hakemukset etusijajärjestykseen. Rahoitamme käytössä olevien 
määrärahojen puitteissa hankkeet, jotka pisteytyksen perusteella parhaiten: 

 
• toteuttavat Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmaa ja valittua erityistavoitetta 

• ovat Keski-Suomen maakuntastrategian mukaisia 

• toteuttavat Keski-Suomen älykkään erikoistumisen strategiaa (erityistavoitteen 1.1. 
hankkeissa ehdoton edellytys) 

• vastaavat elinkeinoelämän kehittämistarpeisiin 

• ovat tuloksellisia ja vaikuttavia, tuovat uusia ratkaisuja 

• edistävät hiilineutraaliuteen siirtymistä 

Voimme tarvittaessa pyytää hakijalta tarkennuksia tai lisäselvityksiä hakemukseen. Hakemusten 
arvioimisen tueksi Keski-Suomen liitto voi pyytää lausuntoja tai kommentteja muilta rahoittajilta, 
keskeisiltä yhteistyökumppaneilta ja asiantuntijoilta. 

 
Päätösvalmistelua teemme syys- ja lokakuun 2022 aikana. Keski-Suomen liitto tekee 
rahoituspäätöksen Keski-Suomen liiton rahoitusryhmän tekemän hankearvioinnin ja 
hankepisteytyksen sekä Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön ja tarvittaessa 
maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyn jälkeen. Hakemuksen laatu (esim. tavoitteiden ja 
toimenpiteiden kuvaus sekä sitoumukset) ja hakemuksia käsittelevien työryhmien ja toimielinten 
aikataulut vaikuttavat käsittelyajan pituuteen. 

 
Rahoituksessa sovelletaan EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen toimintaa sääteleviä 
kansallisia ja Euroopan Unionin säädöksiä. 

 
 

Käytössä olevat kustannusmallit 
 

Hankkeen kustannuksissa on käytettävä hakuilmoituksen kohdassa 6 ilmoitettuja 
kustannusmalleja. Ensisijaisesti suosittelemme käyttämään flat rate 40 % -kustannusmallia, 
jossa hakija ilmoittaa hankkeen tukikelpoiset palkkakustannukset vakiosivukuluineen ja 
hankkeen muut kustannukset korvataan laskemalla 40 %:n osuus ilmoitetusta palkka- ja 
sivukulujen summasta. Kehittämishankkeen 40 % flat rate -osuuteen voi sisältyä ainoastaan 
sellaisia vähäisiä kehittämishankkeen sisällölliseen toteuttamiseen kuuluvia kone- tai 
laitehankintoja (enintään 3 000 euroa/ kone tai laite), joita ei voida pitää investointeina. 

https://rakennerahastot.fi/lait-ja-asetukset
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Mikäli hankkeeseen sisältyy investointeja, tulee niistä tehdä oma hakemuksensa ja käyttää 
flat rate 1,5 %:n kustannusmallia. Investointikustannusten enimmäismäärä voi olla enintään 
puolet hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan 
hankkeissa investointikustannusten määrää suhteessa hankkeen kokonaiskustannuksiin ei 
ole rajattu. 
Investointien tulee kuitenkin olla välttämättömiä kehittämishankkeen toteuttamiselle. 

 
Tietyissä rajatuissa tapauksissa voidaan flat rate 40 % -kustannusmallin sijaan käyttää flat rate 
7 % -kustannusmallia. Kustannusmallien käyttöä on selostettu tarkemmin rakennerahastot.fi-  
verkkosivustolla. 

 

Ainoastaan flat rate 7 %:n kustannusmallin hankkeissa voi kehittämistoimenpiteiden ohella 
samassa hankkeessa olla investointeja. Tällöin kehittämistoimenpiteiden osalta käytetään 
flat rate 7 % -kustannusmallia ja investointien osalta flat rate 1,5 % -kustannusmallia. 
Hankkeeseen sisältyvien investointien on oltava välttämättömiä kehittämishankkeen 
toteuttamiselle ja investointikustannusten enimmäismäärä voi olla enintään puolet hankkeen 
hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan hankkeissa 
investointikustannusten määrää suhteessa hankkeen kokonaiskustannuksiin ei ole rajattu. 
Investointien tulee kuitenkin olla välttämättömiä kehittämishankkeen toteuttamiselle. 

 
Kaikissa hankkeissa tukipäätöksen mukaista kustannusmallia sovelletaan hankkeeseen sen 
koko toteuttamisajan. 

 
Palkkakustannusten osalta kannustamme käyttämään palkkojen yksikkökustannusmallia. 

 
 
 
 
6 Käytettävissä olevat kustannusmallit 

 
- Flat rate 40 % kehittäminen 

- Flat rate 7 % kehittäminen 

- Flat rate 1,5 % investointi 

- Flat rate 7 % kehittäminen ja Flat rate 1,5 % investointi 
 

6.1 Käytettävissä olevat palkkakustannusten ilmoitustavat (mikäli kustannusmalli sallii) 
 

• Palkkojen yksikkökustannukset 

• Tosiasiallisesti aiheutuneet palkkakustannukset 

Palkkakustannusten korvausten perusteet on esitetty oheisesta linkistä avautuvassa 
asiakirjassa (Palkkakustannusten vakiosivukuluprosentin vahvistaminen ja  
mukauttamismenetelmän kuvaus) 

 
6.2 Käytettävissä olevat matkakustannusten ilmoitustavat (mikäli kustannusmalli sallii) 

 
• Tosiasiallisesti aiheutuneet matkakustannukset 

https://rakennerahastot.fi/yksinkertaistetut-kustannusmallit
https://static.eura2021.fi/hakuilmoitus/EURA2021_mukauttamismenetelman_kuvaus-2021-11-15.pdf
https://static.eura2021.fi/hakuilmoitus/EURA2021_mukauttamismenetelman_kuvaus-2021-11-15.pdf
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7 Erityistavoitekohtaiset valintaperusteet 

 
- Toimintalinja 1 Innovatiivinen Suomi 

• Erityistavoite 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden 
käyttöönoton parantaminen 

Hanke voi saada listan viiden ensimmäisen valintaperusteen kohdalla 0–5 pistettä. Ns. 
horisontaalisista valintaperusteiden (valintaperusteet 6–9) osalta käytössä on 0–3 pistettä 
kutakin valintaperustetta kohden. Maakuntastrategian mukaisuudesta arvioinnissa annetaan 
0–5 pistettä. 

Valintaperusteet 

◦ Hanke vahvistaa osaamista, ennakointi- tai innovointitoimintaa tai uusien 
teknologioiden kehittämistä 

◦ Hanke tukee pk-yritysten tuotteiden, materiaalien, palvelujen tai 
tuotantomenetelmien kehittämistä, pilotointia ja kaupallistamista tai uusien 
teknologioiden käyttöönottoa ja hyödyntämistä 

◦ Hanke tukee elinkeinoelämän tarpeista lähtevää TKI-toimintaa 

◦ Hanke edistää oppi- ja tutkimuslaitosten sekä elinkeinoelämän välistä yhteistyötä 

◦ Hanke tukee älykkääseen erikoistumiseen liittyviä alueiden välisiä ja/tai 
kansainvälisiä kumppanuuksia 

◦ Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa 

◦ Hanke tukee EU:n perusoikeuskirjan periaatteita ml. yhdenvertaisuutta, 
syrjimättömyyttä ja esteettömyyttä 

◦ Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa 

◦ Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa 

◦ Hanke kohdistuu maakuntien strategioissa (erityisesti älykkään erikoistumisen 
strategia) tunnistettuihin kärkialoihin tai kehittämiskohteisiin 

Hanke kohdistuu Keski-Suomen älykkään erikoistumisen strategian 2021– 
2027 yhden tai useamman painopisteen kehittämiseen. Älykkään 
erikoistumisen strategian painopisteitä ovat bio- ja kiertotalous, uudistuva 
teollisuus ja hyvä vointi, läpileikkaavana tekijänä on digitalisaatio. 

• Erityistavoite 1.2 Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja 
julkishallinnon hyväksi 

Hanke voi saada listan viiden ensimmäisen valintaperusteen kohdalla 0–5 pistettä. Ns. 
horisontaalisista valintaperusteiden (valintaperusteet 6–9) osalta käytössä on 0–3 pistettä 
kutakin valintaperustetta kohden. Maakuntastrategian mukaisuudesta arvioinnissa annetaan 
0–5 pistettä. 
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Valintaperusteet 

 
 

◦ Hanke edistää digitalisaation hyödyntämistä TKI-toiminnassa 

◦ Hanke edistää digitalisaation ja sitä hyödyntävien teknologioiden soveltamista tai 
hyödyntämistä 

 
◦ Hanke tukee älykkään ja vähäpäästöisen liikkumisen innovaatioita ja 

digitalisaatiota 

◦ Hanke tukee pk-yritysten digitalisaatiota 

◦ Hanke tukee digitaalisten innovaatiokeskusten käynnistämistä ja/tai kehittämistä 

◦ Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa 

◦ Hanke tukee EU:n perusoikeuskirjan periaatteita ml. yhdenvertaisuutta, 
syrjimättömyyttä ja esteettömyyttä 

◦ Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa 

◦ Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa 

◦ Hanke kohdistuu maakuntien strategioissa (erityisesti älykkään erikoistumisen 
strategia) tunnistettuihin kärkialoihin tai kehittämiskohteisiin 

Hanke kohdistuu Keski-Suomen älykkään erikoistumisen strategian 2021– 
2027 yhden tai useamman painopisteen kehittämiseen. Älykkään 
erikoistumisen strategian painopisteitä ovat bio- ja kiertotalous, uudistuva 
teollisuus ja hyvä vointi, läpileikkaavana tekijänä on digitalisaatio. 

- Toimintalinja 2 Hiilineutraali Suomi 
 

• Erityistavoite 2.1 Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 

Hanke voi saada listan seitsemän ensimmäisen valintaperusteen kohdalla 0–5 pistettä. Ns. 
horisontaalisista valintaperusteiden (valintaperusteet 8–11) osalta käytössä on 0–3 pistettä 
kutakin valintaperustetta kohden. Maakuntastrategianmukaisuudesta arvioinnissa annetaan 
0–5 pistettä. 

Valintaperusteet 

◦ Hanke tukee hiilineutraalien ratkaisujen tai toimintamallien kehittämistä 

◦ Hanke edistää energiatehokkuutta koskevaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä 

◦ Hanke edistää uusiutuviin energialähteisiin tai energiatuotannon 
monipuolistamiseen liittyvää ja energiatehokkuutta lisäävää tutkimus- ja 
kehitystyötä 

◦ Hanke edistää hiilineutraaliin talouteen liittyvien uusien energia- ja 
materiaalitehokkuutta parantavien toimintatapojen, teknologioiden ja ratkaisujen 
soveltamista yrityksissä 

◦ Hanke edistää elinkeinoelämäverkottunutta tutkimusta, yhteiskehittämistä 
tai julkisia innovatiivisia hankintoja energiansäästön tai energiatehokkuuden 
parantamiseksi 
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◦ Hanke kehittää työkaluja hiilineutraalisuustavoitteiden monitorointiin ja seurantaan 
osana kilpailukykyisten tuotteiden, palvelujen ja ratkaisujen kehittämistä sekä 
elinkeinoelämälähtöistä tutkimusta 

◦ Hanke on kansallisen ilmasto- ja energiastrategian (NCEP) mukainen 

◦ Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa 

◦ Hanke tukee EU:n perusoikeuskirjan periaatteita ml. yhdenvertaisuutta, 
syrjimättömyyttä ja esteettömyyttä 

◦ Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa 

◦ Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa 

◦ Hanke kohdistuu maakuntien strategioissa (erityisesti älykkään erikoistumisen 
strategia) tunnistettuihin kärkialoihin tai kehittämiskohteisiin 

Hanke kohdistuu Keski-Suomen älykkään erikoistumisen strategian 2021– 
2027 yhden tai useamman painopisteen kehittämiseen. Älykkään 
erikoistumisen strategian painopisteitä ovat bio- ja kiertotalous, uudistuva 
teollisuus ja hyvä vointi, läpileikkaavana tekijänä on digitalisaatio. 

• Erityistavoite 2.2 Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja 
katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden edistäminen 

Hanke voi saada listan viiden ensimmäisen valintaperusteen kohdalla 0–5 pistettä. Ns. 
horisontaalisista valintaperusteiden (valintaperusteet 6–9) osalta käytössä on 0–3 pistettä 
kutakin valintaperustetta kohden. Maakuntastrategianmukaisuudesta arvioinnissa annetaan 
0–5 pistettä. 

Valintaperusteet 
 

◦ Hanke tukee yritysten ja alueiden pilotointi- ja kokeiluympäristöjen kehittämistä 
hiilineutraaliuteen sekä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyen 

◦ Hanke tukee elinkeinojen sopeutumista ilmastonmuutokseen 

◦ Hanke tukee ilmastokestävyyden vahvistamista 

◦ Hankkeessa kehitetään innovatiivisia menetelmiä, teknologioita tai tuotteita, 
joiden avulla edistetään sopeutumista ilmastonmuutokseen 

 
◦ Hanke on linjassa kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman 

kanssa 

◦ Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa 

◦ Hanke tukee EU:n perusoikeuskirjan periaatteita ml. yhdenvertaisuutta, 
syrjimättömyyttä ja esteettömyyttä 

◦ Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa 

◦ Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa 
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◦ Hanke kohdistuu maakuntien strategioissa (erityisesti älykkään erikoistumisen 
strategia) tunnistettuihin kärkialoihin tai kehittämiskohteisiin 

Hanke kohdistuu Keski-Suomen älykkään erikoistumisen strategian 2021– 
2027 yhden tai useamman painopisteen kehittämiseen. Älykkään 
erikoistumisen strategian painopisteitä ovat bio- ja kiertotalous, uudistuva 
teollisuus ja hyvä vointi, läpileikkaavana tekijänä on digitalisaatio. 

• Erityistavoite 2.3 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen 
Hanke voi saada listan kahdeksan ensimmäisen valintaperusteen kohdalla 0–5 pistettä. Ns. 
horisontaalisista valintaperusteiden (valintaperusteet 9–12) osalta käytössä on 0–3 pistettä 
kutakin valintaperustetta kohden. Maakuntastrategian mukaisuudesta arvioinnissa annetaan 
0–5 pistettä. 

Valintaperusteet 
 

◦ Hanke tukee kiertotalouteen ja korkean jalostusasteen biotalouteen, cleantechiin 
tai hiilenkiertoon liittyvää TKI-toimintaa 

◦ Hankkeessa kehitetään älykästä materiaalien hallintaa ja hillitään jätteiden syntyä 

◦ Hanke edistää hiilensidontaan ja/tai hiilinieluihin liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä 

◦ Hankkeella kehitetään luonnonvara-alan kestävyyttä ja nostetaan luonnonvarojen 
ja teollisuuden sivutuotteiden jalostusastetta 

◦ Hanke edistää digitaalisia ratkaisuja kiertotalouteen siirtymisessä 

◦ Hanke vahvistaa kiertotalouteen ja korkean jalostusasteen biotalouteen liittyvää 
liiketoiminta- ja markkinaosaamista ja kehittää uusia tuote- ja palvelukonsepteja 

 
◦ Hankkeessa kehitetään ekosysteemejä, osaamiskeskittymiä ja verkostoja sekä 

tuetaan muita yhteistyömuotoja, joihin voi osallistua myös suuria yrityksiä 

◦ Hanke on linjassa valtakunnallisen jätesuunnitelman kanssa 

◦ Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa 

◦ Hanke tukee EU:n perusoikeuskirjan periaatteita ml. yhdenvertaisuutta, 
syrjimättömyyttä ja esteettömyyttä 

◦ Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa 

◦ Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa 

◦ Hanke kohdistuu maakuntien strategioissa (erityisesti älykkään erikoistumisen 
strategia) tunnistettuihin kärkialoihin tai kehittämiskohteisiin 

Hanke kohdistuu Keski-Suomen älykkään erikoistumisen strategian 2021– 
2027 yhden tai useamman painopisteen kehittämiseen. Älykkään 
erikoistumisen strategian painopisteitä ovat bio- ja kiertotalous, uudistuva 
teollisuus ja hyvä vointi, läpileikkaavana tekijänä on digitalisaatio. 
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7.1 Hankehakua varten varatun tuen kokonaismäärä 
 

Enintään 4,6 miljoonaa euroa, josta n. 1 milj. € hankkeisiin Saarijärven‒Viitasaaren seutukunnalle. 
 
 

8 Lisätiedot 
 

Suosittelemme, että jo hankkeen suunnitteluvaiheessa olette yhteydessä Keski-Suomen liiton 
rahoittajiin. Tällöin voimme katsoa, voiko maakunnan liitto rahoittaa suunnitellun tyyppisiä 
toimenpiteitä ja mikä olisi niille oikea rakennerahasto-ohjelman erityistavoite. 

 
Rakennerahastot.fi -verkkosivustolta löytyy hanketoimijalle ohjeistusta mm. rahoituksen 
hakemiseen ja viestintään. Sivustolta löytyy myös tietoa lainsäädännöstä ja kustannusmalleista. 
Keski-Suomen liiton ja Jyväskylän kaupungin 8.2.2022 pitämän hakuinfon materiaali löytyy 
Keski-Suomen liiton verkkosivulta. 

 

Keski-Suomen liitto järjestää pääsääntöisesti vuosittain kaksi hakukierrosta. Seuraava 
hankehaku on suunniteltu syksylle 2022 koskien JTF-rahoitusta ja tässä haussa mahdollisesti 
käyttämättä jäänyttä EAKR-rahoitusta. Alustava ajankohta on loka–marraskuu 2022. Tulevista 
hakuajoista tiedotamme Keski-Suomen liiton verkkosivuilla ja rakennerahastot.fi-verkkosivuston 
Länsi-Suomen osiossa. 

 
 

Lisätietoja Keski-Suomen liitosta antavat: 
 

Rahoituspäällikkö Hilkka Laine, p. 040 595 0014 
Kehittämispäällikkö Hannu Koponen, p. 040 595 0009 
Kehittämispäällikkö Tero Rautiainen, p. 040 596 0882 

https://rakennerahastot.fi/hanketoimijalle
https://keskisuomi.fi/rahoitus/eu-rahoitus-2021-2027/
https://keskisuomi.fi/rahoitus/eu-rahoitus-2021-2027/
https://rakennerahastot.fi/lansi-suomi
https://rakennerahastot.fi/lansi-suomi
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