
 
 

 

 
 

Hakuilmoitus 3.1.2023 

Rahoitusta osaavan työvoiman saatavuutta, 
teollisuuden vihreää siirtymää ja digitaalista 
siirtymää edistäviin hankkeisiin 
 
Haku on käynnissä. Hakemuksia voi jättää meille jatkuvan haun periaatteella.  
 

Kansallinen kehittämisrahoitus ja sen painopisteet 

Myönnettävissä on enintään 345 000 euroa kolmeen teemaan: 

• osaavan työvoiman saatavuuteen  
• teollisuuden vihreään siirtymään  
• digitaaliseen siirtymään 

 
Suuntaamme rahoituksen Keski-Suomen strategian mukaisiin toimenpiteisiin, jotka: 

• sisältyvät Keski-Suomen kasvun kärkien teemoihin 
• vahvistavat Keski-Suomen uusiutumiskykyä 
• edistävät osaavan työvoiman saatavuutta 
• edistävät Keski-Suomen digitaalista siirtymää  
• rakentavat keskisuomalaisen teollisuuden vihreää siirtymää 

 

Hakuaika ja hankkeen kesto 

Hakuaika on jatkuva. Käsittelemme saapuneet hakemukset kuukausittain kokoontuvassa Keski-Suomen 
liiton hankeryhmässä. Hankeryhmän kokousajankohdat löydät verkkosivuiltamme. Toimitathan 
hakemuksen vähintään puolitoista viikkoa ennen kokousta.   
 
Hankkeen toteutusaika voi olla sen sisällöstä riippuen muutamasta kuukaudesta enintään 31.12.2024 
saakka. 
 
 
  

https://strategia.keskisuomi.fi/
https://keskisuomi.fi/rahoitus/keski-suomen-kehittamisrahasto/


 
 
 

 

Tuen hakeminen 

Rahoitusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät, kehittämisyhtiöt, elinkeino-, toimiala- ja 
ammattijärjestöt sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatiot. Yksittäisen yrityksen, 
ammatinharjoittajan tai liiketoimintaa harjoittavan yhdistyksen tukemiseen maakunnan liitto ei voi 
osallistua. 
 
Hae rahoitusta Keski-Suomen liiton rahoitushakemuslomakkeella ja tutustu huolellisesti 
rahoitusohjeeseemme. Rahoituslomake ja -ohje löytyvät verkkosivuiltamme.  
 
Voimme myöntää tukea hankkeelle, josta vastaa yksi hakijaorganisaatio tai yhteishankkeelle, jonka 
toteutukseen osallistuu useita tahoja. Toimita yhteishankkeessa hakemuksen liitteenä toimijoiden välinen 
sopimus hankkeen toteutuksesta. 
 
Lähetä hakemus sähköisesti allekirjoitettuna tai skannattuna tiedostona Keski-Suomen liiton kirjaamoon 
osoitteeseen kirjaamo@keskisuomi.fi.  
 

Kustannusmallit ja tulostavoitteet 

Käytämme yksinkertaistettuja kustannusmalleja hankkeen kustannusten korvaamiseksi. Valitse 
hankkeelle sopivin vaihtoehto: 
 

1) Prosenttimääräinen 40 % korvaus kehittämishankkeissa. Ilmoita hakemuksessa tosiasiallisina 
kustannuksina ainoastaan palkkakustannukset. Kaikki muut hankkeen kustannukset katetaan 
prosenttimääräisesti, joka on 40 % hankkeen palkkakustannuksista. 

2) Prosenttimääräinen 7 % korvaus kehittämishankkeissa. Tätä voit käyttää vain silloin, kun joku 
seuraavista ehdoista täyttyy: 

o hankkeessa ei ole lainkaan palkkakustannuksia 
o hankkeessa on ostopalveluja vähintään 30 % hankehenkilöstön palkkakustannuksista 
o matkakustannukset ovat vähintään 20 % hankehenkilöstön palkkakustannuksista 

3) Prosenttimääräinen 1,5 % korvaus investoinneissa  
4) Kertakorvausmallissa tuki myönnetään hankkeessa syntyneen tuotoksen/tuotosten perusteella.  

  
Ilmoita palkkakustannukset joko vakiosivukulumallilla tai tuntitaksamallilla. Tosiallisesti maksettujen ja 
korvattavien palkkakustannusten mallin hyväksymme vain erityisistä syistä.  
 
Kustannusmalleja on kuvattu tarkemmin rahoitusohjeessamme. Tutustu ohjeeseen huolella 
verkkosivullamme. 

 
Arvioi hakemusvaiheessa, mitä tuotoksia hankkeessa syntyy. Ne ovat tärkeitä mittareita hankkeen 
vaikutuksia arvioitaessa. Tuotosten seurantaan käytettävät seurantatiedot näet hakemuslomakkeesta. 
Arvioi tavoitetasoja huolellisesti harkiten ja vastaa seurantatietoja koskeviin kysymyksiin konkreettisesti 
ja täsmällisesti. Seurantatietoja ja tavoitteiden saavuttamista seuraamme koko hankkeen ajan.  
 

https://keskisuomi.fi/rahoitus/kansallinen-kehittamisrahoitus/
mailto:kirjaamo@keskisuomi.fi
https://keskisuomi.fi/rahoitus/kansallinen-kehittamisrahoitus/


 
 
 

 

Tuen myöntämisen pääasialliset edellytykset ja ehdot 

Myönnämme tuen hakemuksessa esitettyihin, hankkeesta aiheutuviin kohtuullisiin ja sen toteuttamisen 
kannalta hyväksyttäviin kustannuksiin.  
 
Tuen määrä on: 

• kehittämishankkeessa enintään 80 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista  
• investointihankkeissa enintään 70 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 

 
Hakijan ja yhteishankkeessa kaikkien hakijoiden tulee aina osoittaa hankkeelle omarahoitusta (vähintään 
5 %). Hankkeessa voi olla myös muuta rahoitusta, esimerkiksi kunta- tai yritysrahoitusta. Toimita 
sitoumukset muusta rahoituksesta hakemuksen liitteenä. 
  
Hankkeiden tulee olla selkeästi rajattuja, konkreettisia kehittämishankkeita tai -kokeiluja. Myös rajattuun 
teemaan keskittyviä selvityksiä tai kokonaissuunnitelmia voidaan rahoittaa, kun niillä on uutuusarvoa ja 
laajaa hyödynnettävyyttä maakunnassa.  
 
Hanke voi olla kehittämishanke tai siihen liittyvä investointi. Kehittämishankkeessa 
investointikustannukset voivat olla korkeintaan puolet hankkeen kokonaiskustannuksista.  
 
Toiminnan tulosten on oltava yleisesti hyödynnettävissä ja tuella on oltava merkittävä vaikutus hankkeen 
toteuttamiseen. Toiminnan on oltava myös voittoa tavoittelematonta. 
 
Rahoitusta emme voi myöntää toimintatukena hakijan normaalin toiminnan kustannuksiin tai 
taloudellisten tappioiden kattamiseen.  
 
Hankkeiden rahoittamisessa ja hallinnoinnissa noudatetaan seuraavia säädöksiä: 

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

• valtioneuvoston asetusta alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan 
hankkeiden rahoittamisesta (867/2021). 

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

• valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan 
toimeenpanosta (797/2021) 

• soveltuvin osin valtionavustuslaki (688/2001)  
 

  



 
 
 

 

Hankkeiden valintamenettely ja valintaperusteet 

Rahoitettavien hankkeiden tulee täyttää kolme valintakriteeriä neljästä: 
 

1) edistää Keski-Suomen strategian ja/tai sen kasvun kärkien toteutumista JA 
2) täyttää hakuilmoituksessa hankkeen sisällölle asetetut ehdot JA 
3) edistää osaavan työvoiman saatavuutta Keski-Suomessa TAI 
4) edistää Keski-Suomen digitaalista tai teollisuuden vihreää siirtymää  

 
Valitsemme rahoitettavat hankkeet Keski-Suomen liiton hankeryhmässä. Tukipäätökset hyväksyy Keski-
Suomen liiton aluekehitysjohtaja. 
 
Lähetämme tukipäätöksen liitteineen sähköpostitse hakijan yhteyshenkilölle ja organisaation kirjaamoon. 
  



 
 
 

 

Ole yhteydessä 

Annamme mielellämme lisätietoja: 
 

 

Uudistuva teollisuus, 
yritystoiminnan kehittäminen 

Digitalisaatio ja  
turvallisuus 

Osaaminen ja työllisyys, 
matkailu ja liikunta   

kehittämispäällikkö 
Tero Rautiainen 
040 596 0882 
tero.rautiainen[at]keskisuomi.fi  

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

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

 
Bio- ja kiertotalous Ilmastotyö Hyvä vointi 
kehittämispäällikkö 
Hannu Koponen 
040 595 0009 
hannu.koponen [at]keskisuomi.fi  

aluekehitysasiantuntija 
Suvi Bayr 
040 652 3848 
suvi.bayr[at]keskisuomi.fi 

aluekehitysasiantuntija  
Heidi Kervinen 
040 612 4994 
heidi.kervinen[at]keskisuomi.fi 

 
Monikulttuurisuus ja osallisuus 

 
Rahoitus ja tukiehdot 

 
Maksatus 

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

rahoituspäällikkö 
Hilkka Laine 
040 595 0014 
hilkka.laine[at]keskisuomi.fi 

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

 
Päätöksenteon tuki ja raportointi 

 
Tukipäätökset 

 
Maksatuspäätökset 

rahoitusasiantuntija  
Mari Saalamo  
040 590 4264  
mari.saalamo[at]keskisuomi.fi  

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

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

 
Rahoituksen viestintä  

  

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