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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 Jyväskylän ekosysteemisopimuksen valmisteluvaihe Esiselvitys, jonka aikana ymmärrys nykytilasta ja tavoitetilasta kahdessa 

ekosysteemisopimuksen painopisteessä:  

- 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 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

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

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

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

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

Karstulan kunta KAMERA -Karstulan kunnan mekaanisen metsäteollisuuden 

rakennemuutoksen yhteistyömalli

Yhteistyömalli paikallisen mekaanisen metsäteollisuuden ja sitä tukevien 

alihankintaketjujen ja toimintaan kytkeytyvien yritysten tukemiseksi. Uusia 

työpaikkoja Honkarakenteelta irtisanottaville. Heijastusvaikutusten minimoiseksi 

turvata ja lisätä työpaikkoja Karstulaan. 

51 687 57 430 90 % AKKE

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

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

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

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 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

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 3 703 753 4 943 255 75 %

* Rahoituslähteet:

EAKR Euroopan aluekehitysrahasto, josta 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

Uudistuvan teollisuuden materiaaliteknologian ja valmistuksen TKI-infrastruktuurin 

vahvistaminen

Perustaa sähköverkkojen suojauksen TKI-ympäristö, jossa pystytään tutkimaan ja

koestamaan sähköverkkojen suojauksissa käytettäviä suojalaitteita ja uusia 

suojausfunktioita, kehittää data-analytiikkaa ja vastata alan osaamisvajeeseen

Keski-Suomen liiton myöntämä rahoitus hankkeittain Q1/21 
1.1. - 31.3.2021


