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Rahoituksen lähtökohdat
Lähtökohtana maakunnan liiton 
rahoittamassa hankkeessa ovat aina laajat 
aluekehitysvaikutukset.
Alueiden kestävää kasvua ja elinvoimaa 
edistävät kehittämishankkeet ja niihin 
sisältyvät investoinnit. 
Hankkeiden tulosten tulee olla julkisia ja 
yleisesti hyödynnettävissä.
Hankkeilla toteutetaan maakunnan 
yhteisten tavoitteiden saavuttamista: 
maakuntastrategiaa ja älykkään 
erikoistumisen valintoja.

Keski-Suomen liiton rahoitusta ei voi 
myöntää yritykselle sen liiketoiminnan 
kehittämiseen. 

Perustutkimuksen rahoitukseen on 
käytössä muut rahoituskanavat. Hankkeilla 
vastataan elinkeino- ja työelämälähtöisiin 
kehittämistarpeisiin. 

Yleiset kehittämishankkeet voivat 
kuitenkin vähäisessä määrin sisältää ns. 
vähämerkityksisenä (de minimis) tukena 
yrityskohtaisia kehittämistoimia ja pilotteja. 
.



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

EAKR ja ESR+

• EAKR
Toimintalinja 1. Innovatiivinen Suomi
•1.1. Tutkimus ja innovointivalmiuksien ja 
kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton 
parantaminen
•1.2. Digitalisaation etujen hyödyntäminen 
kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon 
hyväksi
Toimintalinja 2 Hiilineutraali Suomi
•2.1. Energiatehokkuustoimenpiteiden 
edistäminen ja kasvihuonepäästöjen 
vähentäminen
•2.2. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, 
riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden 
ja-palautuvuuden edistäminen
•2.3. Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen
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Läpileikkaavia teemoja

• Hiilineutraalisuutta edistäviin toimiin 
kohdennetaan vähintään 35 % EAKR-toimista.

• Erityisen painoarvon saavat 
energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan, 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, 
ilmastonmuutoksen torjuntaan, 
kiertotalouteen sekä digitaaliseen murrokseen 
liittyvä TKI-toiminta ja kehittäminen yleensä.

• Keski-Suomen liitto peukuttaa 
yhteistyöhankkeita, 
hankekokonaisuuksia ja 
ylimaakunnallisia konsortioita!

• Hankkeiden tulee toteuttaa Keski-Suomen 
strategiaa. Rahoitusta kohdennetaan 
erityisesti Keski-Suomen älykkään 
erikoistumisen kärkialojen kehittymistä 
tukeville hankkeille

• Hankkeilla vastataan elinkeinoelämästä esiin 
nouseviin kehittämistarpeisiin

• Edistävät hiilineutraalisuuteen siirtymistä   
• Hankkeiden tulee olla vaikuttavia ja 

tuloksellisia
• Hankkeilla saadaan aikaan uusia ratkaisuja ja 

pysyviä vaikutuksia
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Nostoja ohjelman sisällöstä (1/2)

- Huomioi kytkös Keski-Suomen strategiaan 
Keski-Suomen kasvun kärkiin!

- Huomioi ohjelma-asiakirjan kohderyhmät
- TKI-tekeminen vahvasti läsnä

- Hiilineutraalisuus, kasvihuonepäästöt, 
energia- ja materiaalitehokkuus ja niihin 
liittyvä uusiutuva energia.

- Ratkaisuja rakennusten energia- ja 
materiaalitehokkuuteen ja älyratkaisuja

- Työkaluja hiilineutraalisuustavoitteiden 
monitorointiin ja seurantaan

Yleistä 

Energiatehokkuustoimenpiteiden 
edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen
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Nostoja ohjelman sisällöstä (1/2)

• Tuetaan ja kehitetään verkostoja ja muita 
yhteistyömuotoja ml. kansallinen ja 
kansainvälinen yhteistyö ilmastomuutokseen 
sopeutumiseksi

• Vahvistetaan elinkeinoelämän 
ilmastokestävyyttä

• Mahdollista rahoittaa toimintamalleja 
jätteen synnyn ehkäisemiseen ja 
uudelleenkäyttöön sekä korvaavien 
tuotteiden palveluiden kehittämiseen.

• Edistetään digitaalisten ratkaisujen 
hyödyntämistä luonnonvarojen kestävän 
käytön edistämiseksi

• Kehitetään yhteistyötä ja verkostoja 
kiertotalouden edistämiseksi mm. 
edistämällä innovatiivisia kestäviä julkisia 
hankintoja

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, 
riskien ehkäisemisen ja 
katastrofivalmiuden ja -
palautuvuuden edistäminen

Kiertotalouteen siirtymisen 
edistäminen
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