
 

 

 

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 sekä Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

Suomen rakennerahasto-ohjelman toteuttaminen Keski-Pohjanmaan liitolla 

Osavuosikatsaus 7–9/2022 maakuntahallitukselle 14.11.2022 kokoukseen 

Keski-Pohjanmaan liitolle on osoitettu myöntövaltuutta (EU+valtio) Kestävää kasvua ja työtä Suomen 

rakennerahasto-ohjelmaan koko ohjelmakaudella 2014–2020 tähän mennessä seuraavasti: 

Myöntövaltuuksien 
jakopäätös 
/TEM/EURA2014 

 K-P liitolle 
osoitettu 
myöntö- 
valtuus/ 
K-P liiton 
rahoituske
hys 

Muiden 
maakuntien 
rahoituskehyksestä 
K-P liitolle 
ylimaakunnallisiin 
hankkeisiin 
osoitettu valtuus 

K-P liiton 
valtuudesta Lapin 
liitolle 
ylimaakunnalliseen 
hankkeeseen 
siirretty valtuus  

Yhteensä 

TEM päätös 14.10.2014 2014 1 962 000    

TEM päätös 27.2.2015 2015* 2 220 000  -50 154  

TEM päätös 1.9.2015 2015  224 338   

TEM päätös 11.9.2015 2015  167 352   

TEM päätös 11.3.2016 2016 2 148 000    

TEM päätös 30.6.2016 2016  113 372   

TEM päätös 3.2.2017 2017 2 982 000    

TEM päätös 5.12.2018 2018 3 909 986    

TEM päätös 31.1.2019 2019–2020 6 317 000    

TEM päätös 11.2.2019 2019–2020  279 203   

TEM päätös 11.2.2019 2019–2020  229 551   

TEM päätös 15.10.2019 2019–2020  327 846   

TEM päätös 2.12.20219 2019–
2020** 

  -57 099,43  

TEM päätös 6.2.2020 2020*** 447 781    

TEM päätös 25.6.2020 2020  128 074   

TEM päätös 22.10.2020 2020*** 242 000    

TEM päätös 11.12.2020 2020****   -69 084  

TEM päätös 3.5.2021 2021 ***** 1 356 000    

TEM päätös 7.6.2022 20221  221 757    

      

 Yhteensä 21 806 524 1 469 736 -176 337,43 23 099 922,57 

*Vuoden 2015 K-P liiton valtuudesta on siirretty 50 154 € Lapin liitolle ylimaakunnallisen hankkeen rahoittamiseen 

**Vuoden 2019–2020 K-P liiton valtuudesta on siirretty 57 099,43 € Lapin liitolle ylimaakunnallisen hankkeen 

rahoittamiseen 

***Uudelleen budjetointi, päättyneistä hankkeista palautunutta valtuutta palautettu Keski-Pohjanmaan liiton 

käytettäväksi 



 

 

**** Vuoden 2020 valtuudesta siirretty 69 084 € Lapin liitolle ylimaakunnallisen hankkeen rahoittamiseen  

*****EU:n koronaelpymispaketin mukainen EAKR-lisävaltuuden jako K-P:lle erityistavoitteeseen 12.2. (REACT-EU) 

1 Keski-Suomen ELY-keskus palautti Keski-Pohjanmaan kehyksen toimintalinjan 1 toimenpiteisiin jaettua 

myöntämisvaltuutta 221 757 euroa siirrettäväksi Keski-Pohjanmaan liittoon. 

 

Keski-Pohjanmaan liitolle on osoitettu myöntövaltuutta (EU+valtio) Uudistuva ja osaava Suomi 

rakennerahasto-ohjelmaan koko ohjelmakaudella 2021–2027 tähän mennessä seuraavasti: 

Myöntövaltuuksien 
jakopäätös 
/TEM/EURA2021 
 

 K-P liitolle 
osoitettu 
myöntö- 
valtuus/ 
K-P liiton 
rahoituske
hys 

Muiden 
maakuntien 
rahoituskehyksestä 
K-P liitolle 
ylimaakunnallisiin 
hankkeisiin 
osoitettu valtuus 

K-P liiton 
valtuudesta Lapin 
liitolle 
ylimaakunnalliseen 
hankkeeseen 
siirretty valtuus  

Yhteensä 

TEM päätös 10.2.2022 2022 3 909 000    

TEM päätös 10.2.2022 2022*    560 000    

 Yhteensä 4 469 000   4 469 000 

 

* TEM on myöntänyt 560 000 € EAKR ja valtion myöntämisvaltuutta Kokkolan kestävän kaupunkikehittäminen 

Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen mukaisiin toimenpiteisiin.   

 

Keski-Pohjanmaan liiton myöntövaltuuden (EU+valtio) käyttötilanne 30.9.2022: 

 Ohjelmakausi  
2014–2020  
EU+valtio 

Ohjelmakausi 
2021–2027 
EU+valtio 

Jakopäätöksillä myönnetty valtuus 23 099 923 4 469 000 

Varattu 22 921 264 0 

Palautunut ilman uudelleenbudjetointia 68 071 0 

Jäljellä (varaamatta) 246 729 4 469 000 

 

Ajalla 3.6 – 29.6.2022 avoinna olleessa haussa jätettyjä hakemuksia koskeva päätöksenteko ajoittuu 

myöhäissyksylle ja myönteisenä etenevät hakemukset tulevat sitomaan vielä jäljellä olevaa rahoitusta.  

Tällä hetkellä varaamatta olevat myöntövaltuudet tulevat nyt sisällä olevien uusien hakemusten myötä 

käytettyä kokonaisuudessaan.  

 

Saapuneet hakemukset ajalla 1.7.-30.9.2022: 

Uudistuva ja osaava Suomi rakennerahasto-ohjelmaan 2021–2027 sisältyy kestävän kaupunkikehittämisen 

Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimusten toimeenpano.  Kokkolan kaupungin ja valtion välillä on 

laadittu Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus, jolla edistetään ja tuetaan Kokkolan alueen osaamis- ja 

innovaatiovetoista kasvua, kilpailukykyä, elinvoimaa sekä työllisyyttä ja kansainvälistymistä. Toimenpiteet 

kohdistuvat akkukemian -ekosysteemin sekä kiertotalouden ja teollisuutta tukevien älykkäiden ratkaisujen 

sisältökokonaisuuksiin. Keski-Pohjanmaan liitto vastaa ekosysteemisopimuksen toimeenpanosta EURA 

2021- järjestelmän hallinnoinnin osalta ja tekee oman arvioin hakemusten Uudistuva ja osaava Suomi 



 

 

rakennerahasto-ohjelma 2021–2027 ohjelmanmukaisuudesta, yleisten valintaperusteiden täyttymisestä 

sekä lainmukaisuudesta. Kokkolan kaupungin kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-hankehaku, joka 

perustuu Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimukseen 2021–2027, avautui aikajaksolle 15.8.-11.9.2022. 

Hakujakson aikana saapui 1 hakemus.   

Hankkeen nimi Hakija 

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027, 
Kestävän kaupunkikehittämisen haku –  
Kokkolan ekosysteemisopimus 

 

Biolaakson verkostojen laajentaminen, ylläpito ja 
hyödyntäminen ja kestävyyssiirtymän edistäminen 
Kokkolassa (VERKES) 

Jyväskylän yliopisto 

Eura 2021 -järjestelmän haasteista johtuen päätöksentekoon päästään aikaisintaan marras-joulukuun 

aikana. 

 

Keski-Pohjanmaan liiton 30.9.2022 mennessä myöntämän EU+valtio rahoituksen kohdentuminen   

(29.6.2022 päättyneen haun hakemukset eivät ole tässä vielä mukana):  

Keski-Pohjanmaan liiton rahoitus on kohdennettu erityisesti tukemaan alueen älykkään erikoistumisen 

strategian toimeenpanoa, jonka ytimenä on alueen luonnonvarojen, energia-alan, kemian osaamisen ja 

digitalisaation innovatiivinen yhdistäminen.   

Valtaosa Keski-Pohjanmaan liiton myöntämästä rahoituksesta on kohdennettu alueellisen osaamisen 

lisäämiseen (4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien 

1 162 956 
5 %

275 859 
1 %

1 738 702 
8 %

4 687 333 
20 %

11 509 003 
50 %

2 194 945 
10 %

1 343 706 
6 %

Varattu EU + valtio rahoitus

1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

1.2. Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja
logistiikkayhteyksien parantaminen (vain Itä- ja Pohjois-Suomessa)

2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen
kehittäminen

4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen
alueellisten vahvuuksien pohjalta

5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti
digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan
hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta



 

 

pohjalta). Keski-Pohjanmaalla on ollut merkittävää tutkimus- ja kehittämistoimintaa liittyen mm. 

akkumateriaalitutkimukseen, energian varastointiin, vaihtoehtoisiin polttoaine- ja energiaratkaisuihin, 

kiertotalouteen, teollisuuden ja maatalouden sivu- ja jätevirtojen hyödyntämiseen ja logistiikkaan, joissa 

Keski-Pohjanmaan liitto toimii rahoittajana.  

Rahoituksella on myös vahvistettu mm. maakunnan kone- ja metallitekniikan, luonnonvara-alan sekä 

rakennusklusterin oppimisympäristöjä sekä edistetty matkailutoimialan kehittymistä. 

 

Tehdyt päätökset ajalla 1.7.-30.9.2022:  

Päätöspäivä Päätöstyyppi Hankenro Hankkeen nimi Myönnetty 
rahoitus (€) 

Kestävää Kasvua ja työtä 2014–2020 

04.7.2022 Muutospäätös A78712 DIGI2B – Digitalisaatio bisnesajurina           

29.7.2022 Rahoituksen 
myöntämispäätös 

A77633 Virtuaalistudio – kehittämishanke 75 664 

29.7.2022 Rahoituksen 
myöntämispäätös 

A77635 Virtuaalistudio - investointihanke 7 000 

19.8.2022 Muutospäätös 
(lisärahoitus) 

A78149 VENEPRINT ainetta lisäävä digitalinen 
valmistus veneteollisuudessa - 
investointi 

12 294 

24.8.2022 Hankepäätös A78755 Taiteen ja kulttuurin 
julkinen/yksityinen kumppanuus 
Vetelin Taidekartano yrittäjyys 

39 540 

Yhteensä    134 498 
Kaikki Keski-Pohjanmaan liiton tekemät hankepäätökset ovat löydettävissä liiton sivustolta viranhaltijapäätökset/EAKR.  

Kaikki rahoitetut hankkeen löytyvät myös rakennerahastojen julkisesta tietopalvelusta https://www.eura2014.fi/rrtiepa/. 

DIGI2B – Digitalisaatio bisnesajurina hankkeen tavoitteena on digitalisaation liiketoimintahyötyjen 

osoittaminen alueen toimijoille, kansallisesti ja jopa kansainvälisesti. 

Virtuaalistudio -hankeparilla pyritään vastaamaan uusien keinotodellisuuteen liittyvien teknologioiden ja 

niiden käyttöönottoon liittyviin haasteisiin. 

VENEPRINT ainetta lisäävä digitalinen valmistus veneteollisuudessa -investointihanke on VENEPRINT-

kehittämishankkeen osa, jonka tavoitteena on kehittää ainetta lisäävää 3D-tulostustekniikkaa sekä siihen 

soveltuvia biopohjaisia ja kierrätettäviä materiaaleja veneteollisuuden käyttöön. 

Taiteen ja kulttuurin julkinen/yksityinen kumppanuus Vetelin Taidekartano yrittäjyys hankkeen tavoitteena 

on luoda taiteen ja kulttuurin alalle uusi matalan kynnyksen public/private partnership - toimintamalli, 

jonka avulla aloittavat taide- ja kulttuurialan yrittäjät voivat luoda harrastuksestaan ja 

yhdistystoiminnastaan elinkeinon. Hankkeessa luodaan toimintamalli, jossa kunnan ja taiteen -ja kulttuurin 

yhdistystoimijoiden kanssa pilotoidaan tavoitteeseen suuntaavaa toimintaprosessia. 

 

Yhteenveto 1.7.-30.9.2022 aikavälillä päättyneistä hankkeista:  

Raportointikaudella päättyi 5 hanke, joita ei ole vielä loppuraportoitu.   

Hankenro Hankkeen nimi Myönnetty rahoitus (€) 

Kestävää Kasvua ja työtä 2014–2020 

http://www.keski-pohjanmaa.fi/hallinto/viranhaltijapaatokseteakr
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/


 

 

A74525 TEHO – Teknologian kautta tietoa kotona hoidettavan tueksi  353 865 

A74636 Kyytiin2 – Tavara- ja henkilöliikenteen yhdistely yksityisen ja 
julkisen sektorin yhteistyönä 

275 859 

A75250 Reittien ja matkailupalvelujen Keski-Pohjanmaa vaihe 2. 276 800 

A75423 Luova kampus 2020 - kehittämishanke 231 612 

A78238 Uusia mahdollisuuksia kasvipohjaisten raaka-aineiden 
jatkojalostukselle ja viennille Keski-Pohjanmaalla-investointihanke 

10 500 

 
Uusia mahdollisuuksia kasvipohjaisten raaka-aineiden jatkojalostukselle ja viennille Keski-Pohjanmaalla - 
investointihanke on päättynyt 31.8.2022. Hanke loppuraportoidaan siihen liittyvän kehittämishankkeen 
(A78233 Uusia mahdollisuuksia kasvipohjaisten raaka-aineiden jatkojalostukselle ja viennille Keski-
Pohjanmaalla) päättyessä 31.8.2023.  
 


