
 
 

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman 

toteuttaminen Keski-Pohjanmaan liitolla 

Osavuosikatsaus 7–9/2020 maakuntahallitukselle 19.10.2020 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 
rahoituskehys 

Muiden 
maakuntien 
rahoituskehyksestä 
K-P liitolle 
ylimaakunnallisiin 
hankkeisiin 
osoitettu valtuus 

K-P liiton 
valtuudesta 
Lapin 
liitolle 
ylimaakunn
alliseen 
hankkeese
en 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   

 Yhteensä 19 986 767 1 469 736 -107253,43 21 349 249,57 
*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 

 

 

 



 
Keski-Pohjanmaan liiton myöntövaltuuden (EU+valtio) käyttötilanne 6.10.2020: 

 EU+valtio 

Jakopäätöksillä myönnetty valtuus 2014–2020 21 349 249 

Varattu 19 941 983 

Palautunut ilman uudelleenbudjetointia 68 071 

Jäljellä 1 475 337 

 

Saapuneet hakemukset ajalla 18.12.2019 – 19.2.2020: 

Erityistavoite Päähakija Hankkeen nimi Haettu 
EU+valtio (€) 

Käsitelty 
MYRS/MYR 

2.1 Jyväskylän yliopisto PROMOTE - Vastuullisuus ja 
esteettömyys matkailun pk-
yritysten kasvun ja 
kansainvälistymisen edistäjänä 

274 271 Käsitelty  

3.2 Jyväskylän yliopisto DIGICITY - Digitalisaatiosta 
palveluja ja liiketoimintaa 
kaupunkeihin 

288 708 Käsitelty 

3.2 Jyväskylän yliopisto DIRE - Digitalisaatio rakennusten 
energiatehokkuuden 
kasvattamisessa 

292 517  Käsitelty 

3.2 Jyväskylän yliopisto EnergY - Energiatehokkaat 
ympäristömittaukset 

388 624 Käsitelty 

3.2 Suomen 
metsäkeskus 

Hiiliviisas suometsän hoito 237 029 Käsitelty 

3.2 Centria 
ammattikorkeakoulu 
Oy 

Ilmastoindikaattori - Materiaali- ja 
energiatehokkuutta hiilijalanjäljen 
ja elinkaarikustannusten 
minimoimisella 

218 597 Käsitelty 

3.2 Lestijärven kunta KIERTOON! 277 642 Käsitelty 

3.2 Centria 
ammattikorkeakoulu 
Oy 

KPKLU - Vähähiilisyyden 
edistäminen TKI-palvelupoluissa 

451 822 Käsitelty 

Yhteensä   2 429 210 Käsitelty 

 

Vuoden 2020 ensimmäinen hankehaku päättyi Keski-Pohjanmaalla 19.2.2020. Hakemuksia haussa saapui 8 

kappaletta ja tukea hakemuksilla haettiin n. 2,4 miljoonan euron edestä. 

 

 

 

 

 

 



 
Keski-Pohjanmaan liiton myöntämän rahoituksen (EAKR+valtio) kohdentuminen 30.9.2020 mennessä: 

 

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 

pohjalta). Keski-Pohjanmaalla on meneillään 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. Pitkäjänteinen alueellinen tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä 

alueelle luodut toimintaympäristöt ovat osaltaan olleet vaikuttamassa siihen, että Keski-Pohjanmaalla on 

tällä hetkellä vireillä mittavia investointisuunnitelmia tulevaisuuden kannalta merkittävissä aiheissa (mm. 

Litium kaivoshanke, akkuteollisuus, muut suurteollisuusalueen investoinnit). 

Pitkäjänteinen akkuklusterin kehittäminen näkyy myös siinä, että Business Finland on myöntänyt Aalto 

yliopiston johtamalle BATCircle-konsortiolle 10 miljoonan euron rahoituksen. Keski-Pohjanmaan 

akkuklusterin ja raaka-aineketjun houkuttelevuudesta kertoo myös se, että Suomen Malmijalostus on 

ilmoittanut aloittaneensa ympäristövaikutusten arviointimenettelyn valmistelun kahdesta tehtaasta, joissa 

tuotettaisiin litiumioniakkujen valmistuksessa tarvittavaa prekursori- ja katodiaktiivimateriaalia. 

Prekursoritehtaan on suunniteltu tulevan Kokkolaan, Vaasaan, Kotkaan tai Haminaan. 



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

rakennusklusterin oppimisympäristöjä. 

Vähähiilisyyttä edistävään toimintaan (3.2.) kohdennettu osuus varoista on noussut tasaisesti, ollen nyt 19 

%: a. Tavoitteena on nostaa vähähiilisyyttä edistävien hankkeiden osuus 20 %:in (koko maan tavoite 25 %). 

 

Tehdyt päätökset ajalla 1.7.2020-30.9.2020*: 

Päätöspäivä Päätöstyyppi Hankenro Hankkeen nimi Myönnetty 
rahoitus (€) 

1.7.2020 Rahoituspäätös A76291 Hiiliviisas suometsän hoito 365 104 

1.7.2020 Kielteinen päätös 308010 PROMOTE – Vastuullisuus ja 
esteettömyys matkailun pk-yritysten 
kasvun ja kansainvälistymisen 
edistäjinä 

 

1.7.2020 Muutospäätös A75425 Luova kampus 2020 – investointihanke  

2.7.2020 Muutospäätös A75252 RoboSote investointihanke  

26.8.2020 Kielteinen päätös 308069 DIGICITY - Digitalisaatiosta palveluja ja 
liiketoimintaa kaupunkeihin 

 

26.8.2020 Kielteinen päätös 308066 EnergY - Energiatehokkaat 
ympäristömittaukset 

 

29.9.2020 Sidontapäätös A75423 Luova kampus 2020 – kehittämishanke  

2.10.2020  A72943 Serviisi, TKI-hanke, Uuden sukupolven 
vuorovaikutteisen robotiikan ja 
älykkään automaation hyödyntäminen 
Keski-Pohjanmaan alueen PK-
yrityksissä 

 

     

     

     

     

     

     

     

Yhteensä    365 104 
*Kaikki Keski-Pohjanmaan liiton tekemät hankepäätökset ovat löydettävissä liiton sivustolta viranhaltijapäätökset/EAKR, ja 

ohjelmakaudella 2014-2020 tähän mennessä rahoitetut hankkeet tiivistelmineen ovat löydettävissä myös Keski-Pohjanmaan liiton 

sivustolta kohdasta hankkeet (sivustolta eteenpäin linkitys rakennerahastot tietopalvelun sivulle). 

Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan yhteisessä Hiiliviisas suometsän hoito -hankkeessa päätavoite on 

varmistaa kestävästi tuotetun raaka-aineen saanti metsä- ja bioenergia-alan yrityksille. Hankkeen toimilla 

pyritään optimoimaan kunnostusojitusten määrää kohdistamalla ojaverkoston ylläpitoon liittyvät 

toimenpiteet nykyistä tarkemmin vain metsäkasvatuksen kannalta välttämättömiin kohteisiin ja lisäämällä 

jatkuvapeitteistä metsänkasvatusta sille soveltuvissa kohteissa. Hankkeessa toteutetaan viisi erilaista 

suometsien hoidon jatkuvapeitteisen kasvatuksen hakkuudemonstraatiota yhteistyössä alueen yritysten, 

koneyrittäjien, metsäalan toimijoiden, yhteismetsien ja metsänomistajien kanssa. Demonstraatioissa 

esitellään, kokeillaan ja jalkautetaan tutkimustuloksia osaksi käytännön metsätaloutta. Alueen yrityksille, 

http://www.keski-pohjanmaa.fi/hallinto/viranhaltijapaatokseteakr
http://www.keski-pohjanmaa.fi/1509/


 
kunnille, metsänomistajille ja yhteistyötahoille järjestetään myös mahdollisuus tutustua 

demonstraatiokohteisiin paikan päällä kuin myöhemmin digitaalisten tarina karttojen avulla. 

Hankkeen numeraalisina tavoitteina on saada hankkeen toimenpiteisiin mukaan 25 yritystä ja toteuttaa 8 

vähähiilisyyttä edistävää demonstraatiota. Hankkeen tavoitteena on myös, että yhdessä yrityksessä 

tuotaisiin markkinoille uusi tai aiemmasta versiosta merkittävästi kehitetty vähähiilisyyttä edistävä tuote tai 

materiaali sekä kehittää kaksi uutta yhdyskuntien vähähiilisyyttä edistävää ratkaisua. 

 

Yhteenveto 1.7.2020 – 30.9.2020 tarkastetuista loppuraporteista ja niissä esitetyistä tuloksista: 

Hankenro Hankkeen nimi Myönnetty rahoitus (€) 

A72126 VISKURI - Maaseutuyrittämisen kehittämishanke 340 459 

   

   

   

   

 

Tarkasteluun on otettu hankkeet, joiden loppuraportit on hyväksytty aikajaksolla 1.7.2020 – 30.9.2020.  

ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n toteuttamassa VISKURI - Maaseutuyrittämisen kehittämishankkeessa 

tavoitteena oli kehittää maatalouden ja maaseutuyrittäjien kilpailukykyä ja kannattavuutta synnyttämällä 

toimijoiden välille yhteistoimintaa ja -yrityksiä. Tarkoitus oli myös aktivoida maaseudun yrittäjät ja muu 

väestö näkemään yritystoiminnan uusia mahdollisuuksia. Hanketyössä tarkastelua tehtiin taloudellisesta, 

toiminnallisesta ja muutosagentti näkökulmista. 

Toimintaluvuiksi tavoiteltiin 16 kehittämisryhmää ja näihin 80 yrittäjää tai yrittäjäksi harkitsevaa. Ainakin 

kahdeksan osalta oli tarkoitus myös saada jatkokehityskelpoinen yritysidea, jonka jälkeen yrittäjät voisivat 

jatkaa oman ideansa suunnittelua. Hankkeen indikaattoritavoitteisiin kirjattiin kymmenen (10) uutta 

yritystä hankeaikana tai pian hankkeen päättymisen jälkeen. Lisäksi kirjattiin tavoite kymmenestä (10) 

uudesta työpaikasta, joista osa olisi naisille.  

Hankkeen päätyttyä oli toimittu käytännössä 17 kehittämisryhmässä, joissa mukana oli 63 yrittäjää tai siksi 

aikovaa. Lisäksi kolmen muun kehittämisryhmän osalta oli jo sovittu aloituspäivät ja ohjelmasisältö, mutta 

lopulta ryhmätoiminta kuitenkin tyrehtyi, eivätkä nämä yrittäjät ole mukana tilastoissa. Hankkeessa 

järjestettiin myös seminaareja ja infotilaisuuksia, joissa yhteenlaskettu väkimäärä oli hieman yli 300. Näistä 

n. 40 % oli kohdealueen ulkopuolisia. 

Hankeaikana on rekisteröitynyt kaksi uutta yritystä, joissa mukana on ainakin kaksi naisyrittäjää. Lisäksi 

kolmessa kehittämisryhmässä on tapahtunut ryhmäläisten yhteistyötä esim. työn suunnittelun ja toimien 

keskittämisen kautta tai osaamisen jakamisen ja helpomman jatkokontaktoinnin osalta. Lisäksi hankkeen 

päättymisen jälkeen mahdollisia yhteistyökuvioita tulisi kahteen perustettavaan osakeyhtiöön ja 2–3 

osuuskuntaan, kenties myös yhteen vertaisryhmään. 

Uusia työpaikkoja hankeaikana on syntynyt kolme ja osuuskunnassa on myös uudistettuja työpaikkoja. 

Näistä vähintään kaksi on naistyöpaikkoja. Hankkeen päättymisen jälkeen suunnitteilla oleviin uusiin 

yrityksiin voidaan odottaa syntyvän uusia työpaikkoja 4–5, joista naistyöpaikkoja voi olla jopa 3–4. 

Lisäksi Viskuri -hankkeen myötä on saatu aktivoitua alueen toimijoita miettimään uusia yritys- ja 

yhteistyömahdollisuuksia. 


