


Oikeamielisyys, uteliaisuus ja rohkeus.

Kilvoitelkaamme nyt ja vuoteen 2050 asti näiden 

arvojen todeksi elämisessä päivä, viikko, kuukausi, 

vuosi ja vuosikymmen kerrallaan.

Strategia luo yhteisen suunnan kohti Keski-Suomea, 
jossa luonto, ihmiset ja talous elävät sopusoinnussa.

Maakuntasuunnitelman eli tahtotilan 
maakunnan pitkän aikavälin kehittämisestä 
vuoteen 2050.

Maakuntaohjelman eli lähivuosien 
yhteiset toimenpiteet ja arvion niiden 
rahoittamisesta vuosille 2022-2025

Älykkään erikoistumisen strategian 
vuosille 2021-2027, joka ohjaa EU:n alue- ja 
rakennepolitiikan rahoituksen käyttöä.

Keski-Suomen strategia sisältää

Keski-Suomen strategian teemat ja näkökulmat 

muodostuvat niistä asioista, jotka ovat maakunnan 

toimijoille yhteisiä, joiden edistämiseen tarvitaan 

maakunnallista yhteistyötä ja joiden toteuttamiseen 

on koottava monenlaisia voimavaroja.







Kasvun maaperä

1. Vahvistamme kykyä uusiutua ja tuottaa.

2. Kasvamme yhteisönä yhä 

osaavammaksi ja sivistyneemmäksi.

3. Edistämme kaikenikäisten oikeutta, 

kykyä ja intoa tehdä työtä ja yrittää.

4. Nostamme mielen hyvinvoinnin osaksi 

Keski-Suomen kehitystä.

Kuinka pidämme huolta taloudestamme ja uusiutumiskyvystämme > 2025

Lähivuosina keskitymme yksilöiden ja yhteisömme henkisen 

kasvun tukemiseen: ruokimme rohkeutta oppia, uusiutua, 

tarttua tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja epäonnistua -

koska näin uusi syntyy. Kun ymmärrämme tulevaa 

ennakoinnin kautta ja taloudellinen maaperämme kantaa, 

olemme vahvempia kohtaamaan ikääntyvän väestön tuomat 

haasteet.

Keskisuomalainen hyvinvointi rakentuu oppimiselle,

osaamiselle, tutkimukselle ja innovaatioille. Tuotamme

uutta tietoa, korkeaa osaamista ja arvonlisää

kohentavia innovaatioita koko maailmalle. Korkeakoulujen, 

tutkimuslaitosten ja oppilaitosten rinnalla kasvaa 

tutkimukseen ja kehittämiseen panostavia yrityksiä. 

Oppimisen, motivaation ja sydämen sivistyksen perustana 

on mielen hyvinvointi, jota vaalimme lapsuudesta alkaen. 

Ymmärrystämme on meidänkin parannettava: talouden 

kasvu ei voi perustua luonnonvarojen tuhlaamiseen, 

velkaantumiseen tai hyvinvoinnin heikkenemiseen.



Kestävän maailman kasvattaja

1. Saavutamme hiilineutraaliuden

vuoteen 2030 mennessä.

2. Vauhditamme kiertotaloutta.

3. Suojelemme luontomme 

monimuotoisuutta.

Kuinka pidämme huolta ilmastosta ja luonnosta > 2025

Me keskisuomalaiset näemme luonnon elintärkeän 

voiman ja arvostamme sitä pienimmästä eliöstä aina 

koko maapalloon. Maailma tarvitsee radikaalejakin 

toimia hyvinvoinnin ja elämänlaadun turvaamiseksi 

pienemmillä resursseilla. Keski-Suomella on tilaisuus 

ottaa paikka, jossa eletään jo uutta maailmaa. Paikka, 

jossa toiminta on sekä paikallisesti että globaalisti 

vastuullista ja kestävää. Niin, että meille innostutaan 

tulemaan uutta maailmaa tekemään.

Ilmastokriisi, luonnonvarojen ylikuluttaminen ja luonnon 

elonkirjon harveneminen koskevat myös keskisuomalaisia. 

Haluamme, että luonnon monimuotoisuus säilyy ja että opimme 

käyttämään luonnonvaroja aidon kestävästi. Vähennämme

kasvihuonekaasupäästöjämme määrätietoisesti ja opettelemme 

sopeuttamaan toimintaamme maapallon kantokykyyn. 

Ymmärrämme, mitä kokonaiskestävyys on ja osaamme avata 

tietä myönteiselle kehitykselle.



Keskellä maailman virran

1. Varmistamme sujuvan ja turvallisen 

liikkumisen meillä, meille ja maailmalle.

2. Huolehdimme digitaalisesta 

saavutettavuudestamme.

3. Raivaamme tilaa monipaikkaiselle

työlle ja opiskelulle.

4. Lisäämme koulutus- ja työperusteista 

maahanmuuttoa. 

5. Edistämme keskisuomalaisten hyvää 

vointia.

Kuinka pidämme huolta yhteisöstämme ja saavutettavuudestamme > 2025

Olemme keskellä: voimme nähdä parhaiten joka 

suuntaan. Me voimme tulla ja mennä.

Näköalapaikastamme metsien ja järvien keskellä 

luomme turvallisen taskun, joka vetää puoleensa:

haluamme olla maailman osaajien ja bittien 

keskipisteessä. Keskimmäisenä meillä on nöyryyttä 

puhkoa myös omat kuplamme ja tarttua toimeen:

emme tyydy katselemaan.

Sosiaalisella kestävyydellä rakennamme sekä maakunnan

yhteistä hyvää että jokaiselle keskisuomalaiselle kuuluvaa

oikeutta avoimeen ja suvaitsevaan ilmapiiriin. Asukkaillemme

haluamme tasavertaiset mahdollisuudet voida hyvin, liikkua,

käydä työssä, opiskella ja viihtyä. Digitalisoituminen muokkaa

paljon toimintatapojamme, mutta ei vähennä vetovoimaisen

infrastruktuurin merkitystä – ehkäpä päinvastoin?



Kasvun kärjet 1/2

Strategian kautta tuemme 

yritysten kasvua, kannattavuutta 

ja vastuullisuutta. Kasvun kärjet 

ovat samalla Keski-Suomen 

älykkään erikoistumisen 

valinnat. 

Voimavaramme

Keskisuomalaiseen metsään kuuluu globaalius ja sieltä saa 

vaikka mitä. Esimerkiksi tekstiilikuitua kestävän vaatetuksen 

huipulle ja taidokkaimmat tuotteet rakentamiseen. 

Tiedämme, että raaka-aineiden arvo kasvaa kiertäessään. 

Siksi me näemme lantaloissa ruskeaa kultaa ja perustamme 

kaupunkiin kaivoksen.

Edelläkävijöitä ovat ne, jotka pystyvät uusin, rikastavin 

tavoin yhdistämään ihmisyyden, digitaalisuuden ja 

teknologian - teollisuudessakin. Tarjoamme 

kyberturvallisuutta ja älyteknologiaa. Konesaleissamme 

syntyy laitteita, materiaaleja ja palveluja, joita maailma ei 

ole nähnyt aiemmin. 

Luonnon sylissä, saunan kotimaakuntana meille on 

luontevaa rauha ja tasapainoisuus. Me laitamme tarmomme 

hyvinvoinnin, liikunnan ja terveyden edistämiseen. Meillä 

vanhatkin ovat nuoria.



Kasvun kärjet 2/2

Voimavaramme

BIO- JA KIERTOTALOUS

Tehokkuus, kestävyys ja 

säästeliäisyys ovat taitojamme. 

Pidämme materiaalit ja tuotteet 

kierrossa pitkään ja kehitämme 

uusiutuvista materiaaleista 

maapallon kantokykyä tukevia 

innovaatioita.

HYVÄ VOINTI

Näemme ja kohtaamme jokaisen 

ihmisen yksilönä, 

perintötekijöineen ja 

elämäntapoineen. Liikunta, 

oppiminen, luonto, kulttuuri, 

yhteisöllisyys ja sairauksien 

ennaltaehkäisy ovat 

selkänojamme kekseliäisiin 

kaupallisiin palveluihin.

UUDISTUVA TEOLLISUUS

Koneet korjaavat itsensä, 

rakennukset ovat älykkäitä ja 

suunnittelemillamme materiaaleilla 

on ennenkokemattomia 

ominaisuuksia. Kaikkea emme vielä 

tiedä, mutta kumouksen 

etujoukoissa olemme.

DIGITALISAATIO vaikuttaa kaikkeen bisnekseemme ja sen kehittämiseen.
Erityinen valttimme on kyberturvallisuus.





Kehittämistyöhön 
tarjolla rahoitusta



172 273 481 €Keski-Suomeen 

kohdistuva EU+valtion 

rahoitus 2021-2027 

(arvio)

• EAKR

• ESR

• JTF

• MSR



Keski-Suomen strategia ohjaa
MYR päättää rahoitusjaosta ja 

yhteensovittaa
Sihteeristö käsittelee hakemukset

Alueellinen kehittämisrahoitus Keski-Suomessa

Jyväsriihi Vesuri

Maaseutu-
kehitys

Viisari

Kansallinen
AKKE-rahoitus

Kansalliset
kehittämis-
rahoitukset

Kansalliset ja kansainväliset rahoitusohjelmat

CAP-SUUNNITELMA 
maaseudun 

kehittämisen hanke-
ja yritystuet 

(maaseuturahasto)

EU-OHJELMA 
hanke- ja yritystuet 

EAKR, ESR+, JTF

Neljä 
paikallista 

Leader-
ryhmää

Jyväskylän 
ekosysteemi-

sopimus

Keski-Suomen 
kehittämisrahasto

Keski-
Suomen 

ELY-keskus

Keski-
Suomen liitto



Rahasto

Toimintalinja

Erityistavoite

Euroopan 
aluekehitysrahasto EAKR*

35 % ilmastotoimiin

Euroopan sosiaalirahasto 
ESR+

Innovatiivinen 
Suomi

Hiilineutraali 
Suomi

TKI

Pk-yritykset

Digitalisaatio

Energia-
tehokkuus ja 

päästö-
vähennykset

Kiertotalous

Ilmaston-
muutos

Työllistävä, 
osaava ja 

osallistava Suomi

Sosiaalisten 
innovaatioiden 

Suomi

Työllisyys

Osaaminen

Yhdenvertaisuus 
ja osallisuus

Lastensuojelu

Suomen EU-ohjelman rakenne

*Itä- ja Pohjois-Suomessa on 
lisäksi käytössä EAKR-
toimintalinja 3 liikenneinfraan

Oikeuden-
mukaisen 
siirtymän 
rahasto

JTF

Keski-
Suomen 

alueellinen 
suunnitelma



https://app.powerbi.com/groups/me/reports/399cf631-a67e-4c77-aa47-0d2152b8a140/?pbi_source=PowerPoint


Hyvän voinnin ja turvallisuuden kohdennettu 
rahoitushaku 2022

• Suunnattu erityisesti yhdistyksille ja muille 
yleishyödyllisille toimijoille

• Kehittämishankkeisiin, jotka keskittyvät esim.

• Hyvinvointi ja hyvän mielen edistäminen

• Liikunta

• Kuntoutuminen

• Turvallisuus ja varautuminen

• Luonnon hyvinvointivaikutukset

• Kulttuuri ja taide

• Hakuajat: 15.6. ja 31.8. mennessä saapuneet 
hakemukset



Ensimmäinen hakukierros poiki 16 hakemusta

• Saapuneita hakemuksia 16:

• 8 arviointiryhmässä puollettua 

hanketta

• 8 hylättyä hakemusta

• Noin puolet rahoituksesta 

myönnetty

• Aiheina mm. liikunta, 

luontohyvinvointi, 

mielenterveys, elinikäinen 

oppiminen, varautuminen



Muuta kehittämisrahoitusta 2022

K-S liiton kehittämisrahoitusta 2022

AKKE-rahoitusta 1 809 000 euroa :

• 338 000 Omaehtoista maakunnan kehittämisrahaa

• 907 000 Alke-neuvotteluihin sidottua sopimuksellista rahaa

• 564 000 AIKO-rahaa

Keski-Suomen kehittämisrahasto n. 750 000

Tämän lisäksi aiempia vastaavia rahoituksia vielä käyttämättä / kohdentamatta kohtuudella. 

Myös Jämsän äkillisen rakennemuutokset rahoitusta vielä kohdentamatta

• Huom! Myös Jyväskylän ekosysteemisopimukseen liittyvät EAKR-tyyppiset rahoitukset liiton kautta. 

• Huom! Myös TEM:n jakamaa muuta kehittämisrahoitusta on jo kohdennettu  liiton kautta






