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Jakelun mukaan

Päätös aluekehittämisen teemaverkostojen ja kehittämisvyöhykkeiden rahoittamisesta 20212023
Aluekehittämisen teemaverkostot ja kehittämisvyöhykkeet vuosille 2021 – 2023
Työ- ja elinkeinoministeriö on päättänyt aluekehittämisen teemaverkostojen ja kehittämisvyöhykkeiden rahoittamisesta.
Valtioneuvosto päätti 29.6.2021 rahoituksen jakamisesta alueiden välisen yhteistyön edistämiseen. Alueiden välisen yhteistyön edistämiseen tarkoitettu määräraha, 7 miljoonaa euroa, käytetään aluekehittämisen teemaverkojen ja kehittämisvyöhykkeiden rahoittamiseen.
Rahoitus on osa valtioneuvoston aluekehittämispäätöksen, kansallisen kaupunkistrategian
ja seutukaupunkiohjelman toteutusta. Tavoitteena on vahvistaa eri alueiden yhteistä voimavarojen ja osaamisen hyödyntämistä, vertaisoppimista, ja alueiden vetovoimaisuutta.
Työ- ja elinkeinoministeriö on toteuttanut avoimen haun aluekehittämisen teemaverkostoiksi ja kehittämisvyöhykkeiksi kevään 2021 aikana. Arviointiryhmä on arvioinut hakemukset hakukirjeessä kuvattujen haun tavoitteiden ja hakukriteerien perusteella ja valinnut parhaiten näihin vastaavat verkostot ja kehittämisvyöhykkeet vuosille 2021–2023.
Haun tavoitteena oli:
•
•
•
•

Vahvistaa eri kokoisten alueiden, kuntien ja monenlaisten toimijoiden osallistumista verkostoyhteistyöhön
Vahvistaa kasvuvyöhykkeiden strategista kehittämistä
Uudistaa aluekehittämisen verkostojen toimintamalleja
Vahvistaa kehittäjäkyvykkyyksiä

Hakemuksia saatiin 37, joista valittiin rahoitettaviksi 19. Rahoituksesta kehittämisvyöhykkeille jaetaan yhteensä 1,3 miljoonaa euroa ja teemaverkostoille 5,6 miljoonaa euroa, josta
seutukaupunkien verkostoyhteistyöhön 840 000 euroa. Valituksi tulivat seuraavat kehittämisvyöhykkeet ja teemaverkostot:
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Rahoitettaviksi valitut kehittämisvyöhykkeet 2021 – 2023
•

Perämerenkaaren kehittämisvyöhyke (Oulun kaupunki), 300 000 euroa,

•

Suomen kasvukäytävä (Hämeenlinnan kaupunki), 440 000 euroa,

•

Viitoskäytävä (Pohjois-Savon liitto) 510 000 euroa.

Rahoitettaviksi valitut aluekehittämisen teemaverkostot 2021 – 2023
•

Etätyöpisteet elinvoiman kasvualustoina (Leader Aisapari), 216 000 euroa,

•

Habitability - elinvoimaiset ja kestävästi asutut saaristo- ja vesistöalueet (Åbo Akademi), 198 000 euroa,

•

HYTKI – hyvinvointi- ja terveysdatan kansallinen innovaatioekosysteemi (Oulun yliopisto), 500 000 euroa,

•

Kansallinen vetyverkosto (Raahen kaupunki), 320 000 euroa,

•

Kaupunkiseuduille elinvoimaa – MAL verkosto (Tampereen kaupunkiseutu), 550 000
euroa,

•

Lakeland Finland (Lahden seutu – Lahti Region), 430 000 euroa,

•

LIUKAS - liikuntateknologian osaajien, urheiluseurojen ja liikuntatoimijoiden yhteiskehittämisen kansallinen verkosto (Kajaanin amk), 450 000 euroa,

•

Parasta Itää (Kaakkois-Suomen amk), 470 000 euroa,

•

Pro Lakeland - vastuullisen matkailun verkostoyhteistyö Itä-Suomessa (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto) 80 000 euroa,

•

SDG-tavoitteiden strateginen johtaminen kaupungeissa (Suomen Kuntaliitto ry),
270 000 euroa,

•

Seutukaupunkien alueella tunnistettujen kiertotalousklusterien rakentaminen ja kiihdyttäminen (Paimion kaupunki), 400 000 euroa,

•

Seutukaupunkien innovaatioekosysteemiverkosto (Iisalmen kaupunki), 400 000 euroa,

•

SIXNET (Business Tampere), 260 000 euroa,

•

Ydinkeskusten kestävä tulevaisuus (Jyväskylän kaupunki), 500 000 euroa,

•

ÄlyAgri - uudistavan teknologian ja älymaatalouden verkosto (Savonia amk), 370 000
euroa.

Valtioneuvoston rahoitus myönnetään maakuntien liitoille, jotka toimivat verkostojen ja vyöhykkeiden rahoittavina viranomaisina. Määrärahat tulee kohdentaa työ- ja elinkeinoministeriön maakuntien liitoille antamien ohjeiden ja päätösten mukaisesti edellä mainittujen alueiden välisten teemaverkostojen ja kehittämisvyöhykkeiden. Maakuntien liitot voivat käyttää
rahoituksesta enintään 4 prosenttia hankkeiden hallinnoinnista aiheutuviin kustannuksiin.
Asianomaiset maakuntaliitot tekevät rahoitettavaksi valittujen teemaverkostojen ja kehittämisvyöhykkeiden hankkeille rahoituspäätöksen. Hakijan tulee laatia tarkennettu suunnitelma ja hakea rahoitusta oman alueensa maakunnan liitolta saatavan ohjeistuksen mukaisesti. TEM järjestää rahoittaville maakuntien liitoille infotilaisuuden elokuussa.
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Rahoitusta myönnetään seuraaville maakuntien liitoille edellä mainittujen teemaverkostojen ja kehittämisvyöhykkeiden rahoittamiseksi:

-

Etelä-Pohjanmaan liitolle 225 000 euroa,

-

Hämeen liitolle 460 000 euroa,

-

Kainuun liitolle 465 000 euroa,

-

Keski-Suomen liitolle 520 000 euroa,

-

Kymenlaakson liitolle 490 000 euroa,

-

Pirkanmaan liitolle 840 000 euroa,

-

Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle 83 000 euroa,

-

Pohjois-Pohjanmaan liitolle 1 160 000 euroa,

-

Pohjois-Savon liitolle 1 330 000 euroa,

-

Päijät-Hämeen liitolle 445 000 euroa,

-

Uudenmaan liitolle 280 000 euroa,

-

Varsinais-Suomen liitolle 626 000 euroa.

TEM on erikseen yhteydessä rahoitettaviksi valittuihin verkostoihin ja vyöhykkeisiin hankesuunnitelmien tarkentamisesta ja rahoituksen hakemisesta sekä maakuntien liittoihin rahoituksen myöntämisestä.

Lisätiedot: erityisasiantuntija Petra Stenfors, etunimi.sukunimi[a]tem.fi

Osastopäällikön sijainen, kehitysjohtaja

Outi Ryyppö

Erityisasiantuntija

Petra Stenfors
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LIITE

Hakukriteerit
Verkostoehdotusten arvioinnissa käytetään seuraavia kriteerejä:
Välttämättömät ehdot:
•

Ehdotus tukee valtioneuvoston aluekehittämispäätöksen, kansallisen kaupunkistrategian tai seutukaupunkiohjelman toteuttamista

•

Suunnitelma on niin valmis, että toiminta on käynnistettävissä vuoden 2021 aikana

•

Verkoston toimijat ovat sitoutuneet omarahoitusosuudella AKKE-määrärahalla toteutettaviin
hankkeisiin

•

Suunnitelma vastaa hyvin haun tavoitteisiin ja on toteuttamiskelpoinen

Muut arviointikriteerit:
•

Ehdotus on kansallisesti merkittävä, sille on vahvat perustelut aluekehittämisen näkökulmasta ja
se luo uutta aluekehittämisen kenttään

•

Ehdotettujen kehittämistoimien omaleimaisuus ja uudenlainen lähestymistapa verkostotoimintaan

•

Verkoston vetäjätahon resurssit, kokemus ja osaaminen verkostojen johtamisessa

•

Verkoston laajuus (tavoitteisiin ja sisältöön nähden tarkoituksenmukainen määrä kumppaneita)

Kasvuvyöhykkeiden ehdotusten arvioinnissa käytetään seuraavia kriteereitä:
Välttämättömät ehdot:
•

Kasvuvyöhyke on perusteltu sekä alueellisesta että kansallisesta näkökulmasta, ja toimijoilla on
vahva sitoutuminen vyöhykkeen kehittämiseen

•

Kasvuvyöhyke on kahden tai useamman maakunnan alueella

•

Kasvuvyöhykkeen keskeiset toimijat (kaupungit, maakuntien liitot jne.) ovat sitoutuneet vyöhykkeen valitsemiin strategisiin painopisteisiin

•

Kasvuvyöhykkeiden toimijat ovat sitoutuneet omarahoitusosuudella alueiden kestävän kasvun ja
elinvoiman tukeminen -määrärahalla toteutettaviin hankkeisiin

•

Suunnitelma on niin valmis, että toiminta on käynnistettävissä vuoden 2021 aikana

•

Suunnitelma toteuttaa hyvin haun tavoitteita

Arvioitavat kriteerit:
•

Kasvuvyöhykkeen valitsemat strategiset painopisteet ovat sellaisia, jotka kehittävät kestävästi ja
kokonaisvaltaisesti vyöhykkeen toiminnallisuutta
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•

Kasvuvyöhykkeen koordinaatiosta vastaavan taholla ovat riittävät resurssit, kokemus ja osaaminen verkostojen johtamisessa

•

Kasvuvyöhykkeellä on potentiaalia edistää kestävää alue- ja yhdyskuntarakennetta ja toimia kestävän liikkumisen ja liikenteen innovaatioiden kehittämisalustana

