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RAHOITUSTA ALUEELLISIIN INNOVAATIOIHIN JA KOKEILUIHIN (AIKO) HAUSSA YHTEENSÄ 501 
000 EUROA 

 
Hakuaika päättyy 14.12.2022 klo 15.00  

Haku ”Alueelliset innovaatiot ja kokeilut” (AIKO) -määrärahasta alueen muutosjoustavuuden edistämiseen on 

avattu. Rahoitusta on jaossa tässä haussa yhteensä 501 000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset voivat olla 

enintään 150 000 euroa ja  maksimituki 80 prosenttia kokonaiskustannuksista. 

Kansallista ”Alueelliset innovaatiot ja kokeilut” -määrärahaa käytetään työ- ja elinkeinoministeriön 30.3.2022 

päätöksen mukaisesti muutosjoustavuutta edistäviin toimiin.  

Alueellisiin innovaatioihin ja kokeiluihin (AIKO) tarkoitettu määrärahaa voidaan käyttää innovatiivisiin ja 

kokeileviin toimiin, joilla edistetään alueiden resilienssiä muuttuvassa toimintaympäristössä, jota ovat viime 

aikoina haastaneet kansainväliset kriisit. Lisäksi määrärahaa on mahdollista käyttää rakennemuutosten 

ennakointiin ja tukemiseen, kestävään elinkeinojen uudistamiseen sekä alueiden älykkääseen sopeutumiseen.  

Haun painopisteet Satakunnassa 

Haun erityisenä painopisteenä on vihreää ja oikeudenmukaista siirtymää edistävien kehittämisprosessien 
käynnistämiseen liittyvät toimenpiteet. Hankkeen tulee edistää myös maakuntaohjelman toimeenpanoa. 
 
Hankkeen tulee lisäksi edistää alueen elinvoimaa vähintään yhden seuraavan teeman alla: 

- alueen veto-/pitovoiman vahvistaminen 
- osaavan työvoiman saatavuus 
- elinkeinorakenteen uudistuminen ja monipuolistuminen 

- osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen.  
 

Hankkeiden valinta 
 
Satakuntaliiton hanketiimi arvioi ja pisteyttää kaikki hankkeet yllä mainittujen painospisteiden mukaan sekä tekee 
hankkeiden välisen keskinäisen vertailun. Eniten pisteitä saaneet hankkeet voidaan rahoittaa. 
 
Tuensaajaryhmät, tuen määrä ja käytössä olevat kustannusmallit 
 
Tuensaajina voivat olla julkis- ja yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, kuten tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, 
kehitysyhtiöt, kunnat ja järjestöt. Satakuntaliitto ei voi rahoittaa yksittäisen yrityksen tai ammatinharjoittajan 
liiketoiminnan kehittämistä. Enimmäistuki yhteen hankkeeseen voi olla 120 000 euroa. Tuen enimmäismäärä on 
80 % hankkeen kokonaiskustannuksista. 
 
Haettavissa oleva rahoitus on kokonaisuudessaan 501 000 euroa.  

Tässä haussa käytössä ovat seuraavat kustannusmallit: 
- Flat Rate 40 % (oletusarvoisesti käytettävä) 
- Kertakorvaus  

 

Tässä haussa käytettävissä olevat palkkakustannusmallit: 

- Palkkakustannusten yksikkökustannusmalli (ns. tuntitaksamalli) 
- Tosiasiallisesti aiheutuneet palkkakustannukset ja ennalta vahvistettu prosenttimääräinen korvaus 

työnantajan sivukuluista ja virka- tai työehtosopimukseen perustuvasta lomarahasta 
(vakiosivukuluprosenttimalli). 
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Tuen hakeminen 

Tukea haetaan AIKO -rahoituksen hakulomakkeella. Ohje hankkeiden hakijoille ja hakulomake löytyvät 

Satakuntaliiton verkkosivuilta:  

https://satakunta.fi/rahoitus/kansallinen-rahoitus/lomakkeet-ohjeet/  

 

Hakemus toimitetaan Satakuntaliiton kirjaamoon allekirjoitettuna sähköpostitse (kirjaamo@satakunta.fi). 
Hakemukset tulee jättää keskiviikkoon 14.12.2022 klo 15.00 mennessä. 

Lisätietoja antavat Satakuntaliiton hanketiimin jäsenet: 

aluekehitysjohtaja Timo Vesiluoma, p. 044–711 4330, etunimi.sukunimi@satakunta.fi 
rahoitusasiantuntija Jyrki Tomberg, p. 050-569 6818, etunimi.sukunimi@satakunta.fi 
aluekehitysasiantuntija Krista Tupala, p. 044-711 4387, etunimi.sukunimi@satakunta.fi 
aluekehitysasiantuntija Tiina Palonen-Roihupalo, p. 044-711 4380, etunimi.sukunimi@satakunta.fi 
aluekehitysasiantuntija Jenny Katila, p. 044 711 4361, etunimi.sukunimi@satakunta.fi  
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