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OHJEITA ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT –RAHOITUKSEN HAKIJALLE 

 
Etelä-Karjalan liitto kohdentaa vapautuvat tai sitomatta olevat AIKO varat näillä periaatteilla: 
- hankkeet ovat maakuntaohjelmaa toteuttavia ja alueen elinvoimaa edistäviä 
- hankkeelle myönnetään rahoitusta enintään 80% (ei erittelyä ERM ja kasvu) 
- yksittäisen hankkeen kokoa ei ole rajoitettu 
- rahoituksessa on jatkuva haku 
 

Muutoin noudatetaan soveltuvin osin aiemmin annettuja ohjeita: 

 

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -rahoituksella tuetaan aluelähtöisiä ennakoivaan raken-

nemuutokseen tähtääviä toimia, joilla vauhditetaan Etelä-Karjalan rakennemuutosta, toteute-

taan nopeita ja kokeiluluonteisia uusia toimenpiteitä sekä vahvistetaan kykyä sopeutua elinkei-

norakenteen muutokseen. Rahoitettavissa hankkeissa tulee huomioida Etelä-Karjalan maa-

kuntaohjelma 2018–2021 ja/tai  Lappeenranta‒Imatra-kasvusopimuksessa  määritellyt ke-

hitysprosessit ja innovaatioaloitteet. 

 

Ennakoidun rakennemuutoksen hankkeissa noudatetaan seuraavia työ- ja elinkeinomi-

nisteriön määrittelemiä valintakriteerejä: 

 
- edistää aktiivisesti elinkeinojen rakennemuutosta ja vahvistaa alueen muutosjoustavuutta (re-
silienssi) 
- nopeuttaa merkittävien kehittämisavauksien tai kokeilujen nopeaa käynnistymistä 
- vahvistaa kasvua, työllisyyttä ja kansainvälistymistä 

 

Lisäksi hankkeen tulee tukea Etelä-Karjalan ennakoidun rakennemuutoksen varautu-

missuunnitelman toteutusta jollakin seuraavista painotuksista: 
1. Maakunnan kansainvälistymisen uudet avaukset strategisilla toimialoilla 

2. Nuorten yrittäjyyspotentiaalin hyödyntäminen 

3. Kasvusopimusten tavoitteita tukevan uuden innovatiivisen liiketoiminnan kehittäminen Ete-

lä-Karjalan älykkään erikoistumisen aloilla 

 

Läpileikkaavana AIKO-rahoituksen teemana Etelä-Karjalassa on digitalisaatio.  

 

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2018-2021 ja ennakoidun rakennemuutoksen varautumis-

suunnitelma on luettavissa Etelä-Karjalan liiton sivuilta http://www.ekarjala.fi/liitto/suunnittelu-ja-

kehittaminen/aluekehittaminen/etela-karjalan-varautumissuunnitelma/ 

 
Ennakoidun rakennemuutoksiin toimiin tarkoitettua AIKO-rahoitusta ei käytetä infrastruktuurin 
tai muihin fyysisiin rakenteisiin, eikä tilaisuuksien järjestämiseen. Hankkeiden vaikutusten tulee 
ulottua yhtä kuntaa laajemmalle alueelle. 

 

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -rahoitusta on erikseen korvamerkitty Lappeenranta-Imatran 

kasvusopimuksen tavoitteita tukeviin hankkeisiin. Kasvusopimushankkeissa tuki on enintään 
50 prosenttia hankkeen julkisen rahoituksen määrästä. Lisäksi hankkeilla voi olla yksityistä ra-
hoitusta. Ennakoidun rakennemuutoksen hankkeissa tuen osuus on enintään 70–80 %.  

 
Alueelliset innovaatiot ja kokeilut –rahoituksessa on jatkuva haku.  

 

AIKO-rahoituksen seurannassa käytetään seuraavia työ- ja elinkeinoministeriön määrit-

telemiä indikaattoreita, jotka tulee ilmoittaa rahoitushakemus- (suunnitelma) ja rapor-

tointivaiheessa (toteuma). 

 

http://www.ekarjala.fi/liitto/suunnittelu-ja-kehittaminen/aluekehittaminen/etela-karjalan-varautumissuunnitelma/
http://www.ekarjala.fi/liitto/suunnittelu-ja-kehittaminen/aluekehittaminen/etela-karjalan-varautumissuunnitelma/


 

1) käynnistyneet kehitysprosessit (kpl ja lyhyt kuvaus) 
Kehitysprosessilla tarkoitetaan kokonaisvaltaista kehityssuunnitelmaa, jonka toteuttami-
nen voi tapahtua useana hankkeena tai hankekokonaisuutena. 

2) kansainvälisen tason referenssikohteet (kpl ja lyhyt kuvaus) 
Kansainvälisen tason referenssikohteella tarkoitetaan innovatiivisen julkisen hankinnan 
tuloksena tai muutoin syntynyttä kokonaisuutta, jossa yrityksen tuote tai palvelu on to-
teutettu oikeassa käyttöympäristössä. Yritys hyötyy referenssistä laajentuessaan kan-
sainvälisille markkinoille. 

3) käynnistyneet kokeilut (kpl ja lyhyt kuvaus, lisäksi erillinen kuvaus valtioneuvos-

ton kanslian kehitteillä olevalle digialustalle) 
Kokeilulla tarkoitetaan sellaista toimintaa, joka ei ole  toteutettavan organisaation nor-
maalia toimintaa. Kokeilun kohteena on uusi tapa, menetelmä, toimintamalli tms., jota ei 
ole aiemmin kokeiltu. Yksittäisessä AIKO-hankkeessa voidaan tehdä useampia kokeilu-
ja. 

4) AIKO-rahoituksen myötävaikutuksella syntyneet uudet yritykset (kpl) 

5) AIKO-rahoituksen myötävaikutuksella syntyneet uudet työpaikat (kpl) 

6) AIKO-hankkeet, jotka edistävät hiilineutraalisuutta ja resurssitehokkuutta 

7) AIKO-hankkeet, jotka edistävät maahanmuuttajien työllistymistä ja yrittäjyyttä 

8) AIKO-hankkeet, jotka toteutuvat useamman maakunnan yhteistyönä 

 
 
Lisätietoja: Aluekehitysjohtaja Satu Sikanen, satu.sikanen(at)ekarjala.fi, 0400 661 318 (18.2.2019 
alkaen Vs. Aluekehitysjohtaja Laura Peuhkuri, laura.peuhkuri(at)ekarjala.fi 040-631 5970) 
 
(Viittaus voimassa olevaan maakuntaohjelmaan päivitetty 19.4.2018) 
 
(Punaisella merkityt päivitetty TEM 6.3.2019 päätöksen mukaisesti koskemaan MKH 18.3.2019 
päätöksen jälkeen rahoitettavia AIKO hankkeita. Lisätietoihin lisätty vs. Aluekehitysjohtajan yhteys-
tiedot.) 


