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2016-2018 (tilanne syksy 2017)

Sopimus:
A. Arvio AIKO-toimenpiteen toimivuudesta
Miten AIKO on tukenut maakuntastrategian ja -ohjelman toimeenpanoa sekä alueen uudistumista? Kuinka
hyvin AIKO on soveltunut alueen kehittämistarpeisiin? Miten toimenpiteet ja hankkeet tukevat maakunnan
ERM-suunnitelmaa ja/tai kasvusopimuskaupunkien/-vyöhykkeiden tavoitteita? Yhteensovitus mahdollisten
INKA-ohjelman toimenpiteiden kanssa?
AIKO on mahdollistanut nopeana ja ketteränä rahoitusinstrumenttina uusiin avauksiin liittyvän selvittämisen, valmistelun ja kokeilut, jotka tukevat alueen uudistumista ja sitä kautta alueen resilienssin vahvistamista. AIKO-rahoituksen luonteeseen on kuulunut tulosten suhteen korkeampi riskitaso verrattuna esimerkiksi rakennerahastohankkeisiin. Tämä on ollut tervetullut lisä monipuolistamaan maakunnan kehittämisen
keinovalikoimaa.
AIKO-hankehauissa keskeisenä hankkeiden valintakriteerinä on ollut Kanta-Hämeen ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelmanmukaisuus. AIKO-rahoitusta on myönnetty tähän mennessä yhteensä 11 hankkeelle. Osa hankkeista on kohdistunut useampaan varautumissuunnitelman teemoista.
Elinkeinojen ja yritystoiminnan uudistuminen (8 hankkeessa)
• kehitetään pk-yritysten osaamisen ennakointiosaamista
• autetaan yrityksiä digitalisoitumisen haasteissa ja mahdollisuuksissa
• etsitään uusia liiketoimintamahdollisuuksia
• uudistetaan perinteisiä maakunnan vahvoja toimialoja
 lisätään yritysten innovaatiohalukkuutta ja -kyvykkyyttä
Kasvu ja kansainvälistyminen (4 hankkeessa)
• kansainväliseen ohjelmarahoitukseen tähtääviä valmisteluhankkeita
• maahanmuuttajien osaamisen hyödyntämiseen alueen yritystoiminnan kansainvälistymisessä
• Hämeen ammattikorkeakoulun strategisten kv-kumppanuuksien hyödyntämiseen yritystoiminnan
kansainvälistymisessä tähtäävät hankkeet
Työllisyyttä ja yritystoimintaa edistävät kokeilut (2 hankkeessa)
• uudet toiminnalliset menetelmät nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja työllistymisen edistämiseksi
• maahanmuuttajien osaamisen hyödyntäminen ja työllistymisen edistäminen
Sekä hankkeiden hakijat että maakunnan liitto ovat kokeneet joidenkin AIKO-indikaattoreiden (esim. kansainväliset referenssikohteet) olevan käytännössä mahdottomia saada toteutumaan pienillä AIKO-hankkeilla. Myös kokeilujen määrittelyssä on ollut ongelmia ja näkökulmaeroja.

B. Rahoitetut AIKO-hankkeet
Hanketunnus
HÄM1
HÄM2

HÄM3
HÄM4
HÄM5

Hankkeen nimi
Kanta-Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen
H2020 Euroopan nuorten innovaattoreiden voimaannuttaminen
(hanke ei toteutunut lump sum-tavoitteiden mukaisesti, alun perin rahoitusta hankkeelle myönnettiin 11 000 €)
SmartDes - Kanta-Hämeessä älykäs matkailukohde tietojohtamisella -valmisteluhanke
Teollisuus 4.0
Kiertotalouden FLUSH-tapahtuman suunnittelu ja markkinointi

AIKO-rahoitus (€)
25 000

Rahoitus-päätös pvm.
12.9.2016

0

12.9.2016

15 025

12.9.2016

16 000
18 000

12.9.2016
12.9.2016

HÄM6

25 000

12.9.2016

24 000
8 680
15 970
44 900
22 580
215 155

12.9.2016
12.9.2016
12.9.2016
12.6.2017
12.6.2017

Suunniteltu
(kpl)

Toteutunut
(kpl)

1

1

1

1

1

0

1
1
1

1
-

-

-

5
2

5
2

2-4

-

150

-

1

1

1

0

1

-

AIKOn myötävaikutuksella syntyvät uudet yritykset (kpl)

-

1

AIKOn myötävaikutuksella syntyvät uudet työpaikat (kpl)

1 (väliaikainen)

-

HÄM7
HÄM8
HÄM9
HÄM10
HÄM11

KV-ALLIANSSI: Kansainvälisen korkeakouluallianssin verkostot
maakunnan yritysten käyttöön
Hämeen kolmas D
Kohti KV-resurssikeskusta
DARE - From data to reality
HÄMEHack-hanke
WhatsUP-hanke
Yhteensä

C. Indikaattoritiedot

Nimeä käynnistyvät kehitysprosessit:
- virtuaalitodellisuusteknologiaosaamisen kehittäminen maakunnassa
(HÄM9)
- kiertotalouden (start up- ja innovaatiotoiminta) kehittäminen
(HÄM5)
- maahanmuuttajien (työperäiset ja muut) työllistämisen edistäminen
ja heidän kv-osaamisensa hyödyntäminen (HÄM8)
- kansainvälistymisen edistäminen (HÄM2, HÄM3, HÄM6)
- valmistavan teollisuuden kehittäminen (3D, IoT) (HÄM4, HÄM7)
- innovaatiotoiminnan kehittäminen (HÄM10)
Nimeä kansainvälisen tason referenssikohteet:
Nimeä käynnistyvät kokeilut:
-

-

5 kpl yritysten tuotteisiin liittyvää kokeilua (HÄM7)
kokeillaan uudenlaisia toimintatapoja yritysten, opiskelijoiden ja asiantuntijoiden verkostoitumiseksi ja törmäyttämiseksi (työpajat ja tapahtumat), kokeillaan ketteriä ja yhteisöllisiä menetelmiä toimiala- ja asiantuntijarajoja
ylittävän tulevaisuustietämyksen luomiseksi (HÄM1)
2-4 kpl kokeilua, joissa yhdistetään ideakilpailu ja hackathon yhdeksi prosessiksi, jonka tavoitteena on synnyttää uutta liiketoimintaa (HÄM10)
150 kpl opiskelijoiden, yrittäjien ja asiantuntijaverkoston kokeiluja
(HÄM11)

Nimeä hankkeet, jotka edistävät hiilineutraalisuutta ja resurssitehokkuutta:
-

Kiertotalouden FLUSH-tapahtuman suunnittelu ja markkinointi (HÄM5)

Nimeä hankkeet, jotka edistävät maahanmuuttajien työllistymistä ja yrittäjyyttä:
-

Kohti KV-resurssikeskusta (HÄM8)

Nimeä hankkeet, jotka toteutuvat useamman maakunnan yhteistyönä:
-

Kanta-Hämeen Näky – pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen
(HÄM1), Päijät-Hämeessä vastaava hanke mkr-rahoitteisena

D. Resurssit
Maakunnan liiton oma AIKO-toimenpiteeseen kohdistama henkilötyömäärä sekä henkilöstökulut (palkka- ja
muut kustannukset).
2016
2017
2018
Henkilöstökulut (€)
0
0
Henkilötyömäärä (htkk)
0
0
-

Kehitysprosessilla tarkoitetaan kokonaisvaltaista kehityssuunnitelmaa, jonka toteuttaminen voi tapahtua
useana hankkeena tai hanke
kokonaisuutena. Kehitysprosessilla ei tarkoiteta itse AIKO-hanketta, vaan laajempaa asiakokonaisuutta.
Kansainvälisen tason referenssikohteella tarkoitetaan innovatiivisen julkisen hankinnan tuloksena tai muutoin
syntynyttä kokonaisuutta, jossa yrityksen tuote tai palvelu on toteutettu oikeassa käyttöympäristössä. Referenssikohde voi olla esimerkiksi energia- tai jätteenkäsittelylaitos tms. tai kaava-alue. Yritykset hyötyvät referenssistä laajentuessaan kansainvälisille markkinoille. Referenssikohteiden avulla voidaan edistää Suomeen
suuntautuvia investointeja.
Kokeilulla tarkoitetaan sellaista toimintaa, joka ei ole pilotointia eikä toteuttavan organisaation normaalia toimintaa. Kokeilun kohteena on uusi tapa, menetelmä, toimintamalli tms., jota ei ole aiemmin kokeiltu. Yksittäisessä AIKO-hankkeessa voidaan tehdä useampia kokeiluja. Kokeileminen on ytimeltään toimivuuden testaamista ja kokeilemalla oppimista, mutta kokeiluja voi myös käyttää asenteiden ja toimintatapojen muuttamiseen, jaettujen tarinoiden synnyttämiseen ja yhteiskunnan rakenteelliseen muuttamiseen.

