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Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen
rahoitushaku ennakoivan rakennemuutoksen toimiin
Uudenmaan liitto on käynnistänyt alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO)
rahoitushaun, jolla etsitään hankkeita toteuttamaan ennakoivan rakennemuutoksen toimia
Uudellamaalla. Teemahaku on auki 14.3.–20.4.2017 ja päätökset pyritään tekemään
kesäkuun maakuntahallituksessa. Haku toteutetaan yksivaiheisena.
Hakuteemana on Digitaalinen terveys. Terveydenhoidon palveluiden digitalisaatio ja
syntyvät tietovarannot tuovat Uudellemaalle paljon mahdollisuuksia. Alueella syntyy ja
kehittyy yrityksiä ja palveluyksiköitä, jotka tuottavat uutta terveystietoa ja kykenevät
analysoimaan sitä laajemmin, älykkäämmin ja yksilöllisemmin. Myös sote-uudistuksen
uudet vastuuyksiköt tarvitsevat tulevaisuudessa uusia toimintamalleja terveystiedon
tehokkaaksi hyödyntämiseksi potilaan ja yhteiskunnan hyödyksi.
Terveyden ja hyvinvoinnin digitaaliset, yksilöllistyvät hoito- ja palvelukonseptit ovat
tulevaisuutta. Niiden kehittäminen ja hyödyntäminen luo Uudellemaalle parhaassa
tapauksessa merkittävästi korkeaa koulutusta vaativaa työtä ja tuo vientituloa.
Erityisesti haluamme käynnistää hankkeita, joissa


kehitetään ja testataan kotona käytettäviä hyvinvoinnin ja terveyden
etäpalvelukonsepteja, liiketoimintamalleja tai teknologiaa



kehitetään ja validoidaan terveys- ja hyvinvointitietoa hyödyntäviä ja integroivia
ennustemalleja terveydenhoidon ja sosiaalipalveluiden kohdentamiseen ja
tarpeiden tunnistamiseen



koordinoiva taho tukee ja valmentaa 5–10 varhaisen käynnistysvaiheen startupyritystä hyvinvoinnin ja terveydenhoidon alalla (aihepiiristä rahoitetaan enintään
yksi hanke).

Rahoitusta myönnetään hankkeille, joiden kesto voi vaihdella puolesta vuodesta kahteen
vuoteen ja joita tuetaan noin 50 000–150 000 eurolla. Summa voi kattaa enintään 50–70 %
hankkeen kustannuksista. Uudenmaan liitolla on vuosina 2016–2018 käytettävissään
AIKO/ERM-rahoitusta reilut 300 000 euroa vuodessa.
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Arviointi- ja valintakriteerit
AIKO-rahoituksella Uudenmaan liitto haluaa edistää tarkasti kohdennettuja kokeiluja ja
hankkeita, jotka jatkossa skaalautuvat laajemmiksi ja tähtäävät merkittävään
vaikuttavuuteen toimialalla.
Arvioinnissa käytetään seuraavia valintakriteereitä:
 Hanke toteuttaa Uusimaa-ohjelmaa ja Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategiaa.
 Hankkeen sisältösuunnitelma on konkreettinen ja sillä on aluetaloudellista potentiaalia ja
skaalautuvuutta.
 Hankkeella on uskottava suunnitelma toiminnan laajentamisesta AIKO-rahoituksen
jälkeen.
 Hanke luo valmiuksia uusien ratkaisujen kaupalliseen hyödyntämiseen ja edistää
kasvuhakuisen liiketoiminnan syntymistä.
 Hanke tukee pk-yritysten verkostoitumista toisten yritysten tai esimerkiksi yliopistojen,
tutkimuslaitosten, koulutusorganisaatioden ja kuntien kanssa.
 Hankkeessa esitettyjen toimenpiteiden uutuus ja kokeilevuus.
Hakijan on otettava huomioon AIKO-rahoitusta koskevat säädökset. Säädökset löytyvät
hakijan ohjeesta.
Teemahakuun saapuneiden hankkeiden rahoittamiseen voidaan käyttää AIKO-rahoituksen
lisäksi jäljellä olevaa maakunnan kehittämisrahaa.

Hakemuksen toimittaminen
Hankeidea jätetään hakulomakkeella Uudenmaan liiton kirjaamoon viimeistään 20.4.2017
kello 15.00. Hakemuksen voi jättää joko sähköisesti toimisto@uudenmaanliitto.fi tai
postitse Uudenmaan liitto, Esterinportti 2, 04200 Helsinki.
Hakulomakkeet ja hakuohje löytyvät Uudenmaan liiton verkkosivuilta osoitteesta
www.uudenmaanliitto.fi/aiko.

Lisätietoja:
AIKO-rahoitus: Lauri Kuukasjärvi,
lauri.kuukasjarvi@uudenmaanliitto.fi, puh. 0440 909 272
Terveys ja hyvinvointi -teema: Heikki Kallasvaara,
heikki.kallasvaara@uudenmaanliitto.fi, puh. 040 161 6794
Rahoitusmenettely: Paula Latvanen,
paula.latvanen@uudenmaanliitto.fi, puh. 044 333 0668

