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Rahoitushakemus 
 
Alueellisten innovaatioiden ja 
kokeilujen käynnistäminen 
(AIKO) 

Viranomaisen merkintöjä   

 

Saapunut ________________  

Dno/Ark.   

Hakemusnro  

  

 

Lue AIKO-hakemuksen täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! 

Lomaketta täytettäessä tulee noudattaa täyttöohjeessa annettua ohjeistusta. 
 

Ennakoitu rakennemuutos –hakemus (ERM) 
- Digitaaliloikka  
- Innovaatioimurointi  
- Duunidemo  
- Teollisuustilat 4.0  
- Tulevaisuusmyllytys  

Kasvusopimus –hakemus 

- Tampereen kasvusopimus  
- Valmistavan teollisuuden uusiutuminen ja 

digitalisaatio  

- Hyvinvointipalvelujen digitalisaatio  

- MAL-verkosto  

 
 

Hakemus on Hankkeen toteutusmalli 
 Uusi  a) yhden toteuttajan hanke 
 Jatkorahoitushakemus  b) yhteishanke (hankkeessa 

osatoteuttajia) 
 Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen  c) tuen siirto -hanke (hankkeessa 

siirretään tukea yhdelle/ useammalle 
taholle hankkeen toteuttamista varten) 

Perustelut, mikäli hanke toteutetaan yhteishankkeena/ tuen siirto –menettelyä käyttäen 

      

 

1. Hakija(t) (tiedot hakijasta ja mahdollisista osatoteuttajista, jotka ovat juridisesti vastuussa hankkeen toteuttamisesta. Mikäli käytetään tuen 

siirtämismenettelyä ilmoitettava tahot, joille tukea aiotaan siirtää.) 
Hakija (päätoteuttaja) Y-tunnus 

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 2014682-4 
Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka 

 Kelloportinkatu 1 C 33100  Tampere 
Yhteyshenkilö Organisaatiotyyppi 

Tero Piippo       
Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite 
0400-388735       tero.piippo@tampereenseutu.fi 
Hankkeen vastuullinen johtaja 

Tero Piippo 
Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite 
0400-388735       tero.piippo@tampereenseutu.fi 
Hankkeen kirjanpitotaho 

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 

Hankkeen kirjanpitäjä 

Juhani Pohjonen 
Puhelin Telekopio Sähköposti 
040-5878557       juhani.pohjonen@tampereenseutu.fi 

Hankkeen osatoteuttajat (Täytetään jos valittu edellä hankkeen toteutusmalliksi vaihtoehto b) yhteishanke) 

Nimi Yhteyshenkilö Y-tunnus 

                  

                  

                  

 

Tahot, joille osa tuesta aiotaan siirtää (Täytetään jos valittu edellä hankkeen toteutusmalliksi vaihtoehto c) eli tuen siirtoa sisältävä hanke.) 
Nimi Yhteyshenkilö Y-tunnus 



2 

 

 

                  

                  

                  
     

De minimis –selvitys 

Harjoittaako hakija/ tuen siirron saaja hankkeessa taloudellista toimintaa, 
jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta markkinoilla? 

 Kyllä  Ei 

Kuuluuko hakija/ tuen siirron saaja johonkin konserniin?  Kyllä  Ei 

Jos hakija/ tuen siirron saaja kuuluu johonkin konserniin, niin mihin (eriteltävä kunkin hakijan/ tuen siirron saaja osalta konsernin virallinen 

nimi ja y-tunnus) 

-       

-       

-       

Onko hakijalle/ tuen siirron saajalle tai hakijan/ tuen siirron saajan kanssa 
samaan konserniin kuuluvalle myönnetty kuluvan ja/ tai kahden edellisen 
verovuoden aikana de minimis –tukea? 

 Kyllä  Ei 

Hakijan/ tuen siirron saajan saamat de minimis –tuet hakijottain/ tuen siirron saajittain eriteltynä 

Hakijan/ tuen siirron 
saajan nimi 

Tuen myöntäjä Tuen määrä (euroa) Tuen myöntämispäivä  

                         

                         

                         

                         

                         

Osallistuuko hankkeen toimenpiteisiin hyödynsaajina taloudellista 
toimintaa harjoittavia organisaatioita? 

 Kyllä  Ei 

 

2. Hanke 

Hankkeen nimi 

TULEVAISUUDEN KAUPUNKISEUDUT - Elinvoimakunnat ja resurssiviisas yhdyskunta 

kaupungistuvassa Suomessa 

Hankkeen koko toteutusaika 
21 / 6 20 16 - 30 / 4 20 19  

 

 

Hankkeen alueellinen kohdentuminen 
 

 Kunta  Seutukunta  Maakunta  Valtakunnallinen  

 

 Kuntien yhteinen  Seutukuntien yhteinen  Maakuntien yhteinen  Kansainvälinen  
 

Toteuttamisalueen maantieteellinen tarkennus (nimeä kunta/kunnat, seutukunta/seutukunnat, maakunta/maakunnat) 
Liite: hankesuunnitelma     
 

Hankkeen yhteys maakuntastrategian 
2040 lyhyen aikavälin (2011 – 2017) 
muutostavoitteisiin (merkitään 
kehittämiskokonaisuus) 
 
 

1. Välkky Pirkanmaa: Älykäs erikoistuminen ja elinkeinorakenteiden 
uudistuminen   
 
Hanke toteuttaa myös maakuntastrategian tavoitetta Pirkanmaan 
saavutettavuudesta ja kuljetusten sujuvuudesta (Saavutettava Pirkanmaa)  
 

 

2. Ehyt Pirkanmaa: Yksilön, perheen ja yhteisöjen arki Pirkanmaalla        
 
Hanke toteuttaa myös maakuntastrategian tavoitetta ihmisten sujuvasta arjesta 
ja palveluiden saavutettavuudesta (Saavutettava Pirkanmaa)  
       

3. Kestävä Pirkanmaa: Luonnonvarojen kestävä käyttö sekä hyvinvoivat 
luonnon- ja asuinympäristöt  
 
Hanke toteuttaa myös maakuntastrategian tavoitetta eheytyvän ja kestävän 
yhdyskuntarakenteen kehittämisestä (Saavutettava Pirkanmaa)  

Tiivistetty hankekuvaus. Ilmoita tiiviisti hankkeen tavoitteet, odotetut tulokset ja toimenpiteet. Tarkempi hankesuunnitelma toimitettava liitteenä 
(hankesuunnitelman vähimmäisvaatimukset ks. kohta 9.Liitteet). (Tiivistettyä hankekuvausta voidaan käyttää esimerkiksi raportoitaessa AIKO-
rahoituksen käytöstä työ- ja elinkeinoministeriölle ja hankkeen esittelemiseksi rahoittajan/ Työ- ja elinkeinoministeriön nettisivuilla) 
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MAL-verkoston tavoitteena on tukea kaupunkiseutujen MAL-muutosprosessien läpivientiä, tuottaa uusia ideoita ja 
ratkaisuvaihtoehtoja sekä testata niitä käytännössä erilaisin pilotoinnein ja kokeiluin. Tulevaisuuden kaupunkiseudut 
hankkeeseen on lisätty työpaketit, jotka suuntaavat ja ohjaavat strategisia painotuksia käytännön toimiksi vuosille 2016 - 
2018. Työpaketit sisältävät hankkeita, (esi)selvityksiä, kokeiluja ja pilotointeja, sparrauksia, seminaareja ja työpajoja sekä 
hyvien käytäntöjen jalkauttamista verkoston muille kaupunkiseuduille. Hankkeiden ja selvitysten tavoite- ja sisältökuvauksia 
esitetään erillisessä hankesuunnitelmassa ml. hankkeiden työsuunnitelmat. Työpaketit ovat: 
- Asemanseuduille lisäarvoa 
- Tulevaisuuden asuntotuotanto 
- Liikennejärjestelmien digiloikka 
- Joustava maankäytön suunnittelu  
 

Miten hankkeen valmistelussa on huomioitu aiemmin rahoitettujen, hankkeen kannalta merkityksellisten hankkeiden tulokset? 

MAL-verkosto on toiminut osin vastaavilla tavoitteilla ja strategisilla painotuksilla (asemanseutujen kehittäminen, asumisen 
kehittäminen, yhdyskuntasuunnittelu), mikä on antanut hyvän perustan siirtyä malpe-toimintojen kehittämisessä 
seuraavalle tasolle. 
 
Kuvaus hankkeen tulosten raportoinnista ja niistä tiedottamisesta 

1. Sähköisen tiedonjako- ja keskustelualustan muodostaminen, Internet-sivut (sivuston laadinta onnistuu Tampereen 
kaupunkiseudun kuntayhtymän nykyisen viestintäsopimuksen puitteissa ilman eri kilpailutusta).  
2. Kick off - ja päätösseminaarit.  
3. Workshop ja sparraustoiminta; online ja/tai streamaus-palvelut käytössä yhteisissä tilaisuuksissa.  
4. Media-kahvit ja käytännöt, haastattelusarjat, pilotointiuutiset.  
5. Suorat Verkosto- ja uutiskirjeet ja -alustat verkoston jäsenille ja yhteistyökumppaneille.  
6. Yhteistyö TEM:n ja Valtioneuvoston viestintäosaamisen kanssa.  
7. Toimivien käytäntöjen levitys asiantuntijaverkoston piirissä.   
 

Onko hankkeeseen haettu tai saatu muuta julkista tukea? (Jos kyllä, tarkempi selvitys erillisessä 
hankesuunnitelmassa)  Kyllä  Ei 

Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan ja tuloksia sekä kokemuksia hyödynnetään hankkeen päättymisen jälkeen? 

Toiminnan tuloksia jalkautetaan ja toimintaa jatketaan sparraustoiminnalla. Sparraustoiminnan tavoitteena on tukea sekä 
tulevaisuuden elinvoimakuntien, valtio-osapuolen, itsehallintoalueiden että kaupunkiseutujen välistä vuoropuhelua, 
jäsenten välistä vertaisoppimista ja yhteistyötä sekä seutujen sisäistä tasapuolista kohtelua. Sparrauksessa hyödynnetään 
jäsenseutujen teemakohtaista edelläkävijyyttä valituissa hankeaihioissa ja teemoissa.  
 

 

3. Hankkeen indikaattoritiedot (ks. indikaattoreiden kuvaus täyttöohjeesta) 
 

Käynnistyvät kehitysprosessit 13 kpl Lyhyt kuvaus tavoiteltavista kehitysprosesseista: 

Vuosina 2016 - 2018 suunnitellaan ja toteutetaan 13 kehityshanketta, tutkimusta tai 
selvitystä. Niiden toteutus, evaluointi, tulosten jalkautus ja sparraus muodostavat 
kukin oman kehitysprosessinsa. 
 

Kansainvälisen tason 
referenssikohteet 

    kpl Lyhyt kuvaus tavoiteltavista kansainvälisistä referenssikohteista: 

      
 

Käynnistyvät kokeilut 6 kpl Lyhyt kuvaus käynnistyvistä kokeiluista: 

Asemanseutujen liiketoimintakokeilut = > kokeillaan millaisia yritys- ja 
liiketoimintamahdollisuuksia asemanseuduille on mahdollista muodostaa kestävä 
kehitys huomioiden 
Asemanseutuverkoston luominen = > luodaan valtakunnallinen kehittämisverkosto, 
joka vahvistaa asemanseutuja logistisena liikkumisen, asumisen ja työssäkäynnin  
solmukohtana sekä potentiaalisena yrityspaikkana  
Asunto-osuuskunta = > luodaan asumisen uusi hallinta- ja tuotantomalli 
Periaatekaavoituksen mallinnukset ja GIS-aluesuunnittelun menetelmäkokeilu = > 
luodaan kaavamalli jolla parannetaan kuntien /seutujen mahdollisuuksia 
elinkeinopolitikan ja elinvoiman toteutukseen  
MAL-Gis asumiskatsausmallin luominen ja siihen liittyvät erityiskokeilu 
Asuinympäristön digitalisaatiokokeilu 
 
 
 

Yllä mainittujen kokeilujen ryhmittely (ks. täyttöohjeet): 
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Tiedon tuotannon väline (nimeä tähän ryhmään kuuluvat kokeilut): Asemanseutujen 
liiketoiminta- ja yrityskokeilut, asemanseutuverkoston luominen, Asunto-osuuskunta 
uutena rakentamisen ja hallinnan mallina, GIS-aluesuunnittelukokeilut ja MAL-Gis 
asumiskatsausmallin kokeilut, Asuinympäristön digitalisaatiokokeilu 
 
 

Vaikutuksen syventämisen väline (nimeä tähän ryhmään kuuluvat kokeilut):       
 
 

Vaikutuksen laajentamisen väline (nimeä tähän ryhmään kuuluvat kokeilut):       
 
 

Järjestelmien muuttamisen väline (nimeä tähän ryhmään kuuluvat kokeilut):       
 

 
AIKO-rahoituksen 
myötävaikutuksella syntyvät 
uudet yritykset 

    kpl 

 

AIKO-rahoituksen 
myötävaikutuksella syntyvät 
uudet työpaikat 

    kpl 

 

Edistääkö hanke 
hiilineutraalisuutta ja 
resurssitehokkuutta? 

kyllä    

 

ei        

Jos kyllä, niin miten (lyhyt kuvaus): 

Älykkäiden liikenne- ja pysäköintijärjstelmien kautta, asemanseudut hiilineutraaleina 
alueina, biotalouden kehittäminen 
 

Edistääkö hanke 
maahanmuuttajien 
työllistymistä ja yrittäjyyttä? 

kyllä    

 

ei        

Jos kyllä, niin miten (lyhyt kuvaus): 
      
 

Toteutetaanko hanketta 
useamman maakunnan 
yhteistyönä? 

kyllä    

 

ei        

Jos kyllä, niin millaista yhteistyötä tehdään (lyhyt kuvaus): 
Hanke on luonteeltaan valtakunnallinen koska kysymyksessä on 16 kaupungin ja 
kaupunkiseudun yhteistyöprosessi. 
 

 

4. Hankkeen kustannusarvio 

 

Arvonlisäveron käsittely hankkeessa: 

 Arvonlisävero ei jää hakijan (tai yhteishankkeissa/ tuen siirtämismenettelyä käyttävässä hankkeessa kenenkään  toteuttajista) 

lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on kustannusarviossa ilmoitettu verottomina. 

 Arvonlisävero jää hakijan (tai yhteishankkeissa/ tuen siirtämismenettelyä käyttävässä hankkeessa jonkun toteuttajista) 

lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy kustannusarviossa arvonlisävero. 

Yhteishankkeissa/ tuen siirtoa sisältävissä hankkeissa nimettävä minkä tahon/ tahojen osalta arvonlisävero jää lopulliseksi kustannukseksi 

      

Mikäli arvonlisävero jää hakijan/ jonkun toteuttajan lopulliseksi kustannukseksi, niin perustelut (tarvittaessa alv-todistus) 

      

 

Kustannusmallivalinta (alla olevista kustannusarviotaulukoista 
täytetään valintaa A, B, C vastaava taulukko) 

 

A.  kertakorvaus (lump sum) kustannukset eritellään alla olevaan taulukkoon 
A ja B. (kustannusten osoittamisessa 
käytetään tosiasiallisiin kustannuksiin 
perustuvaa mallia) tai taulukkoon C. 
(kustannusten osoittamisessa käytetään flat 
rate 24% -mallia) 

B.  kaikki kirjanpidon kustannukset ilmoitetaan tosiasiallisesti 
aiheutuvien kustannusten mukaan 

kustannukset eritellään alla olevaan taulukkoon 
A ja B. 

C.  flat rate 24 % palkkakustannuksista kustannukset eritellään alla olevaan taulukkoon 
C. 
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A. ja B. Hankkeen kustannusarvio kertakorvaus-/ tosiasiallisiin kustannuksiin perustuvissa 

kustannusmalleissa (euroa) (tarkempi erittely kustannuksista liitteellä ’Hankkeen kustannusarvion 

täsmennyslomake’) 

 20     20     20     20     Yhteensä 
      

Palkkakustannukset 0 0 0 0 0 

Ostopalvelut 0 0 0 0 0 

Matkakustannukset 0 0 0 0 0 

Kone- ja laiteinvestoinnit 0 0 0 0 0 

Vuokrakustannukset  0 0 0 0 0 

Toimistokulut 0 0 0 0 0 

Muut kustannukset 0 0 0 0 0 

Luontoissuoritukset 0 0 0 0 0 

Yhteensä 0 0 0 0 0 

Tulot 0 0 0 0 0 

Nettokustannukset 

yhteensä 
0 0 0 0 0 

 

C. Hankkeen kustannusarvio kertakorvaus-/ flat rate 24% -kustannusmalleissa (tarkempi erittely 

kustannuksista liitteellä ’Hankkeen kustannusarvion täsmennyslomake’) 

 

 20 16  20 17  20 18  20     Yhteensä 
      

Palkkakustannukset 59 068 96 000 90 000 

 

0 245 068 

 

  
Ostopalvelut 96 556 78 960 106 400 

 

 

0 280 476 

 
Kone- ja laiteinvestoinnit 
(hankkeen sisällöllisestä 
toteuttamisesta 
aiheutuvat) 

0 0 0 0 0 

Vuokrakustannukset 
(hankkeen sisällöllisestä 
toteuttamisesta 
aiheutuvat) 

0 0 0 0 0 

Muut kustannukset 10 000 0 0 0 10 000 

Välilliset kustannukset 14 176 23 040 21 600 

 

   0 58 816 

 

  
Luontoissuoritukset  0 0 0  

 
Yhteensä 179 800 198 000 218 000 

 

0 595 800  

Tulot 1 800 0 0 0 1 800 

Nettokustannukset 

yhteensä 
178 000 198 000 218 000 

 

0 594 000 

 

5. Hankkeen rahoitussuunnitelma 

 20 16  20 17  20 18  20     Yhteensä 
      

a. Haettava rahoitus 89 000 99 000 109 000 0 297 000 

 b. Kuntarahoitus      

hakijan oma rahoitus 6 000 6 000 6 000 0 18 000 

muu kuntarahoitus 83 000 93 000 103 000 

 

0 279 000 

 
c. Muu julkinen rahoitus      

hakijan oma rahoitus 0 0 0 0 0 

muu julkinen rahoitus       0 0 0 0 
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d. Yksityinen rahoitus      

hakijan oma rahoitus 0 0 0 0 0 

muu yksityinen rahoitus 0 0 0 0 0 

e. Luontoissuoritukset 0 0 0 0 0 

f. Hankkeen  tulot 1 800 0 0 0 1 800 

g. Kokonaisrahoitus 179 800 198 000 218 000 0 595 800 

      

Nettorahoitus (g-f) 178 000 198 000 218 000 0 594 000 

Julkinen rahoitus 
(a+b+c) 

178 000 198 000 218 000 0 594 000 

 

6. Maksatussuunnitelma  
 

Maksatusta haetaan  Neljän kuukauden välein  Kuuden kuukauden välein 

 
 

7. Allekirjoitukset 
Allekirjoittaja(t)  sitoutuvat  toteuttamaan hankkeen tässä  hakemuksessa ja sen liitteissä ilmoittamiensa tietojen mukaisest i ja 
vakuuttavat nämä tiedot oikeiksi. Allekirjoittaja(t)  ovat velvollisia antamaan hankkeen  toteutukseen  liittyviä  seurantatietoja tuen 
myöntäneelle viranomaiselle. Yhteishankkeissa (useamman toteuttajan toteuttamat hankkeet) tuensaajat vastaavat hankkeesta 
yhteisvastuullisesti. Tämä hakemus  voidaan  myös siirtää  tai jäljentää  muille valtion- ja aluekehitysviranomaisille sekä 

asiantuntijalausunnon antamista varten muillekin tahoille. Ennen rahoituspäätöstä hakija toteuttaa hanketta omalla riskillään. 

 

Paikka ja aika 
 

Tampere  15 / 5 20 18  

 

Hakijan allekirjoitus (yhteishankkeissa 

päätoteuttaja) 
(yhteisön nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö) 

   

Nimenselvennys Juhani Pohjonen        

 
Asema organisaatiossa 

 
vs. seutujohtaja 

  
      

Osatoteuttajien allekirjoitukset (mikäli 

kyseessä on usean toteuttajan yhteishanke) 
(yhteisön nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö) 

   

Osatoteuttaja 1. 
   

Nimenselvennys              

Asema organisaatiossa              

Osatoteuttaja 2. 
   

Nimenselvennys              

Asema organisaatiossa              

Osatoteuttaja 3. 
   

Nimenselvennys              

Asema organisaatiossa              

 

8. Liitteet 
 

 Kaikille hakijoille pakolliset liitteet Muut liitteet 

 Hankkeen kustannusarvion täsmennyslomake        

 Hankesuunnitelma = TTTS 2018        

 Nimenkirjoitusoikeuden todentava ote        

 Kauppa- tai yhdistysrekisteriote        

 Hankkeesta ja hakijasta riippuen edellytetään lisäksi 

seuraavia liitteitä 
       

 Verovelkatodistus        

 Hankkeen vaikutusten arviointilomake        
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 Selvitys arvonlisäveron jäämisestä hakijan lopulliseksi 
kustannukseksi 

 

 Pää- ja osatoteuttajien välinen sopimus (yhteishanke)*  

 Sopimus hankkeen toteuttamisesta ja tuen siirtämisestä (kun 
hankkeen toteutusmalliin sisältyy tuen siirtäminen muulle kuin 
hakijataholle)** 

 

 Mahdolliset luvat, joita hankkeen toteuttaminen edellyttää  

 De minimis -selvitykset  

 Yhtiöjärjestys aiko-hakemus_8_2016 

 

   * Yhteishankkeissa on tehtävä erillinen sopimus, josta on käytävä ilmi ainakin seuraavat asiat: 
 - tiedot sopimusosapuolista ja kunkin osapuolen osuuksista hankkeen toteuttamisessa ja rahoittamisessa 
 - määriteltävä, mikä taho toimii päätoteuttajana ja huolehtii yhteydenpidosta viranomaisten kanssa 
 - kuvaus julkisia hankintoja koskevista menettelyistä 
 - kuvaus hankkeen kirjanpitojärjestelyistä 

 - kuvaus tuen käytön valvonta- ja tiedonantomenettelyistä (mm. hankkeen sisällä tapahtuvasta tiedottamisesta sopiminen) 
 - kuvaus toteuttajien välisestä rahaliikenteestä 
 

 ** Tuen siirtoa sisältävässä hankkeessa on tehtävä erillinen sopimus, josta on käytävä ilmi ainakin seuraavat asiat: 
- tiedot sopimusosapuolista ja kunkin osapuolen osuuksista hankkeen toteuttamiseen liittyvistä toimenpiteistä ja kustannuksista 
sekä siirrettävän tuen määrästä 

 - kuvaus julkisia hankintoja koskevista menettelyistä 
 - kuvaus hankkeen kirjanpitojärjestelyistä 
 - kuvaus tuen käytön valvonta- ja tiedonantomenettelyistä (mm. hankkeen sisällä tapahtuvasta tiedottamisesta sopiminen) 
 - selvitys tuen siirron saajan nimenkirjoitusoikeudesta 


