
Keski-Suomen AIKO-hankekuvaukset, rahoitetut hankkeet 

 

1. Keski-Suomen kauppakamari: ”Keski-Suomen tori” 

Kriteerit    Arviointi  

Hanke soveltuu AIKO-rahoitukseen 9 

Hanke toteuttaa Keski-Suomen ennakoidun rakennemuutoksen 
suunnitelmaa 

9 

Hankkeen seurauksena syntyy uusia yritysverkostoja 8 

Hanke on innovatiivinen 8 

Hanke on kustannustehokas 10 

Pisteet yhteensä:    44 

Kuvaus ja arviointi 
 
Tavoitteena on lisätä keskisuomalaisten tuotteiden ja palveluiden tunnettuutta ja myyntiä 
hyödyntämällä suurtapahtumia. Hankkeessa kootaan yritysverkosto toteuttamaan 
edustava yhteisosasto, Keski-Suomen Tori, joka voidaan viedä isoihin tapahtumiin, kuten 
Matkamesuille, Nordic Business Forumiin tai vaikkapa Finlandia Maratoniin. Keski-Suomen 
Toria kokeiltiin pilottina Kasvun Karnevaalissa 26.-27.10.2016 Jyväskylässä. Kokemusten 
myötä yritysverkostoa voidaan laajentaa ja yhteisosaston toimintaa kehittää. 
 
Strategian teema: matkailu 
  
Valmistelija: Veli-Pekka Päivänen 
 
Loppuyhteenveto: Hakemus on erittäin kustannustehokas, sopii strategiaan, on uusi avaus 
sekä synnyttää uusia yritysverkostoja. Hankkeelle esitetään myönnettäväksi AIKO-
rahoitusta 70 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 8 
050 euroa. Hankkeen kesto 1,5 kk. 
 
 
 
 
 
2.  Nuorisokeskus Piispala: ”Luonnonvoimaa Keski-Suomesta kiinalaislapsille” 

 

Kriteerit    Arviointi 

Hanke soveltuu AIKO-rahoitukseen 9 

Hanke toteuttaa Keski-Suomen ennakoidun rakennemuutoksen 
suunnitelmaa 

9 

Hankkeen seurauksena syntyy uusia yritysverkostoja 8 

Hanke on innovatiivinen 9 

Hanke on kustannustehokas 9 

Pisteet yhteensä:    44 



Kuvaus ja arviointi: 
 
Tavoitteena on päästä Kiinan kasvaville matkailumarkkinoille ja tuoda uusia asiakasryhmiä 
Nuorisokeskus Piispalaan. Matkailupalveluja, kuten leirikouluja, kehitetään lapsille ja 
nuorille käyttäen hyväksi luontoa ja ohjelma-aktiviteetteja. Seikkailutoimintaan 
sisällytetään englannin kielen opiskelua. Hankkeen toimenpiteitä ovat verkoston 
rakentaminen, yhteistyön kehittäminen, tuotekehitys sekä tuotteen kokeilut.  
 
Strategian teema: matkailu 
 
Valmistelijat Leena Pajala, Veli-Pekka Päivänen  
 
Loppuyhteenveto: Hanke täytti arviointikriteerit hyvin ja sijoittui pisteytyksessä 
parhaimpien joukkoon. Hankkeelle esitetään myönnettäväksi AIKO-rahoitusta 70 % 
hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 22 000 euroa. Hanke 
kesto 12 kk. 

 

 

 
3.  Jykes Oy: ”Bio- ja kiertotalous- yritykset kasvuun Keski-Suomessa” 

 

Kriteerit    Arviointi 

Hanke soveltuu AIKO-rahoitukseen 9 

Hanke toteuttaa Keski-Suomen ennakoidun rakennemuutoksen 
suunnitelmaa 

10 

Hankkeen seurauksena syntyy uusia yritysverkostoja 8 

Hanke on innovatiivinen 7 

Hanke on kustannustehokas 10 

Pisteet yhteensä:    44 

Kuvaus ja arviointi:  
 
Hankkeen tavoitteena on lisätä bio- ja kiertotalousyritysten ja yritysryhmien liiketoimintaa 
ja kasvun edellytyksiä. Yritysryhmiä törmäytetään oppilaitosten ja 
tutkimusorganisaatioiden kanssa, jolloin odotettavissa on innovaatiotoimintaa ja sen 
seurauksena uutta liiketoimintaa. Yrityksille tiedotetaan aktiivisesti uusista bio- ja 
kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksista. 
 
Strategian teema: biotalous 
 
Valmistelija: Hannu Koponen ja Veli-Pekka Päivänen 
 
Loppuyhteenveto: Hanke täytti arviointikriteerit hyvin ja sijoittui pisteytyksessä 
parhaimpien joukkoon. Hankkeessa ovat mukana kaikki keskisuomalaiset kehittämisyhtiöt. 
Hankkeelle esitetään myönnettäväksi AIKO-rahoitusta 50 % hankkeen hyväksyttävistä 
kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 77 758 euroa. Hankkeen kesto 14 kk. 
 

  



 
4. JAMK: ”INNOKE” 

Kriteerit    Arviointi 

Hanke soveltuu AIKO-rahoitukseen 9 

Hanke toteuttaa Keski-Suomen ennakoidun rakennemuutoksen 
suunnitelmaa 

9 

Hankkeen seurauksena syntyy uusia yritysverkostoja 8 

Hanke on innovatiivinen 8 

Hanke on kustannustehokas 9 

Pisteet yhteensä:    44 

Kuvaus ja arviointi: 
 
Tavoitteena on edistää ja uudistaa koulutusyhteistyötä ja ennakoida siten sote-uudistuksen 
edellyttämiä sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksia ja tarpeita. Kansallisista ja 
kansainvälisistä sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksista kootaan tietoa, kustannus- ja 
resurssitehokkaita toimintamalleja etsitään ja toimivia yhteistyöratkaisuja haetaan nopeilla 
pilottikokeiluilla. Maakunnan teknologia- ja koulutusalan yritysten sekä julkisten sote-alan 
toimijoiden yhteistyökokeiluja toteutetaan monialaisina ja moniammatillisina. Samalla 
saadaan tietoa elinkeinoelämän kanssa verkottuneesta yhteistyöstä sosiaali- ja terveysalalla 
ja muilla aloilla.  
 
 
Strategian teema: hyvinvointi 
 
Valmistelijat: Hannu Korhonen ja Kari Pirinen 
 
Loppuyhteenveto: Hanke täytti arviointikriteerit hyvin ja sijoittui pisteytyksessä 
parhaimpien joukkoon. Hanke liittyy SOTE-uudistukseen ja on jatkoa Campus FI -
esiselvityshankkeelle. Hankkeelle esitetään myönnettäväksi AIKO-rahoitusta 70 % 
hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 62 473 euroa. 
Hankkeen kesto 12 kk. 
 

 
 
 

5. JAMK: ”FINCSC PLUS” 
 

Kriteerit    Arviointi 

Hanke soveltuu AIKO-rahoitukseen 9 

Hanke toteuttaa Keski-Suomen ennakoidun rakennemuutoksen 
suunnitelmaa 

9 

Hankkeen seurauksena syntyy uusia yritysverkostoja 9 

Hanke on innovatiivinen 8 

Hanke on kustannustehokas 7 

 Pisteet yhteensä:    42 

Kuvaus ja arviointi: 
 



Tavoitteena on lisätä pk-yritysten ja muiden organisaatioiden kyberturvallisuutta, niin että 
niiden liiketoiminnan jatkuvuus ja häiriöttömyys voidaan entistä paremmin varmistaa. 
Hankkeessa rakennetaan, pilotoidaan ja otetaan käyttöön pk-yritysten kyberturvallisuuden 
tason arviointiin arviointimalli FINCSC PLUS, joka on aiempaa perustason mallia (FINCSC) 
laajempi. Arviointimallien kansainvälinen vertailtavuus selvitetään ja molempien 
arviointimallien käyttäjäryhmiä laajennetaan. Tietoisuus arviointimalleista lisääntyy 
yrityksissä ja muissa organisaatioissa ja mukaan tulee uusia käyttäjäryhmiä. 
 
 
Strategian teema: digitalous 
 
 
Valmistelija: Kari Luostarinen 
 
Loppuyhteenveto: Hanke täytti arviointikriteerit hyvin ja sijoittui pisteytyksessä 
parhaimpien joukkoon. Hanke auttaa pk-yrityksiä parantamaan kyberturvallisuutta. 
Hankkeelle esitetään myönnettäväksi AIKO-rahoitusta 70 % hankkeen hyväksyttävistä 
kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 104 448 euroa. Hankkeen kesto 16 kk. 

 

 

 

6.  Kivijärven kunta: ”Kivijärven Vapaa-ajan keskuksen kehittämineni” 

Kriteerit     Arviointi  

Hanke soveltuu AIKO-rahoitukseen 9 

Hanke toteuttaa Keski-Suomen ennakoidun rakennemuutoksen 
suunnitelmaa 

9 

Hankkeen seurauksena syntyy uusia yritysverkostoja 8 

Hanke on innovatiivinen 7 

Hanke on kustannustehokas 9 

Pisteet yhteensä:    42 

Kuvaus ja arviointi 
 
Tavoitteena on suunnitella elämyksellinen pohjoismaiseen traditioon nojautuva 
tilakonsepti uudenlaisesta loma-asumisesta. Suunnittelussa keskitytään loma-
asuntoalueen suunnitteluun, mutta luodaan myös alueelle kokonaisvaltainen konsepti, 
innostava ja realistinen visio alueen kehittämiseksi Kivijärven matkailun valtiksi.  
 
Strategian teema: matkailu 
  
Valmistelija: Veli-Pekka Päivänen 
 
Loppuyhteenveto: Erittäin merkittävä hanke pienelle kunnalle. Matkailun kehittäminen on 
Kivijärven tärkeimpiä elinkeinojen kehittämishankkeita. Tällä hankkeella luodaan 
elinvoimaista toimintaympäristöä ja houkutellaan uusia sijoittajia Kivijärvelle. Hankkeelle 
esitetään myönnettäväksi AIKO-rahoitusta 70 % hankkeen hyväksyttävistä 
kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 35 500 euroa. Hankkeen kesto 8 kk. 

  



7.  Vehkoon asumis- ja koulutuspalveluyhdistys: ”Elävät kylät Keski-Suomi”  

 

Kriteerit    Arviointi 

Hanke soveltuu AIKO-rahoitukseen 8 

Hanke toteuttaa Keski-Suomen ennakoidun rakennemuutoksen 
suunnitelmaa 

8 

Hankkeen seurauksena syntyy uusia yritysverkostoja 8 

Hanke on innovatiivinen 7 

Hanke on kustannustehokas 10 

Pisteet yhteensä:    41 

Kuvaus ja arviointi: 
 
Hankkeen tavoitteena on palvelumuotoilla kylille vietävät hyvinvointipalvelut sekä 
kartoittaa erilaisten kylien palvelutarvetta. Lähipalveluiksi tuotavilla hyvinvointipalveluilla 
pyritään lisäämään kylien asukkaiden toimintakykyä. Painopisteinä syrjäytymien 
ennaltaehkäisy. 
 
Strategian teema: hyvinvointi 
 
Valmistelijat Veli-Pekka Päivänen  
 
Loppuyhteenveto: Hanke täytti arviointikriteerit hyvin ja sijoittui pisteytyksessä 
parhaimpien joukkoon. Hankkeelle esitetään myönnettäväksi AIKO-rahoitusta 70 % 
hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 18 041. Hanke kesto 
6 kk. 

 

 
 

8. Jyväskylän kaupunki: ”Pelialan skaalautuvat liiketoimintamahdollisuudet”  
 

 

Kriteerit    Arviointi 

Hanke soveltuu AIKO-rahoitukseen 9 

Hanke toteuttaa Keski-Suomen ennakoidun rakennemuutoksen 
suunnitelmaa 

9 

Hankkeen seurauksena syntyy uusia yritysverkostoja 8 

Hanke on innovatiivinen 7 

Hanke on kustannustehokas 8 

Pisteet yhteensä:    41 

Kuvaus ja arviointi:  
 
Hankkeen tavoitteena on luoda uusi pelialan ja pelillistämisen mahdollisuuksia hyödyntävä 
skaalautuva liiketoimintamalli. 
 
Strategian teema: digitalous 



 
Valmistelija: Kari Luostarinen 
 
Loppuyhteenveto: Pelialan ja pelillistämisen kehittämishanke, jolla pyritään lisäämään 
liiketoimintaa pelillistämisen avulla muille toimialoille. Hanke täytti arviointikriteerit hyvin 
ja sijoittui pisteytyksessä parhaimpien joukkoon. Hankkeelle esitetään myönnettäväksi 
AIKO-rahoitusta 70 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, kuitenkin 
enintään 46 200 euroa. Hankkeen kesto 8 kk. 
 

 

 
 
 

9. Jyväskylän ammattikorkeakoulu: ”Koulutusta edistävät keinotodellisuudet” 
 

Kriteerit    Arviointi 

Hanke soveltuu AIKO-rahoitukseen 9 

Hanke toteuttaa Keski-Suomen ennakoidun rakennemuutoksen 
suunnitelmaa 

9 

Hankkeen seurauksena syntyy uusia yritysverkostoja 8 

Hanke on innovatiivinen 7 

Hanke on kustannustehokas 8 

Pisteet yhteensä:    41 

Kuvaus ja arviointi: 
 
Hankkeen tavoitteena on kokeilla 360-videoita ja kuvia sekä lisättyjä ja virtuaalitodellisuutta 
koulu- ja yritysmaailmassa. 
 
 
Strategian teema: digitalous/osaamistalous 
 
Valmistelijat: Kari Luostarinen ja Kari Pirinen 
 
Loppuyhteenveto: Hanke täytti arviointikriteerit hyvin ja sijoittui pisteytyksessä 
parhaimpien joukkoon. Ala kehittyy nopeasti ja tarjoaa paljon potentiaalia uudelle 
liiketoiminnalle sekä tehostaa julkisia palveluja. Hankkeessa ovat mukana sekä Keski-
Suomen keskussairaala Jyväskylän yliopisto. Hankkeelle esitetään myönnettäväksi AIKO-
rahoitusta 70 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 44 
702 euroa. Hankkeen kesto 10 kk. 

 


