
AKKE-LOPPURAPORTTI

MYÖNNETTY TUKI 

Myönnetty tuki 

☐ Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määräraha
☐ Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -määräraha
☐ Omaehtoinen kehittäminen (AKKE)

HANKKEEN TIEDOT 

Hankkeen nimi 

Alkamispäivä 

Päättymispäivä 

Hankkeen toteutuneet kokonaiskustannukset, € 

AKKE / AIKO-määrärahan osuus, € 

YHTEISHANKE 

Onko kyseessä yhteishanke? 
☐ Kyllä
☐ Ei

Osatoteuttaja A: 

Osatoteuttaja B: 

Osatoteuttaja C: 

Osatoteuttaja D: 

Osatoteuttaja E: 

Osatoteuttaja F: 



SEURANTATIEDOT 

Hankekuvaus (mitä tavoiteltiin) 
 

Hankkeen henkilöstö, organisaatio ja keskeiset yhteistyötahot 
 

Tehdyt toimenpiteet ja saadut tulokset 
 

Tapahtuiko poikkeamia suhteessa suunniteltuun? 

 

Hankkeen vaikuttavuus (mitä toiminnan tuotoksilla on saatu aikaan) 
 

Hankkeen pysyvyys (miten tuloksia hyödynnetään ja miten ne jäävät käytäntöön) 
 

Miten hankkeesta tiedotettiin, miten se näkyi julkisuudessa? 
 

Ohjausryhmän ja muiden ulkopuolisten (esim. kohderyhmän) arvio hankkeen toteutuksesta ja tuloksista 
 

Ilmoitus hankkeeseen liittyvän aineiston säilytyspaikasta 
 

  



 
INDIKAATTORIT  

(Kuvaa saavutettuja tuloksia sanallisesti ja kuvaa miten ilmoitetut tulokset on dokumentoitu ja todennettavissa. Jos 
tuloksia ei ole saavutettu, kuvaa miksi ei). 

Käynnistyneet kokeilut 
Tavoite _____ (kpl) 
Saavutettu _____ (kpl) 
 

Uusi toimintamalli tai käynnistynyt kehitysprosessi 
☐ Kyllä 
☐ Ei 

 

Mukana olleet yritykset ja muut organisaatiot  
Tavoite _____ (kpl) 
Saavutettu _____ (kpl) 
 

Myötävaikutuksella syntyneet uudet yritykset 
Tavoite _____ (kpl) 
Saavutettu _____ (kpl) 
 

Myötävaikutuksella syntyneet uudet työpaikat 
Tavoite _____ (kpl) 
Saavutettu _____ (kpl) 
 

Hanke edisti alueen elinvoimaa: 
☐ Alueen veto-/pitovoima 
☐ Osaava työvoima 
☐ Elinkeinorakenteen uudistuminen ja monipuolistuminen 
☐ Osallisuus ja hyvinvointi (tasa-arvo, eri väestöryhmät) 

 

Hanke edisti kansainvälistä toimintaa 
 ☐ Kyllä 
 ☐ Ei 

 

Hanke tuki ilmastonmuutoksen hillintää tai siihen sopeutumista 
☐ Kyllä 
☐ Ei 

 



Hanke edisti asukkaiden ja/tai yritysten digitaalisia palveluita ja niiden saavutettavuutta 
☐ Kyllä 
☐ Ei 

 

Jos hankesuunnitelmassa oli ilmoitettu muita indikaattoreita tai muita kerättäviä tietoja, raportoi niistä 
(laadullinen/määrällinen) 

 
 
 
 

 

TIIVISTELMÄ 

Julkinen tiivistelmä hankkeen toiminnasta ja tuloksista 
 

 
  



ALLEKIRJOITUKSET 

Paikka ja aika 

  /  /  
 

Hakijan allekirjoitus (organisaation nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö) 

 
 

Nimenselvennys 

 
 

Hakemus voidaan lähettää sähköisesti allekirjoitettuna tai skannattuna käsin allekirjoitettuna tiedostona Pohjanmaan 
liiton kirjaamon sähköpostiin kirjaamo@obotnia.fi. Hakemus voidaan toimittaa myös postitse osoitteeseen Pohjanmaan
liitto, Hietasaarenkatu 6B, PL 174, 65101 Vaasa. 
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