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Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman 
tukeminen -määräraha (AKKE) 
 
Työ- ja elinkeinoministeriö on valtioneuvoston 22.10.2020 tekemän päätöksen 
mukaisesti myöntänyt Etelä-Pohjanmaan liitolle 763 000 euroa alueiden kestävän 
kasvun ja tukemisen määrärahaa (AKKE). Määräraha on osa kansallista 
aluekehittämisen elvytyspakettia, ja se on tarkoitettu koronakoronakriisistä 
elpymiseen ja jälleenrakennukseen liittyviin toimenpiteisiin maakunnittain 
valmisteltujen alueellisten selviytymissuunnitelmien perusteella. 
 
Kaikkien AKKE-hankkeiden rahoittamisessa ja hallinnoinnissa noudatetaan lakia 
alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014) sekä 
lakia alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoituksesta (8/2014). 
 
AKKE-hankkeiden valintakriteerit: 

- Hankkeen tulee 
o perustua Etelä-Pohjanmaan alueelliseen selviytymissuunitelmaan ”EPKE 

- Etelä-Pohjanmaa koronasta eteenpäin” 
o edistää suoraan tai välillisesti elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai 

työllisyyttä taikka 
o edistää osaamiseen ja innovaatioihin perustuvaa elinkeinorakenteen 

uudistumista. 
 
Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus on 17.11.2020 päättänyt kohdentaa AKKE-
määrärahan seuraavasti: 

- vähintään 403 000 euroa EPKE-suunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin 
- enintään 60 000 euroa sellaisiin digitaaliseen tai vihreään siirtymään 

liittyvien kansainvälisten hankkeiden valmisteluun, joilla tuetaan uuden 
kasvun edellytyksiä kriisin jälkeen 

- enintään 300 000 euroa parhaillaan käynnissä olevien kuntien elinkeinotyötä 
tukevien AKKE-hankkeiden lisärahoitukseen 

 
Tämä hakuilmoitus liittyy kahteen ensiksi mainittuun kokonaisuuteen. Kuntien 
elinkeinotyötä tukevien AKKE-hankkeiden lisärahoituksesta tiedotetaan ja 
ohjeistetaan erikseen ko. hankkeita. 

https://epliitto.fi-h.seravo.com/wp-content/uploads/2020/11/B_93_-E-P_koronasta_eteenpain_EPKE_S.pdf
https://epliitto.fi-h.seravo.com/wp-content/uploads/2020/11/B_93_-E-P_koronasta_eteenpain_EPKE_S.pdf
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Hakuohje: EPKE-suunnitelman toimeenpanoa 
tukevat AKKE-hankkeet (poislukien kv-
valmisteluhankkeet) 
 

Hakuaika 

Hakuaika on jatkuva. Hakemusten käsittelyynottopäivämäärät ovat  
- 29.1.2021 ja 
- 26.2.2021 (jos rahoitusta on vielä jäljellä) 
- 23.4.2021 (jos rahoitusta on vielä jäljellä) 

 
Kuhunkin käsittelyynottopäivämäärään mennessä jätetyt hakemukset arvioidaan ja 
valmistellaan rahoituspäätöstä varten yhtä aikaa. 
 
Rahoituspäätöksen tekee 60 000 euron tukeen saakka maakuntajohtaja. Jos tukea on 
haettu yli 60 000 euroa, päätöksenteko on Etelä-Pohjanmaan liiton 
maakuntahallituksella. 
 

Tukitaso 

Rahoitusta voidaan myöntää enintään 80 % kustannuksista. Hakijan/hakijoiden tulee 
osoittaa hankkeelle omarahoitusta. 
 

Minkälaisia hankkeita rahoitetaan? 

Tuensaajia voivat olla kunnat, kehittämisyhtiöt, elinkeino-, toimiala- ja ammattijärjestöt 
sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatiot. Yksittäisen yrityksen tai ammatinharjoittajan 
tukemiseen maakunnan liitto ei voi osallistua. 
 
Rahoitus on tarkoitettu koronakoronakriisistä elpymiseen ja jälleenrakennukseen 
liittyviin toimenpiteisiin Etelä-Pohjanmaan alueellisen selviytymissuunnitelman 
perusteella. Tavoitteena on elinkeinorakenteen uudistuminen, joka nojaa osaamiseen 
ja innovaatioihin ja suuntautuu kansainvälisesti. Hankkeiden tulee edistää suoraan tai 
välillisesti elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja työllisyyttä ja/tai tukea siirtymää 
kohti digitaalista ja hiilineutraalia yhteiskuntaa.  Taustalla on myös pyrkimys vahvistaa 
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alueen toimijoiden muutosjoustavuutta talouskriisin haitallisten vaikutusten 
hillinnässä. 
 
Toimenpiteet voivat kohdistua kaikkiin toimialoihin, jotka ovat joutuneet vaikeuksiin 
koronaepidemian takia tai jotka voivat hyödyntää muutostilannetta uuden 
liiketoiminnan kehittämiseen.  
 
AKKE-hankkeiden toimenpiteiden tulee olla selkeästi rajattuja, konkreettisia 
kehittämishankkeita tai -kokeiluja. Myös rajattuun teemaan kohdennettuja selvityksiä 
tai vastaavia voidaan rahoittaa, jos niillä on uutuusarvoa ja laajaa hyödynnettävyyttä 
maakunnassa.  
 
AKKE-rahoitusta ei ole tarkoitettu infrastruktuuriin tai muihin fyysisiin rakenteisiin, 
nykyisiä rakenteita ylläpitäviin hankkeisiin tai yksittäisten tilaisuuksien tai tapahtumien 
järjestämiseen. Rahoitusta ei myönnetä toimintatukena hakijan normaalista 
toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin tai koronaepidemiasta aiheutuvien 
taloudellisten tappioiden kattamiseen. Maakunnan liitto ei voi myöntää rahoitusta 
yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen. 
 
Hankkeiden toteutusaika voi olla hankkeen sisällöstä riippuen muutamasta 
kuukaudesta noin vuoteen saakka.  
 

Hakemuksen laatiminen 

Hankkeet voivat olla yhden toteuttajan hankkeita (kustannusmalli flat rate 24 % tai 
lump sum) tai useamman toteuttajan yhteishankkeita (kustannusmalli flat rate 24 %).  
Valitse oikea hakulomake toteutustyypin ja kustannusmallin mukaan. 
 
Työ- ja elinkeinoministeriö edellyttää AKKE-rahoituksen seurannassa käytettävän 
sisällöllisiä ja määrällisiä indikaattoreita, jotka ilmenevät hakulomakkeista. 
Indikaattoreita koskeviin kysymyksiin liittyvät vastaukset ja arviot on punnittava 
käyttäen huolellista harkintaa. Indikaattoreiden liittyvien tavoitteiden toteutumisesta 
edellytetään raportointia. 
 
Allekirjoitettu, skannattu hakemus liitteineen tulee toimittaa sähköpostilla Etelä-
Pohjanmaan liittoon osoitteeseen kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi.  
 

mailto:kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi
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Aineisto ja lisätiedot 

Linkki Etelä-Pohjanmaan alueelliseen korona-selviytymissuunnitelmaan 
Linkki hakemuslomakkeisiin ja ohjeisiin 
 
Lisätietoja antavat: kehittämispäällikkö Heli Rintala, puh. 0400 172 202, 
kehittämisasiantuntija Kirsi Pajula, puh. 050 3381 905 ja kehittämisasiantuntija Outi Mäki, 
puh. 040 509 4420. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@etela-
pohjanmaa.fi. 
 

Hakuohje: EPKE-suunnitelman toimeenpanoa 
tukevat kv-valmisteluhankkeet 
 

Hakuaika 

Rahoituspäätökset tehdään ilman hakuaikoja. Käytössä on ns. jatkuva haku. 
Rahoituspäätöksen tekee maakuntajohtaja. 
 

Tukitaso 

Rahoitusta voidaan myöntää 50 % kustannuksista, kuitenkin enintään 15 000 euroa 
yhdelle valmisteluhankkeelle. Hakijan tulee osallistua rahoitukseen omalla 
rahoituksellaan. 
 

Rahoituskriteerit 

Tuensaajia voivat olla kunnat, kehittämisyhtiöt, elinkeino-, toimiala- ja ammattijärjestöt 
sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatiot. Yksittäisen yrityksen tai ammatinharjoittajan 
tukemiseen maakunnan liitto ei voi osallistua. 
 
Edellytykset AKKE-rahoituksen myöntämiselle kv-hankkeiden valmisteluun: 
• AKKE-hankkeessa valmisteltavan kv-hankkeen tulee tukea digitaalista tai vihreää 

siirtymää  
• Valmisteltavalla hankkeella tulee olla laajoja aluekehitysvaikutuksia. Valmisteltavan 

kv-hankkeen Etelä-Pohjanmaalle kohdistuvan budjettiosuuden pitää olla vähintään 
100 000 €. 

• Hankkeen on oltava maakuntaohjelman ja/tai älykkään erikoistumisen strategian 
mukainen sekä tuettava Etelä-Pohjanmaan alueellista korona-
selviytymissuunnitelmaa 

https://epliitto.fi-h.seravo.com/wp-content/uploads/2020/11/B_93_-E-P_koronasta_eteenpain_EPKE_S.pdf
https://epliitto.fi-h.seravo.com/hankerahoitus/maakunnallinen-kehittamisrahoitus-akke/
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• Rahoitusmuotona on kertakorvaus eli lump sum, mikä edellyttää hakemusvaiheessa 
hyviä ja realistisia perusteita arvioiduille kustannuksille. Kustannusmalli tulee rakentaa 
flat rate 24 % –pohjalla. 

• Hankekonsortion pitää olla kutakuinkin tiedossa valmisteluhanketta haettaessa, 
edellytämme riittävää määrää hyviä ja kv-kokemusta omaavia partnereita. 

• Hakijan tulee osoittaa osaaminen kv-työhön. 
 
Maksatuksen kriteerinä on, että 

• hakija on jättänyt teknisesti hyväksyttävän hakemuksen sovittuun hakuun 
• hakija on osallistunut hankevalmistelun partneritapaamiseen (etäkokous 

hyväksytään) 
 
Hakemuksen laatiminen 

Rahoitusta haetaan AKKE-lomakkeella (lump sum). Täyttöohjeet ovat lomakkeen 
lopussa. Liitteeksi laitetaan hakemuslomakkeessa mainitut liitteet. Hakemuksesta tulee 
ilmetä valmisteltavan hankkeen suunniteltu sisältö, kustannusarvio ja konsortion 
kokoonpano sekä ohjelma, josta kv-rahoitusta ollaan hakemassa. Valmistelurahoitusta 
tulee hakea hyvissä ajoin ennen kv-haun päättymistä. Valmistelurahoitusta ei myönnetä 
takautuvasti. 
 
Hakemukseen kustannukset tulee perustella erillisellä liitteellä eli palkkakustannusten 
osalta: kenen palkkoja, kuinka suuresta työpanoksesta on kyse ja miten tehtäviin se 
kohdentuu; ostopalveluiden osalta: arvio sisällöstä, työmäärästä, hinnasta ja siitä, miten 
kilpailutetaan. Matkat, toimistokulut ym. menevät flat rate -osuuteen. 
 
Kommentoimme mielellämme hakemusta luonnosvaiheessa. 
 
Allekirjoitettu, skannattu hakemus liitteineen tulee toimittaa sähköpostilla Etelä-
Pohjanmaan liittoon osoitteeseen kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi.  
 
Aineisto ja lisätiedot 

Linkki Etelä-Pohjanmaan alueelliseen korona-selviytymissuunnitelmaan 
Linkki hakemuslomakkeeseen ja ohjeisiin 
 
Lisätietoja antaa: kehittämissuunnittelija Sanna Puumala, p. 040 509 4420, 
sanna.puumala@etela-pohjanmaa.fi  
 

mailto:kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi
https://epliitto.fi-h.seravo.com/wp-content/uploads/2020/11/B_93_-E-P_koronasta_eteenpain_EPKE_S.pdf
https://epliitto.fi-h.seravo.com/hankerahoitus/maakunnallinen-kehittamisrahoitus-akke/
mailto:sanna.puumala@etela-pohjanmaa.fi
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