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RAHOITUSPÄÄTÖKSEN EHDOT   
 
Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE-rahoitus),  
lump sum -hankkeet 
 

Nämä rahoitusehdot ovat osa tuen myöntämispäätöstä. Jos näitä ehtoja ei noudateta, maksa-

tukset voidaan keskeyttää ja jo maksettu tuki periä takaisin. Tuki on myönnetty ajallisesti ra-

jatusta hankkeesta aiheutuneiden hankesuunnitelman mukaisten toimenpiteiden suorittami-

seen. 

 

Lump sum -hankkeissa ei voida uudella hankepäätöksellä muuttaa muuta kuin hankkeen to-

teuttamisaikaa. Mikäli sitä on tarpeen muuttaa, hakijan on oltava yhteydessä Etelä-Pohjan-

maan liittoon hyvissä ajoin ennen alkuperäistä hankkeen päättymisajankohtaa. 

 

 

Aloitus  Lump sum –hankkeille ei pääsääntöisesti järjestetä erillistä aloituspa-

laveria. Tarvittaessa aloituspalaveri voidaan järjestää.  

 

Ohjausryhmä Lump sum -hankkeissa ei perusteta ohjausryhmää. Vastuu hankkeen 

toiminnasta on aina hankkeen toteuttajalla, jolle hankerahoitus on 

myönnetty.  

 

Tiedotus  Onnistunut tiedotus vauhdittaa hankkeiden käynnistymistä ja edistää 

yhteistyötä.  

  Tiedottamisen tarkoitus on kertoa hankkeiden tuloksista ja levittää 

hyviä käytäntöjä sekä lisätä hanketoiminnan avoimuutta ja näky-

vyyttä. 

 

  Hankkeen tiedotuksessa on mainittava tuen myöntänyt Etelä-Pohjan-

maan liitto joko tekstinä tai rahoittajan logoa käyttämällä. Logo löy-

tyy Etelä-Pohjanmaan liiton verkkosivuilta. 

 

Hyväksyttävät kustannukset   

 

Rahoituspäätöksessä on hyväksytty hankkeen toteuttamisen perus-

teena oleva kustannusarvio, mutta tuen maksu tapahtuu todennetun 

tuotoksen tai toimenpiteen perusteella.  

  

 

Maksatus ja seuranta  

 

Lump sum -hankkeiden maksatushakemusmenettely on määritelty 

vahvistetussa hankesuunnitelmassa. Myönnetyn tuen maksatusta 

haetaan maksatushakemuslomakkeella. Tuen maksu tapahtuu mak-

satushakemukseen liitetyn todennetun tuotoksen tai toimenpiteen pe-

rusteella. Toteutuneita kustannuksia ei tarvitse esittää.  

    

  Jos rahoituspäätöksessä on hyväksytty hankkeen toteuttaminen ja 

kertakorvauksen maksaminen osissa, kunkin osan maksamisen edel-

lytyksenä on, että siihen liittyvä tuotos tai toimenpide on saavutettu 

ja sitä koskevat todentavat asiakirjat on toimitettu rahoittavalle vi-

ranomaiselle.  
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  Hankkeen loppumaksatusta on haettava neljän kuukauden kuluessa 

hyväksytyn toteuttamisajan päättymisestä. Myöhästyneen hakemuk-

sen perusteella ei viimeistä maksatuserää makseta.   

 

  Loppumaksatuksen yhteydessä tulee arvioida, miten hanke tuki 

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman, älykkään erikoistumisen stra-

tegian ja/tai Etelä-Pohjanmaa koronasta eteenpäin (EPKE) -suunni-

telman tavoitteita sekä raportoida työ- ja elinkeinoministeriön indi-

kaattoritavoitteiden toteuma. 

 

  Lump sum -hankkeissa tukea ei makseta lainkaan, jos hank-

keen tuotos tai toimenpide ei toteudu kokonaisuudessaan ra-

hoituspäätöksen mukaisena.  

 

  Hakemuksista saadut tiedot ovat Etelä-Pohjanmaan liiton ja työ- ja 

elinkeinoministeriön käytössä seurantaa varten.  

 

 

Jatkoaika  Hankkeen toteutusajalle voidaan perustelluista syistä hakea piden-

nystä. Hakijan tulee toimittaa vapaamuotoinen jatkoaikahakemus 

Etelä-Pohjanmaan liitoon ennen päätöksessä hyväksytyn toteutus-

ajan päättymistä.  

 

 

Asiakirjojen säilytys Lump sum -hankkeissa ei tarvitse säilyttää muuta aineistoa kuin tuen 

maksunperusteena ollut tuotos. 

 

 

Tarkastukset  Lump sum -hankkeissa voidaan tarkastaa vain hankesuunnitelma 

sekä rahoituspäätöksen mukainen tuotos tai toimenpide, jonka pe-

rusteella tuki on maksettu.  

 

 

Tuen maksamisen lopettaminen ja takaisinperintä tai palauttaminen  

 

  Myönnetyn tuen maksamisen lopettamisesta, takaisinperinnästä ja 

palauttamisesta säädetään laissa alueiden kehittämisen ja rakenne-

rahastohankkeiden rahoittamisesta, ns. rahoituslaissa (8/2014). Sa-

massa laissa säädetään myös takaisin maksettavan määrän korosta 

ja viivästyskorosta. 

 

 

Säädökset  Etelä-Pohjanmaan liiton myöntämään AKKE-rahoitukseen sovelletta-

vat kansalliset säädökset ja muut asiakirjat: 

• Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallin-

noinnista (7/2014) 

• Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoit-

tamisesta (8/2014) 

• Asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden ra-

hoittamisesta (357/2014) 

• Valtionavustuslaki (688/2001)  

• Laki julkisista hankinnoista (1397/2016) 

 


