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Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman 
tukeminen -määräraha (AKKE) 
 
Työ- ja elinkeinoministeriö on valtioneuvoston 4.2.2021 tekemän päätöksen mukaisesti 
myöntänyt Etelä-Pohjanmaan liitolle 396 000 euroa alueiden kestävän kasvun ja 
tukemisen määrärahaa (AKKE). Maakuntien omaehtoisen kehittämisen määräraha 
käytetään maakuntien liittojen päätösten mukaisesti hallituksen 
aluekehittämispäätöstä ja maakuntaohjelmien toimeenpanoa edistäviin kohteisiin. 
 
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: 

- osuvuus Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelmaan 2018-2021, Etelä-Pohjanmaan 
älykkään erikoistumisen strategiaan ja/tai Etelä-Pohjanmaan koronasta 
eteenpäin (EPKE) -suunnitelmaan 

- uutuusarvo, konkreettisuus, suunnitelman selkeys, tavoitteiden ja 
toimenpiteiden oikeasuhteisuus 

- rahoitusta voidaan myöntää myös vaativien kansainvälisten hankkeiden 
valmisteluun, kts. alempana kohta ”Kv-valmisteluhankkeet” 

 

Hakuaika 

Hakuaika on jatkuva. Kunkin kuukauden loppuun mennessä jätetyt hakemukset 
otetaan käsittelyyn ja arvioidaan yhdellä kertaa. Kansainvälisten hankkeiden 
valmistelurahoitukseen liittyviä hakemuksia käsitellään jatkuvasti hakemusten 
saapumisjärjestyksen mukaisesti. 
 
Helmikuun lopussa päättyneeseen aiemmin ohjeistettuun AKKE-hakuun liittyvät 
hakemukset, joille ei mahdollisesti riittänyt rahoitusta, otetaan huomioon arvioitaessa 
maaliskuun loppuun mennessä tulleita hakemuksia. 
 



 
 
  Hakuilmoitus 
  1.3.2021 

päivitetty 8.4.2021 

 

www.epliitto.fi  

Kampusranta 9 C, PL 109, 60101, Seinäjoki 

Tukitaso 

Rahoitusta voidaan myöntää enintään 80 % kustannuksista. Hakijan/hakijoiden tulee 
osoittaa hankkeelle omarahoitusta. 
 
Kansainvälisten hankkeiden valmistelutuessa on edellä mainitusta poikkeava tukitaso, 
kts. alempana kohta ”Kv-valmisteluhankkeet”. 
 

Minkälaisia hankkeita rahoitetaan? 

Tuensaajia voivat olla kunnat, kuntayhtymät, kehittämisyhtiöt, elinkeino-, toimiala- ja 
ammattijärjestöt sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatiot. Yksittäisen yrityksen tai 
ammatinharjoittajan tukemiseen maakunnan liitto ei voi osallistua. 
 
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 puoleentoista 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. 
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Seurannassa käytettävät indikaattorit 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 { HYPERLINK "mailto:kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi" 
}.  
 
Päätösasiakirja liitteineen lähetetään sähköpostitse tiedoksi hakijan hakulomakkeessa 
ilmoittamalle yhteyshenkilölle. Halutessaan hakija voi kieltää asiakirjojen lähettämisen 
sähköpostitse, jolloin päätös lähetetään tavanomaisella postilla. 
 
Aineisto ja lisätiedot 

Linkki Etelä-Pohjanmaan { HYPERLINK "https://epliitto.fi/wp-content/uploads/2020/11/A_58_Etela-
Pohjanmaan_maakuntaohjelma_2018-2021_web.pdf" }, { HYPERLINK "https://epliitto.fi/wp-
content/uploads/2020/11/B_64_Alykas_ja_erottuva_-_Etela-
Pohjanmaan_alykkaan_erikoistumisen_strategia.pdf" } ja { HYPERLINK "https://epliitto.fi/wp-
content/uploads/2021/02/B_95_EPKE_paivitys_helmikuu2021_final_S.pdf" } 
Linkki { HYPERLINK "https://epliitto.fi-h.seravo.com/hankerahoitus/maakunnallinen-kehittamisrahoitus-
akke/" } 
 
Lisätietoja antavat: kehittämispäällikkö Heli Rintala sekä kehittämisasiantuntijat Kirsi 
Pajula, Outi Mäki ja Päivi Mäntymäki. Yhteystiedot: { HYPERLINK "https://epliitto.fi/etela-
pohjanmaan-liitto/yhteystiedot/henkilokunta/" } 
 
************************************************************************************* 
 

KV-valmisteluhankkeet 

Rahoituspäätökset tehdään ilman hakuaikoja. Käytössä on ns. jatkuva haku. KV-
valmisteluhankkeille on varattu edellisestä AKKE-rahoituksesta 60 000 euron kiintiö, 
jossa on vielä rahoitusta jäljellä. 
 
Rahoitusta voidaan myöntää 50 % kustannuksista, kuitenkin enintään 15 000 euroa 
yhdelle valmisteluhankkeelle. Hakijan tulee osallistua rahoitukseen omalla 
rahoituksellaan. 
 
Edellytykset AKKE-rahoituksen myöntämiselle kv-hankkeiden valmisteluun: 

mailto:kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi
https://epliitto.fi/wp-content/uploads/2020/11/A_58_Etela-Pohjanmaan_maakuntaohjelma_2018-2021_web.pdf
https://epliitto.fi/wp-content/uploads/2020/11/B_64_Alykas_ja_erottuva_-_Etela-Pohjanmaan_alykkaan_erikoistumisen_strategia.pdf
https://epliitto.fi/wp-content/uploads/2021/02/B_95_EPKE_paivitys_helmikuu2021_final_S.pdf
https://epliitto.fi-h.seravo.com/hankerahoitus/maakunnallinen-kehittamisrahoitus-akke/
https://epliitto.fi/etela-pohjanmaan-liitto/yhteystiedot/henkilokunta/
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• 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 taikka tuettava Etelä-Pohjanmaan alueellista korona-
selviytymissuunnitelmaa 

• 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) 
 
KV-valmisteluhankkeen 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 { HYPERLINK "mailto:kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi" 
}.  
 
Päätösasiakirja liitteineen lähetetään sähköpostitse tiedoksi hakijan hakulomakkeessa 
ilmoittamalle yhteyshenkilölle. Halutessaan hakija voi kieltää asiakirjojen lähettämisen 
sähköpostitse, jolloin päätös lähetetään tavanomaisella postilla. 
 

mailto:kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi
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Lisätietoja kv-valmisteluhankkeista antaa kehittämisasiantuntija Sanna Puumala 
(yhteystiedot: { HYPERLINK "https://epliitto.fi/etela-pohjanmaan-
liitto/yhteystiedot/henkilokunta/" } ) 
 

https://epliitto.fi/etela-pohjanmaan-liitto/yhteystiedot/henkilokunta/
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