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Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman 
tukeminen -määräraha (AKKE) 
 
Etelä-Pohjanmaan liitossa on haettavana sopimuksellisen yhteistyön AKKE-
rahoitusta ja omaehtoista AKKE-rahoitusta. 
 

Sopimuksellisen yhteistyön AKKE-rahoitus 

Etelä-Pohjanmaan liitossa on haettavana sopimuksellisen yhteistyön AKKE-
hankerahoitusta. Määrärahan kohdentaminen perustuu valtion ja maakunnan 
aluekehittämiskeskustelujen yhteistyöasiakirjoissa sovittujen teemojen kehittämiseen. 
 
Seuraaviin sopimuksellisen yhteistyön teemoihin on vielä haettavissa rahoitusta: 

1. Osaavan työvoiman saatavuus ja työvoiman alueellinen liikkuvuus 
Etelä-Pohjanmaalla (noin 50 000 €) 
 Työmarkkinoiden häiriötilanteen ratkaisuun kehitettävät 

toimintamallit ja -tavat (työvoimapula, rekrytointiongelmat, korkea 
työllisyys, matala työttömyys) 

 Ulkomaalaisen työvoiman (ml. opiskelijat) rekrytoiminen ja 
kotoutumisen vahvistaminen 

2. Ruokamaakunnan ilmastoviisaat ratkaisut (noin 193 000 €) 
 Kestävät ilmastoratkaisut 
 Ruokaekosysteemin vahvistaminen 

 
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. Rahoitusta voidaan myöntää myös vaativien 
kansainvälisten hankkeiden valmisteluun, kts. alempana. 
 

Sopimuksellisen yhteistyön AKKE-hankkeiden valintakriteerit: 
• osuvuus Etelä-Pohjanmaan liiton ja valtion yhteistyöasiakirjassa sovittuun 

teemaan (Yhteistyöasiakirja Etelä-Pohjanmaa) 
• osuvuus Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelmaan 2022-2025 ja/tai Etelä-

Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategiaan  

https://tem.fi/documents/1410877/113479566/Etela-Pohjanmaa_2022.pdf/6612d45e-522c-0180-2206-a08918e03a31/Etela-Pohjanmaa_2022.pdf?t=1647422420239
https://epliitto.fi/wp-content/uploads/2021/11/MASU_MAKO_AES_20211129.pdf
https://epliitto.fi/wp-content/uploads/2021/11/MASU_MAKO_AES_20211129.pdf
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• uutuusarvo, konkreettisuus, suunnitelman selkeys, tavoitteiden ja 
toimenpiteiden oikeasuhteisuus 

 

Omaehtoinen AKKE-rahoitus 

Etelä-Pohjanmaan liitossa on haettavana myös maakunnan omaehtoiseen 
kehittämiseen kohdistettavaa AKKE-rahoitusta. Tätä rahoitusta on käytettävissä  
n. 115 000 euroa. 
 
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. Rahoitusta voidaan myöntää myös vaativien kansainvälisten 
hankkeiden valmisteluun, kts. alempana. 

 
Omaehtoisen rahoituksen AKKE-hankkeiden valintakriteerit: 

• osuvuus Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelmaan 2022-2025 ja/tai Etelä-
Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategiaan  

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

 

Hakuaika 

Hakuaika on jatkuva ja koskee kaikkea haettavissa olevaa AKKE-rahoitusta. Kunkin 
kuukauden loppuun mennessä jätetyt hakemukset otetaan käsittelyyn ja arvioidaan 
yhdellä kertaa. Myös kansainvälisten hankkeiden valmistelurahoitukseen liittyvät 
hakemukset arvioidaan samassa käsittelyprosessissa kuin muut hakemukset. 
 

Tuensaajat 

Tuensaajia voivat olla kunnat, kuntayhtymät, kehittämisyhtiöt, elinkeino-, toimiala- ja 
ammattijärjestöt sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatiot. Yksittäisen yrityksen tai 
ammatinharjoittajan tukemiseen maakunnan liitto ei voi osallistua. 
 

https://epliitto.fi/wp-content/uploads/2021/11/MASU_MAKO_AES_20211129.pdf
https://epliitto.fi/wp-content/uploads/2021/11/MASU_MAKO_AES_20211129.pdf
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Tukitaso ja hankkeiden kesto 

Kehittämishankkeissa rahoitusta voidaan myöntää enintään 80 % kustannuksista. 
Hakijan/hakijoiden tulee osoittaa hankkeelle omarahoitusta. 
 
Kansainvälisten hankkeiden valmistelutuessa on edellä mainitusta poikkeava tukitaso, 
kts. alempana. 
 
Hankkeiden toteutusaika voi olla pääsääntöisesti enintään kaksi (2) vuotta. 
Sopimuksellisen AKKE-rahoituksen hankkeet voivat kestää enintään 31.8.2024 saakka. 
 

Rahoitusta ei myönnetä: 

• investointihankkeisiin, infrastruktuuriin tai muihin fyysisiin rakenteisiin 
• yksittäisten tilaisuuksien tai tapahtumien järjestämiseen  
• toimintatukena hakijan normaalista toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin  
• yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen 

 

Hakemuksen laatiminen 

Hanketta voi hakea yksi tai useampi hakijaorganisaatio yhdessä. 
 
Hankkeissa tulee käyttää joko flat rate 40 %, flat rate 7 % -kustannusmallia tai 
kertakorvausmallia. 

• Flat rate 40 % on ensisijainen flat rate -malli 
- palkkakustannusten laskennassa käytetään vakiosivukuluprosenttimallia 

tai yksikkökustannusmallia. 
• Flat rate 7 % -kustannusmallin voi valita, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:  

- hankkeessa ei ole lainkaan henkilöstön palkkakustannuksia,  
- ostopalvelujen kustannukset ovat vähintään 30 prosenttia 

hankehenkilöstön palkkakustannuksista tai 
- matkakustannukset ovat vähintään 20 prosenttia hankehenkilöstön 

palkkakustannuksista. 
- palkkakustannusten laskennassa käytetään vakiosivukuluprosenttimallia 

tai yksikkökustannusmallia. 
• Kertakorvaus  
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- palkkakustannusten laskennassa käytetään yksikkökustannusmallia, 
muutoin kustannusarvio laaditaan flat rate 7 % -kustannusmalliin 
perustuen 

 
Kustannusmalleja on selostettu tarkemmin AKKE-ohjeet ja ehdot -asiakirjassa (katso 
kohdasta Aineistot ja lisätiedot). 
 
Seurannassa käytettävät indikaattorit ilmenevät hakulomakkeista. Indikaattoreita 
koskeviin kysymyksiin liittyvät vastaukset ja arviot on punnittava käyttäen huolellista 
harkintaa. Kuvaa hakulomakkeen lisäksi erillisellä liitteellä, mitä esimerkiksi 
mahdollisilla kokeiluilla tai kehitysprosesseilla tässä hankkeessa tarkoitetaan sekä 
miten hanke konkreettisesti edistää alueen elinvoimaa.  
 
Seurantatietoihin liittyvien tavoitteiden toteutumisesta edellytetään raportointia. 
 

Edellytykset AKKE-rahoituksen myöntämiselle kansainvälisten 

hankkeiden valmisteluun 

• Rahoituksessa etusijalla ovat EAY-ohjelmat (Interreg Baltic Sea Region, Interreg 
Europe, Interreg Aurora) sekä esimerkiksi Horisontti Eurooppa ja Luova 
Eurooppa -ohjelmat 

• Rahoitusta voidaan myöntää 50 % kustannuksista, kuitenkin enintään 15 000 
euroa.  

• Valmisteltavalla hankkeella tulee olla laajoja aluekehitysvaikutuksia. 
Valmisteltavan kv-hankkeen Etelä-Pohjanmaalle kohdistuvan budjettiosuuden 
pitää olla vähintään 100 000 €. 

• Rahoitusmuotona on kertakorvaus, mikä edellyttää hakemusvaiheessa hyviä ja 
realistisia perusteita arvioiduille kustannuksille.  Kustannusarvio tulee rakentaa 
tosiallisiin kustannuksiin perustuen. Palkkakustannusmallina käytetään 
vakiosivukuluprosenttimallia.  

• 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 
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• hakija on osallistunut hankevalmistelun partneritapaamiseen (etäkokous 
hyväksytään) 

 
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. 
 
Hakemuksen jättäminen ja päätöksestä tiedottaminen 

Allekirjoitettu, skannattu hakemus liitteineen tulee toimittaa sähköpostilla Etelä-
Pohjanmaan liittoon osoitteeseen 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. 
 
Aineistot ja lisätiedot 

Yhteistyöasiakirja Etelä-Pohjanmaa 
 
Huomisen lakeus -maakuntastrategia (sisältää maakuntaohjelman 2022-2025 ja älykkään 
erikoistumisen strategian 2021-2027) 
 
AKKE-ohjeet ja ehdot 
 
Lisätietoja antavat: kehittämisasiantuntijat Päivi Mäntymäki, Sanna Puumala (erityisesti 
kv-valmisteluhankkeet) ja Minna Nikkari sekä aluekehitysjohtaja Heli Rintala. 
Lisätietoja maksatuksista antaa Outi Mäki. 
Yhteystiedot: https://epliitto.fi/etela-pohjanmaan-liitto/yhteystiedot/henkilokunta/ 
 
AKKE-hankkeiden rahoittamisessa ja hallinnoinnissa noudatettava lainsäädäntö: 
 

- Laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan 
hankkeiden rahoittamisesta (757/2021, rahoituslaki) 

- Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja 
rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (867/2021, rahoitusasetus) 

- Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoista 
rahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta (866/2021, 

mailto:kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi
https://tem.fi/documents/1410877/113479566/Etela-Pohjanmaa_2022.pdf/6612d45e-522c-0180-2206-a08918e03a31/Etela-Pohjanmaa_2022.pdf?t=1647422420239
https://epliitto.fi/wp-content/uploads/2021/11/MASU_MAKO_AES_20211129.pdf
https://epliitto.fi/wp-content/uploads/2021/11/MASU_MAKO_AES_20211129.pdf
https://epliitto.fi/wp-content/uploads/2022/08/AKKE-ohjeet-ja-ehdot_flat-rate-40-ja-7-ja-kertakorvaus_1.9.2022.pdf
https://epliitto.fi/etela-pohjanmaan-liitto/yhteystiedot/henkilokunta/
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tukikelpoisuusasetus) - vain siltä osin kuin siihen nimenomaisesti viitataan 
rahoitusasetuksessa 

- Valtionavustuslaki (688/2001) 
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