
Maakunnan omaehtoinen 

kehittäminen ja koronaepidemian 

hoito

(AKKE-rahoitus)



AKKE-rahoitus

• Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman 
tukemisen määräraha (AKKE) on Työ- ja 
elinkeinoministeriön maakuntien liitoille 
myöntämää kansallista 
kehittämisrahoitusta.

• Hakulomakkeet, linkit lainsäädäntöön 
sekä ohjeet rahoituksen hakemiseen ja 
lomakkeen täyttöön osoitteessa:

• https://www.keski-
pohjanmaa.fi/kansallinen-rahoitus.html



AKKE-rahoitusta säätelevät lait

• Laki alueiden kehittämisestä ja 
rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista 7/2014

• Laki alueiden kehittämisen ja 
rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta 8/2014 

• Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja 
rakennerahastotoiminnan rahoittamisesta 356/2014

• Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja 
rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta 
357/2014

• Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista 
osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta 
358/2014

• Valtionavustuslaki 27.7.2001/688



AKKE-rahoitus ehtoja

• Hankkeille myönnettävä tuki on enintään 50 000 
euroa ja korkeintaan 80 % hankkeen 
kokonaiskustannuksista.

• Hankkeiden kesto on enintään 2 vuotta ja 
hankkeiden on päätyttävä 31.12.2023 mennessä.

• Keski-Pohjanmaan liitto ei voi myöntää tukea 
yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan 
kehittämiseen.

• Haussa käytetään flat rate 24 % ja lump sum -
kustannusmalleja



Hakemusten toimitus ja arviointi

• Allekirjoitetut hakemukset liitteineen tulee toimittaa 
Keski-Pohjanmaan liitolle osoitteeseen: 
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi.

• Mainitkaa hakemuksella mihin hakuun hakemus on 
tarkoitettu (samaan aikaan kaksi hankehakua).

• Hakemusten arvioinnissa tarkastellaan kuinka 
hyvin ne tukevat maakuntaohjelman 
toimeenpanoa, sekä hakemuksissa kuvattujen 
toimenpiteiden mahdollisuutta synnyttää haun 
mukaisia tuloksia/tuotoksia (seurattavat 
indikaattorit).

• Hakemuksista ei järjestä erillistä kuulemista. 
Arviointi hakemuksen ja hankesuunnitelman 
pohjalta. Pyritään nopeaan käsittelyyn.

mailto:kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi


Korona-teemahaku (AKKE)

• Haussa haetaan hankkeita, jotka tukevat 
maakunnan koronaselviytymis-suunnitelman 
toimeenpanoa.

• Hankkeiden tulee olla alueellisen 
koronaselviytymissuunnitelman painopisteiden 
mukaisia.

• Hakijan on kuvatta hakemuksella, että edistääkö 
hanke suoraan tai välillisesti elinkeinoelämän 
toimintaedellytyksiä tai työllisyyttä vai
edistääkö se osaamiseen ja innovaatioihin 
perustuvaa elinkeinorakenteen uudistumista 
ja kuinka se tätä tekee.



Koronaselviytymissuunnitelman 

mukaiset teemat

• Maakunnan elinvoimaisen yrityskentän 

kehittäminen ja kansainvälisen 

kilpailukyvyn turvaaminen

• Osaavalla työvoimalla ja TKI-toiminnalla 

Suomi takaisin kestävän kasvun uralle

• Vihreä siirtymä tukemaan talouden 

rakennemuutosta

• Saavutettavuus ja julkiset hankinnat



Korona-teemahaku (AKKE)

• Linkki selviytymissuunnitelmaan, sekä 
tarkemmat kuvaukset indikaattoreista ja 
teemojen painopisteistä löytyvät 
hakukuulutuksesta Keski-Pohjanmaan 
liiton sivulta, virallisista kuulutuksista.

• Haku päättyy 9.8.2021.

• Jaettavissa oleva rahoitus on yhteensä 
243 000 euroa.



Maakunnan omaehtoisen 

kehittämisen jatkuva haku (AKKE)

• Haussa haetaan hankkeita 

valtioneuvoston aluekehittämispäätöstä ja 

maakuntaohjelman toimeenpanoa 

edistäviin kohteisiin.

• Jaettavissa oleva rahoitus on yhteensä 

noin 468 000 euroa.



Jatkuvan haun menettely

• Hakemuksia voi jättää milloin vain vuoden 

2021 aikana.

• Hakemukset otetaan käsittelyyn tiettyinä 

päivinä. Kussakin käsittelyerässä otetut 

hakemukset arvioidaan ja niitä verrataan 

tarvittaessa toisiinsa samassa 

käsittelytahdissa.



Jatkuvan haun menettely

• Hakemuksia otetaan käsittelyyn 
seuraavasti:

– 10.8.2021 otetaan käsittelyyn kaikki 
viranomaiselle ennen tätä jätetyt AKKE-
hakemukset.

– 1.10.2021 otetaan käsittelyyn kaikki 
viranomaiselle ennen tätä jätetyt AKKE-
hakemukset.

– 1.12.2021 otetaan käsittelyyn kaikki 
viranomaiselle ennen tätä jätetyt AKKE-
hakemukset.



Kertaus:

• Kaksi hankehakua. Teemoitettu ja jatkuva. Näissä 
eri painotukset ja jaettavissa olevat rahoituspotit. 
Kuitenkin sama tukiprosentti, toteutusaika ja 
kustannusmallit.

• Katsokaa kumpaan hakuun suunnittelemanne 
hakemus sopii.

• Keski-Pohjanmaan liitto ei voi tukea yksittäistä 
yritystä sen liiketoiminnan kehittämisessä.

• Hakukuulutukset löytyvät Keski-Pohjanmaan 
sivulta, navigointipalkista, virallisten ilmoitusten 
alta omina julkaisuinaan.


