
Maakunnan omaehtoinen 

kehittäminen

(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

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


Maakunnan omaehtoisen 

kehittämisen jatkuva haku (AKKE)
• Haussa haetaan hankkeita valtioneuvoston 

aluekehittämispäätöstä ja maakuntaohjelman toimeenpanoa 
edistäviin kohteisiin.

• Jaettavissa oleva rahoitus on yhteensä noin 420 000 euroa.

• 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.



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.

• Hakemuksia otetaan käsittelyyn seuraavasti:
– 1.12.2021 otetaan käsittelyyn kaikki viranomaiselle 

ennen tätä jätetyt AKKE-hakemukset.



Hakemusten toimitus ja arviointi
• Allekirjoitetut hakemukset liitteineen tulee toimittaa Keski-

Pohjanmaan liitolle osoitteeseen: kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi.

• Hakemusten arvioinnissa tarkastellaan kuinka hyvin ne tukevat 

maakuntaohjelman toimeenpanoa, sekä hakemuksissa kuvattujen 

toimenpiteiden mahdollisuutta synnyttää haun mukaisia 

tuloksia/tuotoksia (seurattavat indikaattorit).
– Hankkeen toimintaan osallistuneet organisaatiot ja yritykset

– Hankkeen toimintaan osallistuneet maakunnan asukkaat

– Hankkeen julkaisemat tiedotteet

– Hankkeessa laaditut selvitykset ja raportit

– Hankkeen toteuttamat kokeilut

– Hankkeen käynnistämät uudet kehityspolut

• Hakemuksista ei järjestä erillistä kuulemista. Arviointi hakemuksen 

ja hankesuunnitelman pohjalta.

mailto:kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi


AKKE-rahoitusta säätelevät lait

• Uusi aluekehityslainsäädäntö astui voimaan 1.9.2021

• Uusia lakeja sovelletaan:
– AKKE-hankkeiden rahoittamiseen 1.9.2021 lähtien
– EU:n ohjelmakauden 2021-2027 hankkeisiin

Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan 
toimeenpanosta 756/2021 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2021/20210756

Laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan 
hankkeiden rahoittamisesta 757/2021 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2021/20210757

Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja 
rakennepolitiikan toimeenpanosta 797/2021 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2021/20210797

Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja 
rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta 867/2021  
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2021/20210867

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoista 
rahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta 866/2021 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2021/20210866

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2021/20210756
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2021/20210757
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2021/20210797
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2021/20210867
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2021/20210866


Muutoksia AKKE-hankkeiden 

toteuttamiseen

• Kustannusmallit

– Flat rate 40% (flat rate 7% mahdollisesti myöhemmin)

– Kertakorvaus

• Palkkakustannusmallit

– Tosiasiallisesti aiheutuneet palkkakulut

– Vakiosivukuluprosenttimalli ja tuntitaksa (otetaan 

käyttöön myöhemmin)



Hankkeen kustannusmallit

Flat rate 40 %
• Prosenttiosuus lasketaan palkkakustannuksista

• Hankkeen kustannuksia ovat ainoastaan palkat ja kaikki muut 
kustannukset sisällytetään flat rate –osuuteen

Kertakorvaus
• Yksi maksu

• Selvästi määriteltävä lopputulos/-tuotos

• Perustuu hankkeesta aiheutuvien kustannusten ennalta arviointiin 
määritellyn lopputuloksen perusteella

• Maksu vain jos tukipäätöksessä yksilöity tuen maksamisen 
perusteena oleva tuotos toteutuu: täysin tuotosperusteinen

• Kertakorvaushankkeen tukipäätöstä voidaan muuttaa vain 
hankkeen toteuttamisajan osalta



Kysymyksiä?

Hakuilmoitus: 

Keski-Pohjanmaan liitto > Viralliset ilmoitukset

https://www.keski-pohjanmaa.fi/notice,alueiden-kestvn-

kasvun-ja-elinvoiman-tukemisen-akke-mrrahaa-haettavana-

keski-pohjanmaan-liitosta-maakunnan-omaehtoiseen-

kehittmiseen-vuonna-2021-jatkuva-haku.html

https://www.keski-pohjanmaa.fi/notice,alueiden-kestvn-kasvun-ja-elinvoiman-tukemisen-akke-mrrahaa-haettavana-keski-pohjanmaan-liitosta-maakunnan-omaehtoiseen-kehittmiseen-vuonna-2021-jatkuva-haku.html

