
Päivitetty 13.9.2022 

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) –määräraha 
 
Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahalla tuetaan hallitusohjelman 
mukaista sopimuksellista yhteistyötä sekä maakuntien omaehtoista kehittämistä. 
 

Haku 1 syksy 2022 
Pohjanmaan liitto myöntää alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahaa (AKKE) 
kehittämishankkeisiin.  Vuodelle 2022 julistamme haettavaksi yhteensä noin 1,6 miljoonaa euroa, johon 
sisältyy säästöjä aikaisemmilta vuosilta.  Vuoden ensimmäinen haku on avoinna 13.9-11.10.2022.  
Rahoituspäätöksiämme ohjaavat Pohjanmaan maakuntastrategian painopisteet sekä Pohjanmaan älykkään 
erikoistumisen strategia. (paina linkkejä avataksesi dokumentit) 

Hakijana voivat olla tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, 
julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset ja -keskittymät, kunnat ja muut julkisyhteisöt, yhdistykset 
ja osuuskunnat. Pohjanmaan liitto voi vain ja ainoastaan tukea yleisiä kehityshankkeita, siksi hakija ei voi 
olla yksittäinen yritys, joka haluaa hankkeen avulla kehittää omaa liiketoimintaansa. 
 
Hakukierroksella rahoitusta avataan seuraavasti:  

Omaehtoinen kehittäminen  
Pohjanmaan liitto julistaa haettavaksi noin 450 000 euroa maakuntaohjelman toteuttamiseen liittyviin 
hankkeisiin.   

Haun painopisteet:   

• Arkistomateriaalin ja sen lähteiden saatavuuden edistäminen eri toimijoiden väliseen 
yhteistoimintamalliin perustuen digitalisaation avulla   

• Tiedolla johtamisen edellytysten kehittäminen maakunnan tasolla käyttämällä uusia digitaalisia 
analyysityökaluja ja yhteistyömuotoja maakunnan sisällä.   

Sopimuksellinen yhteistyö 
Valtion ja maakuntien välisen sopimuksellisuuden edistämiseen aluekehittämiskeskustelujen yhteydessä 
sovittuihin kärkiteemoihin: 

Teema 1. Vientiä ja kansainvälisiä investointeja edistävä toimintaympäristö  
• Toimijoiden välinen yhteistyö osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi (noin. 190 000 euroa) 

 
Haussa keskitytään hankkeisiin, jotka kehittävät uusia rekrytointijärjestelmiä koko Pohjanmaan 
maakuntaan suuntautuvissa rekrytoinneissa maakunnan kuntien ja toimijoiden laajana yhteistyönä.  
Järjestelmä täydentää TE-toimiston toimintaa sekä erilaisia alueellisia panostuksia työvoiman 
rekrytoimiseksi ja osaajien pitämiseksi maakunnassa ja alueilla.   

Teema 2. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen  
• Kotimaisen ja kansainvälisen työvoiman veto- ja pitovoima (noin 160 000 euroa) 

Haussa priorisoidaan hankkeita, joissa huomio kiinnitetään etätyöhön mahdollisuutena osaavan 
työvoiman saamiseksi Pohjanmaalle ja sen pitämiseksi täällä.   

https://www.obotnia.fi/assets/Sidor/1/39/Pohjanmaan-maakuntastrategia-2022-2025-hyvaksytty-230522-liitteineen.pdf
https://www.obotnia.fi/assets/Sidor/1/45/S3-strategia-2022-SUOMI-v2.pdf
https://www.obotnia.fi/assets/Sidor/1/45/S3-strategia-2022-SUOMI-v2.pdf


Teema 3. Hiilineutraalisuuden edistäminen  
• Ilmastoviisaat innovaatiot ja liiketoimintamallit (noin 240 000 euroa)  

Haussa priorisoidaan hankkeita, joissa keskitytään  

- edellytysten luomiseen uusien yritysten perustamisille, joissa liikeideana on erilaisten vihreiden 
energiaratkaisujen yhteensovittaminen.   Hankkeiden kautta yritysten perustamisten edellytyksiä 
voidaan tehdä näkyviksi lähtökohtana eri yritystyyppien vaatimukset esimerkiksi infrastruktuurin, 
logistiikan, lupien sekä työvoiman saatavuuden näkökulmasta.    

- edellytysten luomiseen sille, että tietyllä maantieteellisellä alueella kehitetään alueen 
mahdollisuuksia toimia kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.   

 

AIKO (noin 415 000 euroa) 

Haussa priorisoidaan hankkeita, jotka luovat edellytyksiä resilienssin vahvistamiselle maakunnan eri 
alueilla.  Hankkeissa työstetään yhtä tai muutamaa alueen elinkeinoelämän kehitykselle tärkeää teemaa 
perustan ja konkreettisten toimenpidesuunnitelmien aikaansaamiseksi toteutusta varten lähivuosina.  

 

Vaatimukset hankkeille 
Pohjanmaan liitto arvioi kaikkien hankkeiden kustannusten tarpeellisuuden ja kohtuullisuuden. Arviointia 
varten hakijaa voidaan pyytää toimittamaan mm. selvityksiä hintatasosta.  

o Hankeaika korkeintaan 2 vuotta 
o Tuen enimmäismäärä 70 % hankkeen kustannusarviosta, kuitenkin korkeintaan 150 000 € 

 

Valintaperusteet 
Hakemusten on täytettävä lisäksi seuraavat erityiset valintakriteerit:  

- hakemus pohjautuu hakukierroksen painopisteisiin  
- hanke pohjautuu Pohjanmaan maakuntaohjelmaan tai Pohjanmaan älykkään erikoistumisen 

strategiaan 
- hankesuunnitelmassa on selkeä kytkös ongelman ja ratkaisun välillä 
- hankkeella pitää olla uutuusarvoa, ja se pitää olla selkeästi fokusoitu 
- hankkeen vaikutukset ulottuvat laajemmalle kuin vain paikallisesti tai yhdelle toimijalle  
- hanke perustuu kohderyhmän todennettuun tarpeeseen 
- hankesuunnitelmasta ilmenevät tavoitellut tulokset 
- hankesuunnitelmasta ilmenee, kuka vastaa toiminnasta hankkeen loppumisen jälkeen 

 

Valintaprosessi 
 
Rahoitettavien hankkeiden tulee täyttää kaikki yleiset valintaperusteet sekä saada erityisten 
valintakriteerien pisteytyksessä vähintään puolet enimmäispisteistä, jotta hanketta voitaisiin harkita 
rahoitettavaksi. Erityisten valintakriteereiden osalta arviointi tehdään asteikolla 0 – 5 (0 = hanke ei tue 
lainkaan kyseisen valintakriteerin toteutumista, 5 = hanke tukee merkittävästi kyseisen erityisen 
valintakriteerin toteutumista). 
 
 



Kustannusmallit 
Rahoitushakemuksessa hakija toimittaa yksityiskohtaisen kustannusarvion perusteluineen. Julkisten 
hankintojen euromäärä tulee näkyä kustannusarviossa tai sen perusteluissa. Kustannukset voidaan esittää 
joko flat rate-kustannusmalliin (40 % tai 7 %) tai kertakorvaukseen perustuen. 
 
Flat rate 40 % 
Kustannusmalli, jota käytetään pääsääntöisesti AKKE-hankkeisiin 

• Kaikki muut hankkeen kustannukset kuin palkkakustannukset korvataan summalla, joka on 40 % 
hyväksyttävistä palkkakustannuksista. Tämä flat rate -osuus ei näy hakijan kirjanpidossa. Flat rate 
40 % sisältää mm. hankehenkilöstön matkat, ostopalvelut, toimitilakulut, hallinnointia varten 
hankittavat koneet ja laitteet, toimistotarvikkeet, puhelinkulut, hallintokulut, ohjausryhmän kulut ja 
kokoustarjoilut. 

 
Palkkakustannukset: 
Palkkakustannukset ilman sivukuluja ja lomarahaa korvataan tosiasiallisesti aiheutuneisiin ja 
maksettuihin hyväksyttyihin kustannuksiin perustuen. Lakiin perustuvat työnantajan sivukulut ja 
lomarahat korvataan keskimääräisenä prosenttimääräisenä osuutena palkkakustannuksista ilman 
sivukuluja ja lomarahaa. Prosenttimääräinen osuus on 26,44 % (korkeakoulujen henkilökunnalle 
20,42 %)  
 

Flat rate 7 % 
 
Hankkeen kustannukset korvataan summalla, joka on 7 % hyväksyttävistä kustannuksista. Flat rate 7 % 
sisältää mm. matkakustannukset (pois lukien matkat alle 15 kilometrin etäisyydelle henkilön virka- tai 
työpaikasta tai asunnosta), hankkeen toteuttamisessa tarvittavat ostopalvelut, hankkeen tiedotuksesta ja 
viestinnästä aiheutuvat kustannukset, hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen kuuluvat materiaalit ja 
tarvikkeet, hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen kuuluvan sellaisen koneen tai laitteen enintään 3 000 
euron hankintakustannukset, jota ei voida pitää investointina 
 
Kustannusmallin käyttämisen edellytyksenä on, että tukipäätöksessä hyväksytyn hankesuunnitelman 
mukaan: 
1) hankkeessa ei ole lainkaan hankehenkilöstön palkkakustannuksia; 
2) hankkeen ostopalveluista aiheutuvat kustannukset ovat vähintään 30 prosenttia 
hankehenkilöstön palkkakustannusten yksikkökustannuksista tai 
3) matkakustannukset ovat vähintään 20 prosenttia hankehenkilöstön  
palkkakustannusten yksikkökustannuksista  
 
Vähintään yhden edellytyksen on täytyttävä hankehakemus- ja tukipäätösvaiheessa. Tukipäätöksen 
mukaista kustannusmallia sovelletaan hankkeeseen koko sen toteuttamisajan mahdollisesta 
kustannusrakenteen muutoksista huolimatta. 
 

Rahoituksen hakeminen 
Hakemuksen viimeinen jättöpäivä on 11.10.2022 klo. 16.00. Hakemuslomakkeet ovat ladattavissa 
Pohjanmaan liiton kotisivuilta tämän linkin kautta 
 
Allekirjoitettu hakemus taustalomakkeineen lähetetään osoitteeseen kirjaamo@obotnia.fi tai Pohjanmaan 
liitto PL 174, 65101 Vaasa. 

https://www.obotnia.fi/assets/Sidor/1/110/AKKE-hakulomake-2022-v2.pdf
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