
Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) –määräraha 

Hakujakso on jatkuva 29.11.2021 lähtien 

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahalla tuetaan hallitusohjelman mukaista 
sopimuksellista yhteistyötä sekä maakuntien omaehtoista kehittämistä.  

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Pohjamaan liitolle 388 000 € määrärahan toimenpiteisiin, jotka 
tukevat kestävää kasvua ja elinkeinojen uudistamista.  

AKKE-rahoituksen hakuaika on jatkuva. Saapuneet hakemukset otetaan käsittelyyn säännöllisin väliajoin ja 
arvioidaan yhdellä kertaa. Tämän hakujakson hakemukset on jätettävä Pohjanmaan liittoon viimeistään 
31.12.2021 klo 16.00 voidakseen ottaa käsittelyyn tammikuussa 2021. Seuraava hakujakso loppuu 
28.2.2022 ja hakemukset käsitellään maaliskuussa. Poikkeuksena suoraan EU-rahoitteisten hankkeiden 
valmistelutuki, jota voidaan hakea jatkuvasti. 

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

Pohjanmaan liitto voi vain ja ainoastaan tukea yleisiä kehityshankkeita. Siksi hakija ei voi olla yksittäinen 
yritys, joka haluaa hankkeella kehittää omaa liiketoimintaansa.  

Hakijana voivat olla tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, 
julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset ja -keskittymät, kunnat ja muut julkisyhteisöt, yhdistykset 
ja osuuskunnat.  

Valintakriteerit 
Rahoitettavien hankkeiden on oltava, Pohjanmaan maakuntaohjelman 2018–2021 tai Pohjanmaan älykkään 
erikoistumisen strategian mukaisia. Hankkeiden in täytettävä seuraavia vaatimuksia:   

o Hankeaika korkeintaan 1 vuosi
o Tuen enimmäismäärä 80 % hankkeen kustannusarviosta, kuitenkin korkeintaan 50 000€

Hankkeiden on lisäksi: 

- oltava selkeä kohdentaminen ja sisällössä mielellään kokeiluosioita
- vauhditettava merkittäviä kehitysavauksia tai kokeilujen aloittamista
- sisällettävä selkeä kytkentä ongelman ja ratkaisun välillä
- perustuttava todistettuun kohderyhmän tarpeeseen
- ilmennettävä suunnitellut tulokset
- ilmennettävä kuka vastaa toiminnasta hankkeen päätyttyä
- sisällettävä vaikutuksia, jotka kohdentuvat laajemmin kuin yhden kunnan alueella tai yhteen

toimijaan



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. 

Yksinkertaistetut kustannusmallit 
Flat rate 40 % 
Kustannusmalli, jota käytetään pääsääntöisesti AKKE-hankkeisiin. Kustannukset esitetään seuraavasti:  

• Kaikki muut hankkeen kustannukset kuin palkkakustannukset korvataan summalla, joka on 40 % 
hyväksyttävistä palkkakustannuksista. Tämä flat rate -osuus ei näy hakijan kirjanpidossa. Flat rate 
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.  

Flat rate 7 % 
              Hankkeen kustannukset korvataan summalla, joka on 7 % hyväksyttävistä kustannuksista.  

Kustannukset, jotka korvataan flat rate 7 % ovat: 
 

- hankkeen toteuttamisessa tarvittavat ostopalvelut 
- hankkeen tiedotuksesta ja viestinnästä aiheutuvat kustannukset 
- matkakustannukset (pois lukien alle 15 kilometrin etäisyydelle henkilön virka- tai 

työpaikasta tai asunnosta) 
- 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 rahoituslain 6§:n mukaisista palkkakustannusten yksikkökustannuksista tai 
rahoituslain 7§:n mukaisista hyväksyttävistä palkkakustannuksista; tai 

3) matkakustannukset ovat vähintään 20 prosenttia hankehenkilöstön rahoituslain 6§:n 
mukaisista palkkakustannusten yksikkökustannuksista tai rahoituslain 7§:n mukaisista 
hyväksyttävistä palkkakustannuksista 

 
Vähintään yhden edellytyksen on täytyttävä hankehakemus- ja tukipäätösvaiheessa.  
kTukipäätöksen mukaista kustannusmallia sovelletaan hankkeeseen koko sen toteuttamisajan 
mahdollisesta kustannusrakenteen muutoksista huolimatta.  

 



Kertakorvaus 
Kertakorvausmallissa hankkeeseen myönnetään tuki kertakorvauksena rahoituspäätöksessä yksilöidyn 
selkeän tuotoksen perusteella.  Kertakorvaus voidaan maksaa vain, jos päätöksessä määritelty tulos on 
saavutettu.  

• Kertakorvaushankkeen päätöstä voidaan muuttaa vain hankkeen toteuttamisajan osalta
• Hankkeen toteuttaminen ja tuen maksaminen voidaan jakaa osiin, jos se on

tarkoituksenmukaista hankkeen toteuttamisen kannalta ja kullekin osalle on määritelty
selkeä tuen maksamisen perusteena oleva tuotos.

• Tukea ei voi myöntää kertakorvauksena kokonaisuudessaan julkisena hankintana
toteutettaviin hankkeisiin.

• Hankkeelle myönnettävän tuen määrä voi olla enintään 50 000 €
• Hankkeelle voidaan hyväksyä hakijan omarahoituksen lisäksi kuntien ja muiden

julkisyhteisöjen rahoitusta osaksi hankkeen rahoitusta. Tästä tulee olla tosite
maksatushakemuksessa.

Valmistelutuki suoraan EU-rahoitteisille hankkeille 

Laajempien EU-hankkeiden valmistelutuki seuraavilta rahoitusvälineitä: Horizon Europe -, Life-, Digital 
Europe -, CEF-, Erasmus+ -ohjelmat sekä muut EU:n erillisrahoitusohjelmat. Valmisteltavien hankkeiden 
tulee olla merkittäviä, kokoluokaltaan miljoonien eurojen EU-rahoitteisia TKI-hankkeita. 

Rahoitus on tarkoitettu ensisijaisesti Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategian teemojen mukaisten 
hankkeiden valmisteluun.  

Tukihakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti. Tuen määrä on enintään 15 000 euroa ja korkeintaan 80 
prosenttia hankevalmistelun kokonaiskustannuksista. 

Valintaprosessi 
Kaikki saapuneet hakemukset arvioidaan samanaikaisesti. Hakemukset, jotka ovat saapuneet marras- 
joulukuussa 2021 samanaikaisesti tammikuussa 2022. Tämän jälkeen hankkeet arvioidaan joka toinen 
kuukausi.  

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 1 –5 (1 = hanke ei tue 
lainkaan kyseisen valintakriteerin toteutumista, 5 = hanke tukee merkittävästi kyseisen erityisen 
valintakriteerin toteutumista). 

Anottava rahoitus 
Anottava rahoitusosuus voi olla enintään 80 % hankkeen kokonaisrahoituksesta. Muu rahoitus voi olla 
kunta- tai muuta julkista rahoitusta sekä yksityistä rahoitusta. Hankkeessa on oltava hakijan/hakijoiden 
omaa rahoitusta vähintään 5–10 %. Lopullinen tukitaso muodostuu rahoittajan kanssa käytävän 
neuvottelun pohjalta. 

Rahoituksen hakeminen 
Hakemukset   voidaan jättää jatkuvasti. Hakemuslomakkeet ovat ladattavissa Pohjanmaan liiton kotisivuilta 
tämän linkin kautta  

https://www.uudenmaanliitto.fi/files/24879/Resurssiviisas_Uusimaa_-_Alykkaan_erikoistumisen_strategia.pdf


Allekirjoitettu hakemus taustalomakkeineen lähetetään osoitteeseen kirjaamo@obotnia.fi tai Pohjanmaan 
liitto PL 174, 65101 Vaasa.  

Keskustelemme mielellämme mahdollisista hankeideoista etukäteen. Keskustelun tueksi voitte täyttää 
meidän hankeidealomakkeemme (löytyy AKKE-sivulla) ja lähettää sen Pohjanmaan liittoon: karl-
gustav.byskata@obotnia.fi 
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