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YLEISET EHDOT 

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahaa (AKKE) käytetään maakun-

tien liittojen päätösten mukaisesti maakuntaohjelman ja hallituksen aluekehittämispäätök-

sen toimeenpanoa edistäviin kohteisiin. Määrärahaa voidaan käyttää esimerkiksi alueiden 

vahvuuksiin ja erikoistumiseen perustuviin pienimuotoisiin kehittämis- kokeilu- ja selvitys-

hankkeisiin. Rahoituksen tarkempi kohdentuminen ja valintakriteerit määritetään hakuilmoi-

tuksessa. 

Hankkeelle voidaan myöntää tukea, jos sillä on merkittävä vaikutus hankkeen toteutta-

miseksi, toiminta on voittoa tavoittelematonta, kehittämishankkeena tuettavan toiminnan tu-

lokset ovat yleisesti hyödynnettävissä ja tuettavat investoinnit hyödyttävät alueen kehittä-

mistä yhtä toimijaa laajemmin. 

Tukea voidaan myöntää julkisoikeudelliselle yhteisölle ja yksityisoikeudelliselle oikeushen-

kilölle, jolla on riittävät taloudelliset ja muut edellytykset hankkeen toteuttamiseksi ja riittävät 

edellytykset toiminnan jatkuvuudesta huolehtimiseksi. Jos kyse on yhteishankkeesta, kaik-

kien hakijoiden on täytettävä tuen saajalle asetetut edellytykset. Maakunnan liitto ei voi 

myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen oman liiketoiminnan kehittämiseen. 

Rahoitusta haetaan erillisellä hakulomakkeella, joka lähetetään Keski-Pohjanmaan liiton kir-

jaamon sähköpostiin. Hakulomake löytyy Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivuilta. 

Tukea voidaan myöntää kehittämishankkeesta aiheutuviin kohtuullisiin ja hankkeen toteut-

tamisen kannalta hyväksyttäviin kustannuksiin, jotka on esitetty hankehakemuksessa ja 

hankkeen kustannusarviossa. Tukea voidaan myöntää tuen hakemisen jälkeen syntyneisiin 

kustannuksiin. Hankkeen toteutusaika hyväksytään rahoituspäätöksessä. Mikäli tuen saaja 

aloittaa hankkeen ennen rahoituspäätöksen saamista, hän käynnistää sen omalla riskillään. 

Hankkeen kaikki toimenpiteet tulee saada päätökseen rahoituspäätöksessä mainittuun 

ajankohtaan mennessä. 

Tuen määrä on pääsääntöisesti enintään 80 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 

Hankkeeseen sisältyvässä investoinnissa tuen määrä on enintään 70 % hyväksyttävistä 

kokonaiskustannuksista. Hakuilmoituksessa voidaan määritellä hankkeissa pääsääntöisesti 

hyväksyttävästä tukiprosentista tarkemmin. Hakijan on myös itse osallistuttava rahoituk-

seen omarahoitusosuudella. Hankkeessa voi olla myös muuta osarahoitusta, esimerkiksi 

kunta- tai yritysrahoitusta. 

 

Tukea voidaan myöntää enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 

 

Hakuajat tai jatkuvan haun käsittelyyn ottoajat on ilmoitettu hakuilmoituk-

sessa ja maakunnan liiton verkkosivuilla. 

 

Tukea ei myönnetä, jos tuen hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuksiaan suorittaa 
veroja tai lakisääteisiä maksuja tai hakijalla on olennaisia maksuhäiriöitä, ellei maakunnan 
liitto erityisestä syystä pidä tuen myöntämistä tarkoituksenmukaisena. Tukea ei voi myöntää 
yleisenä toimintatukena. 
 
1.9.2021 jälkeen vireille jätettyihin AKKE-hakemuksiin ja -hankkeisiin sovelletaan uusia 
vuonna 2021 voimaan tulleita aluekehityslakeja ja asetuksia: 
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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/ajan-

tasa/2021/20210757 

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

Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepoli-
tiikan hankkeiden rahoittamisesta 867/2021  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajan-

tasa/2021/20210867 

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoista rahoitet-
tavien kustannusten tukikelpoisuudesta 866/2021 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajan-

tasa/2021/20210866 

Valtionavustuslaki 688/2001 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010688 

AKKE-RAHOITUKSEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMINEN 

Tukea voidaan myöntää tuen hakemisen jälkeen syntyneisiin kustannuksiin. Hankkeen to-
teutusaika hyväksytään Keski-Pohjanmaan liiton rahoituspäätöksessä. Mikäli hanke aloite-
taan ennen rahoituspäätöksen saamista, hakija käynnistää hankkeen omalla riskillä. Hank-
keen kaikki toimenpiteet tulee saada päätökseen rahoituspäätöksessä mainittuun ajankoh-
taan mennessä. 

AKKE-rahoituksella toteutettavat hankkeet voivat olla erityyppisiä ja niihin voidaan sovel-
taa erilaisia kustannusmalleja. Sovellettavat hanketyypit ja kustannusmallit on kuvattu 
alla. 

Hanketyypit 

1) Perushanke, jossa on yksi vastuullinen toteuttaja. 

2) Yhteishankkeet, joissa hakijoita on useampi kuin yksi. 

Yhteishankkeessa tuki myönnetään useammalle kuin yhdelle tuensaajalle yhteisesti. 
Tuensaajat vastaavat hankkeen toteuttamisesta yhteisvastuullisesti. Kaikkien tuen-
saajien on oltava hakijoina ja täytettävä tuensaajille asetetut edellytykset. Kaikkien 
hakijoiden on pääsääntöisesti myös osallistuttava hankkeen rahoittamiseen omara-
hoitusosuudella. 

Yhteishankkeen tuen saajien on tehtävä hankkeen toteuttamisesta sopimus hake-
mukseen liitettäväksi. Rahoituspäätös voidaan tehdä vasta sen jälkeen, kun lopulli-
nen sopimus on toimitettu rahoittajalle. Sopimuksessa tulee määritellä: 

I. yhteishankkeen tuen saajien keskinäiset oikeudet ja velvollisuudet, ja 

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/2021/20210757
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/2021/20210867
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2021/20210866
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2021/20210866
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010688
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II. se yhteishankkeen tuen saaja, joka toimii yhteishankkeen päätoteuttajana ja 
vastaa yhteishankkeen koordinaatiosta ja yhteydenpidosta maakunnan liiton 
kanssa. 

Yhteishankkeessa rahoitushakemuksen liitteenä on toimitettava tuen saajittain yh-
teishankkeen taustalomake. 

Päätoteuttaja: 
• vastaa hankkeen hallinnoinnista 
• kokoaa ja toimittaa hankkeen rahoitus- ja maksatushakemukset kaikkien osa-

puolten osalta 
• huolehtii, että osatoteuttajat ovat tietoisia velvollisuuksistaan. 

Muut tuen saajat: 
• Heillä on samat kustannusten seuranta- ja raportointivelvollisuudet kuin pääto-

teuttajalla.  
• Toimittavat päätoteuttajalle kirjanpitoraportit haettavien kustannusten mukai-

sesti maksatushakemuksen liitteeksi. 

Arvonlisäveron hyväksyttävyys voi vaihdella eri toteuttajien välillä. Arvonlisävero-
kohtelusta tulee jo hakemusvaiheessa esittää selvitys toteuttajakohtaisesti. Toteut-
tajat ovat tuensaajia, joten toteuttajien kesken ei voi olla organisaatioiden välistä 
laskutusta. Kustannusmalli tulee olla kaikilla toteuttajilla sama. 

Kustannusmallit 

Käytettävissä olevat kustannusmallit ilmoitetaan hakuilmoituksessa. Hakija valitsee mitä 
kustannusmallia hän esittää hankkeessa käytettäväksi. Maakunnan liitto päättää hankkeen 
kustannusmallista rahoituspäätöksessä ja se koskee hankkeen koko toteuttamisaikaa.  Yh-
teishankkeella on yksi yhteinen kustannusmalli. 

Esitettävistä kustannuksista tulee vähentää hankkeen toteuttamisaikana tuottamat ja vii-
meisen maksatushakemuksen jättämiseen mennessä saadut tulot. Tuloa ovat mm. hanke-
rahoituksella hankitun koneen/laitteen käyttökorvaukset ulkopuolisilta, hankkeessa synty-
vien tuotteiden ja palvelujen myynnistä saadut tulot sekä hankkeessa järjestetystä maksulli-
sesta tilaisuudesta saadut osallistumismaksut. 

Flat rate 40 % 

Pääsääntöisesti AKKE-hankkeissa käytettävä kustannusmalli. Kustannukset esitetään seu-

raavasti: 

• Kaikki muut hankkeen kustannukset kuin palkkakustannukset korvataan summalla, 

joka on 40 % hyväksyttävistä palkkakustannuksista. Tämä flat rate osuus ei näy haki-

jan kirjanpidossa. Flat rate sisältää mm. hankehenkilöstön matkat, ostopalvelut, toimitila-

kulut, hallinnointia varten hankittavat koneet ja laitteet, toimistotarvikkeet, puhelinkulut, 

hallintokulut, ohjausryhmän kulut ja kokoustarjoilut. 
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Kertakorvaus 

• Kertakorvausmallissa hankkeeseen myönnetään tuki kertakorvauksena rahoituspäätök-

sessä yksilöidyn selkeän tuotoksen perusteella.  

• Hankkeen toteuttaminen ja tuen maksaminen voidaan jakaa osiin, jos se on tarkoituksen-

mukaista hankkeen toteuttamisen kannalta ja kullekin osalle on määritelty selkeä tuen 

maksamisen perusteena oleva tuotos.  

• Tukea ei voi myöntää kertakorvauksena kokonaisuudessaan julkisena hankintana toteu-

tettaviin hankkeisiin. 

• Hankkeelle myönnettävän tuen määrä voi olla enintään 100 000 €.  

• Kertakorvaushankkeen päätöstä voidaan muuttaa vain hankkeen toteuttamisjana osalta. 

• Hankkeelle voidaan hyväksyä hakijan omarahoituksen lisäksi kuntien ja muiden julkisyh-

teisöjen rahoitusta osaksi hankkeen rahoitusta. Tästä tulee olla tosite maksatushakemuk-

sessa. 

Rahoitushakemuksessa hakija toimittaa yksityiskohtaisen kustannusarvion perusteluineen. 

Julkisten hankintojen euromäärä tulee näkyä kustannusarviossa tai sen perusteluissa. Kus-

tannukset voidaan esittää joko flat rate 40 % -kustannusmalliin tai tosiallisesti aiheutuneisiin ja 

maksettuihin tukikelpoisiin kustannuksiin perustuen. Palkkakustannukset voidaan esittää kah-

della vaihtoehtoisella tavalla (ks. palkkakustannusmallit alla). 

Tosiallisesti aiheutuneet ja maksetut tukikelpoiset kustannukset 

Tämän kustannusmallin käyttöä suositellaan vain poikkeustapauksissa perustelluista syistä. 

Rahoittaja hyväksyy käytettävän kustannusmallin päätöksessään. 

Kaikki hankkeen kustannukset yksilöidään hankelomakkeessa ja tarvittaessa tarkemmin han-

kesuunnitelmassa (liite).  Kustannuksista tulee esittää maksutapahtumaan perustuva tosite ja 

välillisten kustannusten synnyn jäljitysketju maksatushakemuksessa. 

Ennakko 

Hankkeelle voidaan hakemuksessa hakea ennakkoa korkeintaan 30 % haettavasta tuen 
määrästä, jos se on perusteltua. Ennakkoa ei myönnetä julkisoikeudelliselle yhteisölle, jollei 
siihen ole erityistä syytä. 

Vähämerkityksinen tuki, ns. de minimis -tuki 

Jos hankkeen toimenpiteisiin osallistuu hyödynsaajina taloudellista toimintaa harjoittavia yk-
siköitä, voidaan niille kohdentaa määriteltyä tukea vähämerkityksisenä eli de minimis -tu-
kena. Tällöin ei hankkeen voittoa tavoittelemattomuuden edellytystä ja kehittämishankkeen 
tulosten yleisesti hyödynnettävyyden edellytystä sovelleta niiden toimintaan.  

Hakemuksessa tulee esittää tuen kohdentuminen taloudellista toimintaa harjoittaville yksi-
köille erillisellä de minimis -liitteellä. 
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HANKKEEN TOTEUTTAMINEN JA TOTEUTUMISEN SEURANTA 

Ohjausryhmä 

Hankkeen ohjausta ja seurantaa varten nimetään ohjausryhmä, jonka tuen myöntänyt Keski-
Pohjanmaan liitto hyväksyy. Tuen hakija tekee esityksen rahoittajalle ohjausryhmän kokoon-
panosta. Hankkeen toteuttamista, sisältöä ja muutostarpeita käsitellään ohjausryhmässä, 
ennen kuin niitä koskeva hakemus toimitetaan Keski-Pohjanmaan liitolle. 

Keski-Pohjanmaan liitto nimeää hankkeelle valvojan/yhteyshenkilön, joka seuraa hankkeen 
toteutumista suunnitelman mukaisesti. Yhteyshenkilö kutsutaan ohjausryhmän kokouksiin 
asiantuntijaksi. Hankkeen toteuttajan on pidettävä yhteyshenkilö ajan tasalla hankkeen ete-
nemisestä. Tuensaaja vastaa siitä, että projekti toteutetaan hyväksytyn projektisuunnitel-
man mukaisesti. 

Ohjausryhmä ei vastaa oikeudellisesti hankkeen toiminnasta, vaan vastuu on tukea saavalla 
organisaatiolla. 

Väli- ja loppuraportti 

Jokaisen maksatushakemuksen yhteydessä Keski-Pohjanmaan liitolle toimitetaan väli-
raportti, joka sisältää maksatuskauden toiminnot. Viimeisen maksatushakemuksen mu-
kana toimitetaan loppuraportti, joka sisältää vähintään seuraavat tiedot: 

• kuvaus hankkeen tavoitteista, niiden toteutumisesta sekä keskeisistä toimenpiteistä 

• hankkeen tulokset ja vaikuttavuus 

• hankkeen henkilöstö, organisaatio ja keskeiset yhteistyötahot 

• selvitys hankkeen toteutuneista kustannuksista ja rahoituksesta 

• hankkeen tulosten hyödyntäminen jatkossa ja selvitys siitä, miten hakemuksen 
kohteena olevaa toimintaa tullaan jatkamaan tuen päättymisen jälkeen 

• ilmoitus hankkeeseen liittyvän aineiston säilytyspaikasta 

• allekirjoitus ja päiväys. 

 

Muutokset hanke- ja rahoitussuunnitelmaan 

Mikäli hankkeen toteutuksen aikana ilmenee tarpeita muuttaa hankkeen hyväksyttyä toteutta-
missuunnitelmaa, kustannusarviota, rahoitussuunnitelmaa tai hankkeen toteutusaikaa, tulee 
hakijatahon olla yhteydessä hankkeen valvojaan. Keski-Pohjanmaan liitto päättää asiasta. 
Jos valvoja pitää muutoshakemusta tarpeellisena, muutostarve tulee käsitellä ohjausryh-
mässä. Muutosta hankkeeseen haetaan kirjallisesti hankkeen rahoituspäätöksen voimassa-
oloaikana. Hankkeeseen ei voida tehdä muutoksia taannehtivasti, vaan muutokset astuvat 
voimaan muutospäätöksen päivänä.  

Kertakorvaushankkeeseen voi muutosta hakea vain toteutusajan pituuteen. 

Tiedottaminen 

Onnistunut tiedottaminen ja julkisuus lisäävät kehittämistoimenpiteiden tunnettuutta ja edistä-
vät hyvien käytäntöjen ja kokemusten levittämistä. Tiedottamisella tehdään tuloksia näkyväksi 
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ja lisätään toiminnan avoimuutta ja näkyvyyttä. Aktiivinen tiedottaminen oikeille kohderyhmille 
tukee hankkeen toteutusta. 

Hankkeen tiedottamisessa on mainittava hankkeen rahoittaja Keski-Pohjanmaan liitto ja 
käytettävä rahoittajan logoa. Logo ja ohjeet tunnuksen käytöstä ovat Keski-Pohjanmaan lii-
ton kotisivuilla http://www.keski-pohjanmaa.fi/maakunnan-liitto/logo. 

TUEN MAKSAMINEN JA TUEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT EHDOT  

Yleisiä ohjeita 

• Hyväksyttävät kustannukset on määritelty hankkeen hyväksytyssä hankesuun-
nitelmassa ja rahoituspäätöksessä sekä tukikelpoisuutta koskevissa laeissa ja 
asetuksissa. Hankkeen kustannuksiksi hyväksytään vain hankkeen toteutta-
mista edistäviä, hankkeen toteutusaikana syntyneitä ja hankkeesta aiheutuvia 
kohtuullisia kustannuksia. 

• Hankkeelle on kirjanpidossa avattava oma kustannuspaikka, josta tulostetaan pää-
kirjan ote maksatushakemuksen liitteeksi. Myös toteutunut rahoitus tulee näkyä 
hankkeen pääkirjalla. 

• Menojen tulee olla maksettuina ennen kuin tukea haetaan maksatushakemuksella. 

• Maksatushakemuksessa esitettävien kulujen ja rahoituksen tulee perustua hy-
väksyttyyn rahoituspäätökseen. Jos maksatushakemuksella esitetään sellaisia 
kuluja, joita vastaavaa kululajia ei ole rahoituspäätöksessä, kulut hylätään. Jos 
ulkopuolista rahoitusta on kertynyt vähemmän kuin rahoituspäätöksessä on esi-
tetty, hankkeen toteuttaja vastaa puuttuvasta omarahoitusosuudesta. Jos taas 
ulkopuolista rahoitusta on kertynyt enemmän tai eri taholta kuin rahoituspäätök-
sessä on esitetty, ylimenevää osaa käsitellään kuten hankkeen saamaa tuloa. 

• Viimeinen maksatushakemus tulee olla Keski-Pohjanmaan liitossa neljän 
(4) kuukauden sisällä hankkeen toteutusajan päättymisestä. 

Hankintojen kilpailuttaminen 

Hankintalakia (348/2007) noudatetaan sen soveltamisalaan kuuluvissa hankinnoissa. Silloin 
kun hankinnan arvo alittaa kansallisen kynnysarvon, ei hankintalakia sovelleta. Hankinnat, 
jotka eivät ylitä 4000 euroa (alv 0%), voidaan katsoa pienhankinnoiksi. Niissä menettelyksi 
riittää esimerkiksi puhelimitse pyydetyt tarjoukset ja vastauksista laadittu muistio, jonka pe-
rusteella hankintapäätös tehdään. 

Hankinnat, jotka ovat yli 4000 euroa (alv 0%), mutta enintään kansallisten kynnysarvojen 
suuruisia edellyttävät kirjallista menettelyä. Suositeltavaa on, että pyydetään esimerkiksi 
sähköpostilla vähintään kolmelta tuottajalta kirjallinen tarjous. Tarjouksista tehdään riittävä 
vertailu ja valinta tehdään pääsääntöisesti kokonaistaloudellisesti edullisisin tai hankinnasta 
riippuen, halvimman hinnan perusteella. 

Kansallisen kynnysarvon alittavista hankinnoista tulee maksatushakemuksen mukana toi-
mittaa tarjouksista tehty vertailu. Kunkin kansallisen kynnysarvon ylittävän hankinnan osalta 
tulee maksatushakemukseen liittää kopio tarjouspyynnöstä, HILMA-ilmoituksesta, hankin-
tapäätöksestä ja vertailutaulukosta sekä sopimuksesta. Hankinnoista tulee ylläpitää 

http://www.keski-pohjanmaa.fi/maakunnan-liitto/logo.
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kumulatiivista hankintaselvityslomaketta. Hankittujen koneiden ja laitteiden osalta tulee il-
moittaa missä ne sijaitsevat. 

ALV 

Jos ALV jää hakijalle lopulliseksi kustannukseksi, se on tukikelpoinen. Hakijan tulee toimit-
taa rahoitushakemuksen liitteenä todistus siitä, että alv jää hankkeelle lopulliseksi kustan-
nukseksi. Jos hakija ei ole hakenut rahoitushakemuksessa alv:n osalta tukea, kulu ei ole 
tukikelpoinen, vaikka se jäisikin hankkeelle lopulliseksi kustannukseksi. 

HANKKEEN KUSTANNUKSET  

Palkkakustannusmallit 

Palkkakustannukset voidaan hyväksyä kahdella tavalla, joista hakija voi valita: 

1. Palkkakustannukset, palkan sivukulut ja lomaraha korvataan tosiasiallisesti aiheutu-
neisiin ja maksettuihin hyväksyttyihin kustannuksiin perustuen. Ne tulee esittää hank-
keen kirjanpidossa.    

- Osa-aikaisilta hankehenkilöiltä edellytetään kokoaikainen työajankirjanpito. 

- Työajankirjanpidolla täytyy esittää seuraavat tiedot: 

• kuukausittainen kokonaistyöaika ja hankkeelle tehdyt työtunnit eriteltynä 

• työtehtävät lyhyesti (Selite, mitä työtä hankkeelle on ko. työpäivänä tehty. 
Huomaa, että pelkkä ”hankkeelle tehty työ” ei ole riittävä selite). 

Työajanseuranta on oltava työntekijän ja esimiehen allekirjoittama. Maksetut 
lomakorvaukset, lomaraha ja loma-ajanpalkka hyväksytään samassa suh-
teessa kuin henkilö on tehnyt työtä hankkeelle. 

- Ensimmäisen maksatushakemuksen mukana on toimitettava tehtäväkuvauk-
set, josta käy ilmi hankkeessa työskentelevien henkilöiden nimet, tehtä-
vänimike, toimenkuva, kuukausipalkka sekä se, onko henkilö osa- vai kokoai-
kainen työntekijä. 

2. Palkkakustannukset ilman sivukuluja ja lomarahaa korvataan tosiasiallisesti aiheutu-
neisiin ja maksettuihin hyväksyttyihin kustannuksiin perustuen. Lakiin perustuvat työn-
antajan sivukulut ja lomarahat korvataan keskimääräisenä prosenttimääräisenä osuu-
tena palkkakustannuksista ilman sivukuluja ja lomarahaa. (= ns. vakiosivukuluprosent-
timalli). 

- Hakijan tulee vahvistaa työntekijäkohtainen kiinteä työajan prosenttiosuus (esite-
tään tehtävänkuvauslomakkeessa, liite). Rahoittaja hyväksyy kiinteän työaika-
osuuden päätöksessään.  

- Hankehenkilöiltä ei edellytetä työaikakirjanpitoa. 

- Vakiosivukuluprosenttiosuus on: 
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• hankehenkilöstön osalta 26,44 %. (Tähän sisältyy lisäksi virka- tai työeh-
tosopimukseen perustuva lomaraha.) 

• poikkeuksena edellisestä 20,42 % sellaisen ammattikorkeakoulujen ope-
tushenkilöstön osalta, jolle virka- tai työehtosopimuksen perusteella ei 
makseta lomarahaa. 

Yllä esitettyihin prosenttiosuuksiin sisältyy lakiin perustuvat työnantajan sivu-
kulut, mutta ne eivät sisällä vuosiloma-ajanpalkan kustannuksia eivätkä ope-
tushenkilöstön vapaajaksojen palkan kustannuksia.   

Työ- ja elinkeinoministeriö on vahvistanut yllä esitetyt luvut 24.8.2021. 

Asiantuntijapalkkiot 

Asiantuntijapalkkiot tulee kilpailuttaa. Asiantuntijapalvelut tulee näkyä hakijan pääkirjassa. 
Asiantuntijasopimuksesta on toimitettava kopio maksatushakemuksen liitteenä. 

Ei-hyväksyttävät kulut 

Seuraava luettelo ei ole tyhjentävä, mutta mm. näitä kustannuksia ei voida ottaa mukaan 
AKKE-hankkeen kokonaiskustannuksiin: 

• kustannukset, jotka eivät perustu hyväksyttyyn projektisuunnitelmaan ja hankkeille 
tehtyihin rahoituspäätöksiin 

• kustannukset, jotka aiheutuvat tuensaajan tavanomaisesta toiminnasta 

• poistot 

• tulospalkkiot, bonukset, luontaisedut ja vastaavat palkanlisät 

• yleinen henkilöstökoulutus 

• sakot, rangaistusmaksut ja oikeudenkäyntikulut 

• korkokulut, tilitapahtumista perittävät palvelumaksut, valuutanvaihtopalkkiot, 
kurssitappiot, muut yksinomaan rahoitukseen liittyvät menot (esim. leasingvuok-
rakorot) sekä tilin avaamisesta ja hoitamisesta aiheutuvat maksut, jos tuen myön-
täminen ei sitä erikseen edellytä 

• arvonlisävero, jonka voi vähentää tai josta saa palautuksen tai joka korvataan jol-
lain muulla tapaa 

• ei-lakisääteiset tai sopimuksiin perustumattomat lisäpalkkiot tai provisiot 

• toteuttajaorganisaation itse määrittelemät, palkkaan perustuvat varaukset 
(esim. sairaslomavaraukset) 

 

MAKSATUSHAKEMUS 

Hankkeen maksatushakemus suositellaan tehtävän 4–6 kuukauden välein. Kertakorvaus-
hankkeessa jätetään vain yksi maksatushakemus hankkeen päätteeksi. AKKE-hankkeiden 
maksatushakemus täytetään erilliselle lomakkeelle, joka löytyy Keski-Pohjanmaan liiton si-
vustolta https://www.keski-pohjanmaa.fi/kansallinen-rahoitus.html  

Maksatushakemus ja kaikki sen tarvittavat liitteet toimitetaan fyysisinä tulosteina ja asiakir-
joina Keski-Pohjanmaan liittoon osoitteeseen: Rantakatu 14, 67100 Kokkola. 

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

• hankkeen toteuttajan, sekä yhteishankkeessa kaikkien osatoteuttajien 
pääkirjanotteet maksatusjaksolta allekirjoitettuna 

• (pääkirjanavain) 

• työajanseurantalomakkeet, kopiot työsopimuksista ja tehtäväkuvaukset, joista käy 
ilmi henkilön toimenkuva hankkeessa 

• hankintoihin ja kilpailutuksiin liittyvät asiakirjat 

• ohjausryhmän pöytäkirjat maksatuskaudelta 

• väliraportti/loppuraportti 

• matkaraportit mahdollisista ulkomaanmatkoista, sekä kopiot niistä ohjausryh-
män pöytäkirjoista/sähköposteista, joissa rahoittaja on hyväksynyt matkat ja oh-
jausryhmä on käsitellyt ne 

• menotositteet liitteineen. 

Kertakorvaus/Lump sum -hankkeen maksatushakemuksen liitteenä toimitetaan vain ra-
hoituspäätöksessä mainitut tulokset/toimenpiteet, loppuraportti sekä tosite hakijatahon ul-
kopuoliselta taholta saadun rahoituksen toteutumisesta. 

Hankkeen tulot 

Mikäli hankkeessa on tuloja, tulee ne ilmoittaa maksatushakemuksessa. Hankkeen tuloja 
voi olla esim. pääsylipputulot, palvelujen myynti, seminaarien osallistumismaksut ja tuot-
teiden myyntitulot. Hankkeeseen kohdistuvat tulot vähennetään tukikelpoisista kustannuk-
sista. 

Asiakirjojen allekirjoittaminen 

Maksatushakemuksen allekirjoittaa yhteisön nimenkirjoitusoikeuden omaava(t) henkilö(t). 
Liitteet voi allekirjoittaa myös projektipäällikkö. Pääkirjan allekirjoittaa kirjanpitäjä tai orga-
nisaation kirjanpidosta vastaava henkilö. 

Toteutuneiden rahoitustietojen ilmoittaminen erillisessä selvityksessä 

Ulkopuoliset rahoitusosuudet suositellaan laskutettavan hankkeen alussa. Ulkopuolisten 
rahoitusosuuksien tulee näkyä hankkeen kirjanpidossa ja olla hankkeen käytettävissä ilman 
sitoumuksia. Hakijan omarahoitusosuuden ei tarvitse näkyä hankkeen kirjanpidossa. Jos 
hakijatahon ulkopuolinen rahoitus ei toteudu suunnitellulla tavalla, tulee hakijan ottaa yh-
teyttä rahoittajaan. Hankkeen toteuttaja vastaa puuttuvasta osuudesta. Hakija vahvistaa 
tiedot allekirjoituksellaan. 

Asiakirjojen säilyttäminen 

Tuen saaja on velvollinen säilyttämään kaiken hankkeeseen liittyvän kirjanpitoaineiston ja 
muun aineiston niin, että tuen käytön valvonta on mahdollista. Kirjanpitoaineisto on säily-
tettävä siten kuin kirjanpitolain (1336/1997) 2 luvun 9 ja 10 §:ssä säädetään. 



11 

 

 

MYÖNNETYN AVUSTUKSEN KÄYTÖN VALVONTA 

Avustuksen käyttöä valvoo Keski-Pohjanmaan liitto, jolla on oikeus suorittaa siihen liittyviä 
tarkastuksia. Yhteishankkeissa, joissa on useita yhteisvastuullisia osapuolia, liiton tarkas-
tusoikeus ulottuu kaikkien hankkeen toteuttajien kirjanpito- ym. aineistoihin. Valvontaa var-
ten avustuksen saaja on velvollinen esittämään kaiken tiliaineiston, muut asiakirjat ja selvi-
tykset sekä tarpeellisen muun aineiston ja muutoinkin avustamaan tarkastuksissa. Lisäksi 
avustuksen käyttöä valvovat työ- ja elinkeinoministeriö, valtion tilintarkastajat sekä valtion-
talouden tarkastusvirasto. Tarkastusraportit ovat julkisia asiakirjoja siinä vaiheessa, kun nii-
den oikeellisuus on varmistettu tai niiden osalta on kuultu hankkeen toteuttajaa. 

Avustusvarojen takaisinperintä tai palauttaminen 

Myönnetyn avustuksen maksamisen keskeyttämisestä ja maksetun avustuksen takaisin-
perinnästä säädetään laissa alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakenne-
politiikan hankkeiden rahoittamisesta 757/2021. 

Lisätietoja AKKE-ohjelmasta saa Keski-Pohjanmaan liiton sivuilta: 
https://www.keski-pohjanmaa.fi/kansallinen-rahoitus.html 

Yhteystiedot: 
Aluekehityssuunnittelija Mikko Kangas +358 40 504 6698 

mikko.kangas@keski-pohjanmaa.fi 
Aluekehityssuunnittelija Olli Rosenqvist +358 40 861 0063 
 olli.rosenqvist@keski.pohjanmaa.fi  
Maksatustarkastaja Marjo Levaniemi +358 40 686 1162 

marjo.levaniemi@keski-pohjanmaa.fi 
Talous- ja henkilöstösihteeri Sari Huhta +358 40 138 9048 

sari.huhta@keski-pohjanmaa.fi 
 
Hakemukset: kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi 
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