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Mitä on AKKE-rahoitus?

• Valtioneuvoston päätöksellä maakuntien liitoille jaettava 
kansallinen määräraha käytettäväksi alueiden kehittämisestä 
ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden 
rahoittamisesta annetun lain (757/2021) 9 §:n mukaisiin 
hankkeisiin

• Käytetään maakuntien omaehtoiseen kehittämiseen, valtion 
ja maakuntien välisen sopimuksellisuuden edistämiseen 
aluekehittämiskeskustelujen yhteydessä sovittuihin kärkiin 
valtion ja maakunnan yhteistyöasiakirjojen mukaisesti sekä 
alueiden resilienssin vahvistamiseen muuttuvassa 
toimintaympäristössä, ennakoidun rakennemuutoksen 
toimiin, elinkeinojen uudistumiseen sekä älykkääseen 
sopeutumiseen



Akke-haun painotukset

• Akke-rahoitusta suunnataan 
• Kymenlaakson maakuntaohjelman 2022-2025

toteutukseen, 
• käynnissä olevien investointien tukemiseen ja 
• TKI-toiminnan vauhdittamiseen, 
• pito- ja vetovoiman lisäämiseen sekä 
• toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten 

ennakointiin ja varautumiseen. 

• Kymenlaakson maakuntaohjelma sisältää Älykkään 
erikoistumisen strategian 

https://maakuntaohjelma.kymenlaakso.fi/


Kolme painopistettä, joista vähintään 
yhteen hanke on kohdistettava



1. Hanke kohdistuu yhteen tai useampaan valtion ja 
Kymenlaakson maakunnan välisen aluekehittämiskeskustelun 
yhteydessä sovittuihin kärkeen:

Elinkeinojen uudistuminen:

Käynnissä olevien investointien ja 
kehitysalustojen tukeminen ja 

hyödyntäminen

Osaavan työvoiman saatavuus ja 
alueellinen liikkuvuus:

- Maakunnan veto- ja pitovoiman 
lisääminen 

- Ennakoinnin kehittäminen 

TKI-toiminnan vauhdittaminen: 

- Maakunnallisen hautomo- ja 
kiihdyttämökonseptin rakentaminen ja 

käynnistäminen

- Kansainvälisen osaamisen lisääminen

- Kansainvälisten hankkeiden 
valmistelu

https://tem.fi/aluekehittamiskeskustelut


2. 
Hanke toteuttaa innovatiivisia ja 

kokeilevia toimia, joilla edistetään 
alueiden resilienssiä

(muutosjoustavuutta) muuttuvassa 
toimintaympäristössä, jota ovat 

viime aikoina haastaneet 
kansainväliset  kriisit.

Lisäksi hanke voi edistää kestävää 
elinkeinojen uudistamista sekä 

maakunnan älykästä sopeutumista.

Hanke voi kohdistua esim. Venäjän 
pakotteiden aiheuttamiin 

muutoksiin, turvallisuuteen ja 
kyberturvallisuuteen tai 

logistiikkaan.



3. 
Hanke toteuttaa 

maakuntaohjelman Aktiivinen 
Kymenlaakso –painopistettä ja 

lisää maakunnan veto- ja 
pitovoimaa. 

Hanke voi toteuttaa esimerkiksi 
uusia yhteistyötapoja ja 

toimintamalleja, kokeiluja 
kulttuurin ja liikunnan sekä 

yritysten välillä, 
hyvinvointiyrittäjyyttä tai 

kohdistua nuoriin

https://maakuntaohjelma.kymenlaakso.fi/maakuntaohjelma-2022-2025/aktiivinen-kymenlaakso


Valintakriteerit + pisteytys

• Maakuntaohjelman mukaisuus 

• Hankkeen painopisteen (1, 2 tai 3) mukaisuus 



Tuen määrä

- Myönnettävän tuen määrä yht. 1,7 M €
- Tuen osuus 70 %

- Kansainvälisten hankkeiden valmisteluun
myönnettävän tuen määrä max 20 000 € / hanke, 
yht. max 100 000 €



Ketkä voivat hakea Akke-
rahoitusta?
• Tuensaajina voi olla julkis- ja yksityisoikeudelliset 

oikeushenkilöt, kuten esimerkiksi kunnat, 
korkeakoulut, oppilaitokset, seudulliset 
kehittämisyhtiöt, järjestöt, säätiöt, urheiluseurat ja 
erilaiset hyvinvointiorganisaatiot. 

• Maakunnan liitto ei voi myöntää rahoitusta 
yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan 
kehittämiseen



Jatko
• Haku auki suunnitelman mukaan 18.5.-8.6.2022

• Huom.! Kv-hankkeiden valmisteluhankkeissa jatkuva haku
• Hakuilmoitus ja hakuohje Rahoitus-sivuilla 18.5.2022-

• Suositeltavaa olla yhteyksissä Kymenlaakson liiton 
Rahoitustiimiin ennen hakemuksen jättämistä
• Hakemukset hyväksyy maakuntahallitus, alle 50 000 € hankkeet 

maakuntajohtaja

• Hakemukset jätetään Make-hankesalkkuun vasta 18.5-
(Make päivitettävänä)



Kysyttävää, hankeidea? 
Ota yhteyttä!



Kouvola   Kotka    Hamina  Pyhtää   Virolahti   Miehikkälä 

www.kymenlaakso.fi


