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Kansallisen rahoituksen hakuilmoitus  
Etelä-Karjalan liitolla on valtioneuvoston myöntämän alueiden kestävän kasvun ja 
elinvoiman (AKKE) -rahoituksen myöntövaltuutta käyttämättä yhteensä noin 1,8 M€. 
Mahdolliset vuonna 2023 myönnettävät lisärahoitukset luetaan osaksi haettavissa 
olevaa AKKE-rahoitusta.  

Etelä-Karjalan liitto avaa kansallisen AKKE-rahoituksen haun.   

Haun painopisteet  

AKKE-rahoitusta on haettavissa hankkeille, jotka   

1. edistävät maakuntaohjelman toimeenpanoa,   
2. edistävät Etelä-Karjalan elinvoimaa sekä elinkeinoelämän ja 

kehittämistoimijoiden toimintaedellytyksiä.  

Em. yleisten valintaperusteiden 1. ja 2. lisäksi hankkeiden tulee vastata yhteen tai 
useampaan seuraavista painopisteistä:  

3. vahvistavat kuntien välistä elinkeinopoliittista yhteistyötä,  
4. vahvistavat Etelä-Karjalan sopeutumista toimintaympäristön äkillisiin muutoksiin 

(erityisesti koronan ja Ukrainan sodan vaikutukset),  
5. edistävät elinkeinojen viisasta uudistumista,  
6. luovat valmiuksia suorien EU-rahoitusten hakuun,  
7. edistävät kestävän metsäbiotalouden toimintaedellytyksiä, kilpailukykyä ja 

uudistumista,  
8. huomioivat rajamaakunnan erityispiirteet ja vaikutukset alueen kehitykselle 

(erityisesti matkailun toimintaedellytysten kehittäminen),  
9. edistävät energiasiirtymää kohti päästötöntä energiaa.  

 Tuen hakeminen   

Rahoitusta voivat hakea mm. kunnat, kuntayhtymät, kehittämisyhtiöt, yhdistykset sekä 
tutkimus- ja koulutusorganisaatiot. Maakunnan liitto ei voi tukea yksittäistä yritystä tai 
ammatinharjoittajaa.  

Rahoitusta haetaan Etelä-Karjalan liiton tukihakemuslomakkeella. Tukihakemuslomake 
ja AKKE-hakuohje ja toteuttajan opas löytyvät verkkosivuiltamme.   

Hakemus lähetetään sähköisesti allekirjoitettuna tai skannattuna tiedostona Etelä-
Karjalan liiton kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@ekarjala.fi.  

Hakuaika   

AKKE-rahoituksella on jatkuva haku, eli hakemuksen jättämiselle ei ole määräaikaa. 

https://liitto.ekarjala.fi/rahoitus/kansallinen-rahoitus/lomakkeet-ja-ohjeet/


 

 
Kauppakatu 40 D 
53100 Lappeenranta 
Finland 

Y-tunnus 0869462-5 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi 
kirjaamo@ekarjala.fi 
www.ekarjala.fi 

Hakemusten vertailtavuuden vuoksi hakemukset otetaan käsittelyyn valintajaksoittain 
eli joka kuun lopussa.  

Valintamenettely ja -perusteet  

AKKE-rahoitusta voidaan myöntää hankkeille, jotka täyttävät edellä kuvatuista haun 
painopisteistä yleiset valintaperusteet 1. ja 2. eli toteuttavat maakuntaohjelmaa ja 
edistävät Etelä-Karjalan elinvoimaa. Näiden pakollisten valintaperusteiden lisäksi 
hankkeen tulee vastata vähintään yhteen, mieluummin useampaan haun 
painopisteeseen 3.–9.    

Etelä-Karjalan liiton rahoitustiimi arvio hakemukset ja asettaa ne etusijajärjestykseen. 
Hakemusten arvioinnissa ja valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota hakemusten 
laatuun ja uutuusarvoon sekä rahoitettavien toimenpiteiden tuloksellisuuteen ja 
vaikuttavuuteen.   

Kustannusmallit ja rahoittajan linjauksia  

Hankkeissa voidaan käyttää kustannusmalleja flat rate 40 %, kertakorvaus eli lump sum 
sekä tosiasialliset kustannukset.   

Hankkeiden tulee olla suhteellisen pieniä ja lyhytkestoisia. Hankkeille myönnettävä 
maksimituki on 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista, ja tukea myönnetään 
pääsääntöisesti enintään 100 000 euroa. Hakijan on rahoitettava hanketta myös itse.  

Mahdollisten suorien EU-rahoitusten hakua edistävinä hankkeina rahoitamme 
kertakorvaus- eli lump sum -hankkeita, joiden lopputuloksena tulee olla jätetty 
hankehakemus. Näissä hankkeissa maksimituki on 30 000 euroa.  
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