
 

 

Hakuilmoitus 

Uudenmaan kestävän kasvun ja elinvoiman 
tukeminen (AKKE) -määrärahan haku avoinna 
16.1.–13.3.2023 
 
Uudenmaan liitto avaa AKKE-rahoitushaun 16.1.–13.3.2023 väliselle ajalle. Haettavana on työ- ja 
elinkeinoministeriön (TEM) Uudenmaan liitolle myöntämää AKKE-määrärahaa (alueiden kestävän 
kasvun ja elinvoiman tukeminen) yhteensä 2,2 miljoonaa euroa. 
 
Uudenmaan liitolta hankkeisiin haettavan tuen määrä voi olla 100 000–500 000 euroa, ja 
esiselvityshankkeiden tukiosuus voi olla 50 000–100 000 euroa. Uudenmaan liiton myöntämä tuki 
voi olla enintään 80 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 
 
AKKE-rahoitusta voivat hakea julkis- ja yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, kuten esimerkiksi 
voittoa tavoittelemattomat elinkeino-, koulutus- ja työmarkkinatoimijat sekä järjestöt toimialasta 
riippumatta. Sen sijaan yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen maakunnan liitto ei voi 
myöntää tukea. 
 
 

Hakuteemat sekä arviointi- ja valintakriteerit  
 
Rahoitettavien hankkeiden tulee edistää Uusimaa-ohjelman 2022–2025 ja sekä soveltuvin osin 
alueellisen innovaatiostrategian (RIS3) toteuttamista. AKKE-rahoitusta suunnataan seuraavat 
tavoitteet ja kriteerit täyttäville hankkeille.  

 
 

1. Alueellisten toimijoiden innovaatioyhteistyön vahvistaminen  
 
Haemme hankkeita, jotka vahvistavat tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja elinkeinoelämän 
innovaatioyhteistyötä Uudenmaan osaamiskeskittymien välillä. Kannustamme hakemaan tukea 
hankkeille, jotka edistävät seuraavia Uusimaa-ohjelman Ympäristöviisas Uusimaa ja Menestyvä 
Uusimaa –painopisteiden toteuttamista ja tuloksellisuutta: Innovaatiotoiminnan tukeminen sekä 
verkostojen ja kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen; vihreän kasvun ja kestävien 
innovaatioiden tukeminen esimerkiksi oikeudenmukaisessa ja nopeassa energiamurroksessa; 
sekä resurssiviisaat ratkaisut mm ruokatalouden kehittämisessä. Lisäksi kannustamme hakemaan 
tukea hankkeille, jotka toteuttavat Uusimaa-ohjelman ja Älykkään erikoistumisen strategian 
painopisteitä yhdistäviä teemakokonaisuuksia, kuten tiedonhallinta ja tiedolla johtaminen. 
 
Hankkeita arvioidaan niiden vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden kautta ja sen tulee toteuttaa 
vähintään kolmea seuraavista arviointiperusteista. Hankehakemuksessa tulee osoittaa, miten  

- hanke tukee Uudenmaan 5 % T&K-tavoitteen saavuttamista ja innovaatioekosysteemin 
vahvistamista, sekä vahvistaa alueellista TKI-toimijoiden välistä yhteistyötä 

- hanke edistää alueen innovaatiotoimijoiden kyvykkyyttä ja mahdollisuuksia osallistua 
kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön 

- hanke nopeuttaa eri kehitysvaiheessa olevien yritysten kasvua 



- hanke edistää ajantasaiseen ja laadukkaaseen tietoon perustuvaa päätöksentekoa sekä 
kehittämistoimia 

- hanke vahvistaa uusmaalaisten toimijoiden kykyä varautua ja mukautua nopeisiin 
yhteiskunnallisiin muutoksiin  
 
 

2. Uusimaalaisia toimijoita tukevat uudet palvelut sekä osallisuutta tai yhteisöllisyyttä 
vahvistavat hankkeet 

 
Haemme hankkeita, jotka toteuttavat Uusimaa -ohjelman painopisteen Onnellisten Uusimaa 
tavoitteita Osallisuutta ja osallistumista tukevien verkostojen ja kansalaisjärjestöjen toiminnan 
vahvistaminen tai Kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnan kehittäminen osana hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämistä maakunnallisella tasolla. Hankehakemuksessa tulee osoittaa, että 
 

- hankkeeseen osallistuu toimijoita useammalta Uudenmaan seudulta tai useita kansallisia 
toimijoita 

- hanke vahvistaa alueen toimijoiden yhteistyötä ja yhteiskehittämistä 
- hanke edistää sisällöltään osallistumista, osallistamista tai hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämistä kulttuurin ja vapaa-ajan toiminnan keinoin, 
- hanke edistää uudenlaisten toimintatapojen tai toimintamallien kehittämistä ja 

käyttöönottoa. 
- hanke vahvistaa uusmaalaisten toimijoiden kykyä varautua ja mukautua nopeisiin 

yhteiskunnallisiin muutoksiin  

 
3. Esiselvitykset 
 
Edellisiin teemoihin liittyen rahoitusta voidaan myöntää myös maakuntatasolla vaikuttaville 
esiselvityshankkeille Uusimaa-ohjelman ja Älykkään erikoistumisen teemoissa. Tukitaso voi näille 
olla 50 000–100 000 euroa. 
 
 

 
  
Seuraavia arviointikriteereitä käytetään kaikkien hakemusten arvioinnissa:  
 

- Hankkeella on vahva maakunnallinen toiminnallinen tai edunvalvonnallinen vaikuttavuus.  
- Hanke edistää alueen kuntien ja muiden toimijoiden välistä elinkeinopoliittista yhteistyötä, 

sekä maakunnallista yhteisöllisyyttä 
- Hanke tuottaa avoimesti jaettavissa olevaa aineistoa, jonka avulla uusimaalaiset yhteisöt 

voivat nostaa toimintansa laatua ja vahvistaa toimintaansa esim. EU-tasolla 
- Hankkeen toteutussuunnitelman laatuun sekä vaikuttavuuden todennäköisyyteen on 

panostettu. Hanke on hyvin suunniteltu ja hankesuunnitelmassa on selkeästi ja 
konkreettisesti kuvattu esitetyt toimenpiteet sekä tulosten hyödyntäminen. 

- Hanke luo perustaa pysyvälle toiminnalle tai suuremmille muulla rahoituksella toteuttaville 
hankekokonaisuuksille 
 

Rahoitettavien hankkeiden on pääsääntöisesti päätyttävä viimeistään 31.12.2024. 
 
Hakijan on otettava huomioon AKKE-rahoitusta koskevat säädökset, kts. hakijan ohje. 
Tässä haussa ovat käytössä kustannusmallit: Flat rate 7 %, Flat rate 40 % ja kertakorvaus. 
Kustannusmallit on kuvattu tarkemmin hakuohjeessa. 
 

https://uudenmaanliitto.fi/wp-content/uploads/2022/12/AKKE-hakuohje-2023.pdf


Hakeminen 
 
Hakuohjeistus julkaistaan Uudenmaan liiton verkkosivuilla osoitteessa 
www.uudenmaanliitto.fi/akke 
www.uudenmaanliitto.fi/akkefinansiering 
 

Päätösten tekeminen 
 
Haun päätyttyä Uudenmaan liiton asiantuntijat ja tarvittaessa edustajat muista organisaatioista 
arvioivat ja pisteyttävät hakemukset. Hankkeita arvioidaan niiden vaikuttavuuden ja 
tuloksellisuuden kautta ja niiden tulee toteuttaa vähintään kolmea teemoihin kohdistuvaa 
arviointiperustetta. 
 
Uudenmaan liitto tekee haun päätyttyä kirjallisen rahoituspäätöksen (myönteisen tai kielteisen). 
Hankkeen kustannukset ovat tukikelpoisia rahoitushakemuksen jättöpäivästä. Mikäli hakija aloittaa 
hankkeen toteuttamisen ennen rahoituspäätöstä, se tehdään tuensaajan omalla riskillä.  
 

Lisätietoja: 
 
AKKE-rahoitus:  
 

Tulostavoitteet 1. Alueellisten toimijoiden innovaatioyhteistyön vahvistaminen  
 
EU-erityisasiantuntija Venla Virkamäki, 
venla.virkamaki@uudenmaanliitto.fi, 
puh. 040 619 4133 
 

Tulostavoitteet 2. Uusimaalaisia toimijoita tukevat uudet palvelut 
sekä osallisuutta tai yhteisöllisyyttä vahvistavat hankkeet 
 
Suunnittelupäällikkö Ulla-Mari Karhu,  
ulla-mari.karhu@uudenmaanliitto.fi,  
puh. 044 353 3017 
 
Kehittämispäällikkö Outi Ervasti,  
outi.ervasti@uudenmaanliitto.fi,  
puh. 040 721 2131 
 

Rahoitusmenettely:  
 
Hankeassistentti Kati Virtanen,  
kati.virtanen@uudenmaanliitto.fi, 
puh. 040 617 6661 
 
Hankeasiantuntija Joanna Kallio,  
joanna.kallio@uudenmaanliitto.fi, 
puh. 040 756 8319 
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