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PÄÄTÖS VALTIONAVUSTUKSEN SAAJAN TOIMITTAMAN SELVITYKSEN
JOHDOSTA

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi Tampereen kaupungille 11. 1.2017 tekemällään päätöksellä 1 500 000 euroa valtionavustusta "Pippuri - Pirkamnaan
perheiden palveluiden uudistaminen - raikkaita innovaatioitå" -nimiseen hank-

keeseen.
Sosiaali- ja terveysministeriö edellytti päätöksessään, että valtionavustuksen
saaja toimittaa ministeriön hyväksyttäväksi 31.1.2017 mennessä tarkennetun
hankesuunnitelman, hankkeen yhteisen kustannusarvion sekä kunkin
hankkeeseen osallistuvan tahon kustannusarvion, joissa on otettu huomioon
haettua pienempi valtionavustuksen määrä.
Lisäksi valtionavustuksen saamisen ehdoksi asetettiin, että hankesuunnitelmaa
täydennetään ja tarkistetaan päätöksessä todetulla tavalla.
Sosiaali- ja terveysministeriö hyväksyy Tampereen kaupungin toimittaman selvityksen.
Myönnettävän valtionavustuksen määrä jakautuu avustuksen saajien kesken seuraavan taulukon mukaisesti. Valtionavustuksen määrä voi olla kuitenkin enintään taulukossa mainittu prosenttiosuus kunkin hanketoimijan lopullisista valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista.
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Valtion-

Euroa

avustusprosentti
Hankkeeseen osallistuvat kunnat

1088140

80

yhteensä
Pirkamnaan sairaanhoitopiiri

80

50654

Tampereen yliopisto

80

68640

Tampereen Ammattikorkeakoulu

80

32000

Mannerheimin Lastensuojeluliiton

100

50000

100

50000

100

50000

1100

110567

Hämeen piiri ry
Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Tampereen osasto ry
Setlementti Tairnpere ry
Pikassos Oy

Sovefletut oikeusohjeet
Valtionavustuslaki (688/2001) 6 §,
Valtioneuvoston asetus hyvinvoinnin ja terveyden kärkihankkeille vuosina
2016 - 2018 myönnettävistä valtionavustuksista (583/2016) 4.2 §.
Muutoksenhaku
Sosiaali- ja terveysministeriön päätökseen saa valtionavustuslain 34 §:n mukaan
vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisuvaatimusosoitus on tämän päätöksen liitteenä.
Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla
hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Perhe- ja peruspalveluministeri

Hallitusneuvos

Jiåha Rehula

' Ame Kumpula
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Päätöksestä tiedottaminen
Hakijan tulee tiedottaa tästä päätöksestä muille hankkeeseen osallistuville tahoille.
LIITE

Oikaisuvaatimusosoitus

TIEDOKSI

Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Pälvi Kaukonen, STM
Maljo Malja, STM
STM/Hankerekisteri Hantti

MAKSUTON PÄÄTÖS

OIKAISUVAATIMUSOSOITUS
Viranomainen
Asianosainen, joka katsoo, että valtionavustuspäätöksen tekemisessä on tapahtunut
virhe, voi vaatia siihen oikaisua sosiaali- ja terveysministeriöltä. Oikaisuvaatimuskirjelmä osoitetaan sosiaali- ja terveysministeriölle ja se on toimitettava
sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa valtionavustuspäätöksen
tiedoksisaannista. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, oikaisuvaatimusaika jatkuu
vielä seuraavana arkipäivänä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava
- oikaisua vaativan nimi ja kotikunta
- valtionavustuspäätös, johon haetaan oikaisua, miltä kohdin
valtionavustuspäätökseen haetaan oikaisua, mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi ja millä perusteilla oikaisua vaaditaan
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisua vaativalle
voidaan toimittaa.
Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiwniehensä
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä
on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisua vaativan, tämän laillisen
edustajan tai asiainiehen on alleki~oitettava oikaisuvaatimuskidelmä.
Oikaisuvaatimuksen liitteet
Oikaisuvaatimuski~elmään on liitettävä
- valtionavustuspäätös, johon oikaisua haetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiamiehen valtakida
- asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei
niitä ole jo aikaisemmin toimitettu sosiaali- ja terveysministeriölle.
Oikaisuvaatimuskirjelmän toimittaminen perille
Sosiaali- ja terveysministeriölle osoitetun oikaisuvaatimuskiijelmän voi viedä valittaja itse tai
hänen valtuuttamansa asiamies osoitteeseen Ritarikatu 2B (Valtioneuvoston jakelukeskus) ma
- pe klo 8.00-16.15. Sen voi omalla vastuullaan lähettää myös postitse, sähköpostilla, telekopiona tai toimittaa lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimuski~elmä on jätettävä niin ajoissa että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivän ennen aukioloajan päättymistä.

Sosiaali- ja terveysministeriön
postiosoite
käyntiosoite (asiakidoja jätettäessä)
sähköpostiosoite
puhelinvaihde
telekopio

PL 33, 00023 Valtioneuvosto
Ritarikatu 2B, 00 170 Helsinki
ki~aamo@stm.fi

029516001
096980709

