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LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO 

SELVITYS KÄRKIHANKKEEN VALTION-
AVUSTUKSEN MAKSATUSTA VARTEN 

 

 
 

 

Hankkeen nimi 
ja numero 

 
Nimi  

Pippuri - Pirkanmaan perheiden palveluiden uudistaminen -
raikkaita innovaatioita OH330-S33100-01 

Päätöksen oikeassa yläkulmassa oleva di-
aarinumero  

STM\4244\2016 

Hakija
 Hankehallinnoija (Hankkeen hallinnoinnista vastaava taho) 

Tampereen kaupunki 

Vastuuhenki-
lön  
yhteystiedot 

Nimi  
      

Tehtävänimike 

      

Postiosoite 

      
Postinumero ja postitoimipaikka 

      

Puhelin 

      
Sähköpostiosoite 

      

Maksatushake-
muksen yh-
teenveto 

 

Aika, jolta valtionavustuksen maksatusta haetaan (pv/kk/vuosi – pv/kk/vuosi) 

1.6.2017-30.11.2017 (Huom. osa toimijoista hakee ajalla 1.1.2017-30.11.2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilinumero (IBAN-muodossa), jolle valtionavustus maksetaan 

Em. aikana syntyneet kustannukset  

      

Haettava valtionavustus em. kustannuksista  

      

Liitteet 
 

Valtionavustuksen maksamista varten Lounais-Suomen aluehallintovirastolle tulee valtionavustuspäätöksen mu-
kaisesti toimittaa myös   
 
[ ] Selvitys hankkeen etenemisestä, jossa selvitetään  

 hankkeen toteutuminen suhteessa hankesuunnitelmaan 

 arvio asetettujen tavoitteiden toteutumisesta tähän asti 

 selvitys henkilöstön käytöstä 

 selvitys palvelujen ostoista ja muista hankinnoista 
 

[  ] Selvitys kynnysarvot ylittävistä suorahankinnoista (hankintapäätös, josta ilmenee suorahankinnan perusteet) 

[X] Oheinen kustannusliite  

[X] Kustannusten toteutumista koskevana selvityksenä allekirjoitetut otteet kirjanpidosta alkuperäisinä 
 
Valtionavustuksen perusteeksi hyväksyttyyn kokonaiskustannusten määrään voi sisältyä arvonlisäveron osuus vain, jos se 
jää avustuksen saajan lopulliseksi kustannukseksi. Jos kustannukset eroavat kirjanpidon osoittamista kustannuksista, ero-
tuksesta pitää olla erillinen selvitys. 

 

Muut liitteet:  

[x] Muu liite, mikä: yhteenveto maksatusjaksolla tehdystä hanketyöstä 

[  ] Muu liite, mikä       

 
Selvitykset palautetaan osoitteella:  

 
Tampereen kaupunki 
Projektitoimisto 
PL 487 
33101 Tampere 

 

Hankkeen nimi ja sen nu-

mero (projektin seuranta-

koodi) kts. rahoituspäätös 
Hankehallinnoija  

Oman 

kun-

nan/or-

ganisaa-

tion 

vastuu-

henki-

lön tie-

dot 

HUOM! 

Toimitetaan kirjeitse 

alkuperäiset kappa-

leet allekirjoitettuna 

Hankkeen kustannuk-

set kyseiseltä maksa-

tusjaksolta 
(1.6.2017-30.11.2017 TAI 

1.1.2017-30.11.2017)  

Eli syntyneistä kustannuksista 

80 % (kunnat, TAMK, UTA, 

PSHP) tai 100 % (muut hanke-

kumppanit) 

Oman osallistujata-

hon tilinumero 

(IBAN) 

työajanseurantakoonnin välilehti 

2. Maksatusjakson yhteenveto 

allekirjoitettuna. toimitetaan kir-

jeitse  

TÄYTTÖOHJE MAKSATUSHAKEMUKSEEN 

LAPE/Pippuri 

hankehallinnoija ko-

koaa, saattaa pyytää li-

säinfoa kunnista/hanke-

kumppaneilta 



                                                           

 

KUSTANNUSLIITE 
 

Pippuri - Pirkanmaan perheiden palvelui-
den uudistaminen - raikkaita innovaatioita 
Kangasala 

Valtionavustus-
päätöksessä hy-
väksytyt ksutan-
nukset 

Kirjanpidon mukaiset 
kustannukset hank-
keen alkamisajankoh-
dasta lukien 

Kirjanpidon mukai-
set kustannukset 
maksatusjaksolta 

 

   01.01.2017-30.11.2017 
01.06.2017 - 
30.11.2017 

Henkilöstömenot, joista 16 430 0 0 

Projektiin palkattava henkilöstö  0     

Työpanoksen siirto  16 430     

        

Palvelujen ostot yhteensä, josta 21 412 0 0 

Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 12 897     

Painatukset ja ilmoitukset 1 064     

Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 1 064     

Matkustus- ja kuljetuspalvelut 2 129     

Koulutus- ja kulttuuripalvelut 3 193     

Muut palvelujen ostot 1 064     

        

Aineet, tarvikkeet ja tavarat   2 400     

        

Vuokrat 1 426     

        

Investointimenot yhteensä, josta 0   0 

Aineettomat hyödykkeet 0     

Koneet ja kalusto 0     

Muut investointimenot 0     

        

Muut menot 2 560     

        

Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset 44 228 0 0 

- Valtionavustukseen oikeuttamattomat 
kustannukset 

0     

- Tulorahoitus 0     

- Muu kuin julkinen rahoitus 0     

Valtionavustukseen oikeuttavat kustannuk-
set 

44 228     

Hanketoimijoiden oma rahoitusosuus 8 846     

Muu julkinen rahoitus 0     

Haettava valtionavustus 35 383     

 

 

 

 

 
 

PAIKKA JA AIKA  ALLEKIRJOITUS JA TEHTÄVÄNIMIKE 

 

 

 

       

 

 

  
 

Kustannukset vain kyseiseltä 

maksatusjaksolta 1.6.2017- 

30.11.2017 (tai 1.1.2017-

30.11.2017) 

Kopioi excelistä hyväksytty budjetti koko hankeajalta eli 30.01.2017 päivätyn budjetin Yh-

teensä-sarakkeen luvut (tässä esimerkkinä Kangasalan budjetti) 

Hankkeen nimi ja osallistujakun-

nan/organisaation nimi 

Vastuuhenkilön allekirjoitus, tehtävänimike 

ja nimenselvennys 


