Hakemus saapunut
Dnro

Hakemuksen vastaanottaja:

[

] ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS

[

] ITÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS

SELVITYS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMIS-HANKKEEN
VALTIONAVUSTUKSEN MAKSATUSTA
VARTEN

[x] LAPIN LÄÄNINHALLITUS
[

] LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS

[

] OULUN LÄÄNINHALLITUS

Hankkeen nimi
ja numero

Päätöksen oikeassa yläkulmassa oleva nro

LAPSYKE – Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalve- 018TRO/KH/2007
lujen seudullinen kehittäminen Lapissa

Hakija

Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta/kuntayhtymä

Vastuuhenkilön yhteystiedot

Nimi

Tehtävänimike

Auvo Kilpeläinen

Sosiaali- ja terveysjohtaja

Postiosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

PL 8216

96101 ROVANIEMI

Puhelin

Fax

S-posti

016-3221

016-3222992

auvo.kilpelainen@rovaniemi.fi

Maksatushakemuksen
yhteenveto

Rovaniemen kaupunki

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

1.11. 2008 – 31.3.2009
Em. aikana syntyneet kustannukset

Haettava valtionavustus em. kustannuksista

€
Liitteet

€

Valtionavustuksen maksamista varten lääninhallitukselle tulee valtionavustuspäätöksen mukaisesti toimittaa
myös
[x] selvitys hankkeen etenemisestä, jossa selvitetään
− hankkeen toteutuminen suhteessa hankesuunnitelmaan
− arvio asetettujen tavoitteiden toteutumisesta ja selvitys miten toteutumista arvioidaan
− selvitys henkilöstön käytöstä
− selvitys asiantuntijapalvelujen käytöstä
− selvitys hankkeessa toteutetusta koulutuksesta
[x] Oheinen kustannusliite
[x] Kustannusten toteutumista koskevana selvityksenä allekirjoitettu ote kirjanpidosta
STVOLin mukaiset kehittämishankkeet saavat valtionavustusta arvonlisäverottomiin kustannuksiin. Tästä syystä kustannustiedot pyydetään toimittamaan siten, että arvonlisäverot on niistä erotettu. Jos kustannukset eroavat kirjanpidon osoittamista kustannuksista, erotuksesta pitää olla erillinen selvitys.
Muut liitteet:
[

] Muu liite, mikä

[

] Muu liite, mikä

[

] Muu liite, mikä

Selvitykset palautetaan viimeistään 30 päivää ennen toivottua maksatusta osoitteella:
Käsittelijä
lääninhallitus, sosiaali- ja terveysosasto
postiosoite

KUSTANNUSLIITE

V altionav us tuspää tökses sä
hyväksytyt
k us tannuk set

He nk ilöstöme not, joista
Proje ktiin p alkattava he nkilöstö

Kirjanpidon mukaise t
Kirjanpidon muka is et
k us tannuk set hank-ke en kustannukset
a lk amisajan-kohdasta
maks atusjaksolta
lukien

01.012.200701.11.2008-31.3.2009
31.3.2009
184 200
121 139
52 618
184 200
121 139
52 618

Työpa noksen siirto kunnal ta *
Palvelujen ostot yht eensä, josta

70 200
30 800
1 500
2 000
18 000
15 400
2 500

38 332
11 186
1 023
673
9 842
4 874
10 734

17 237
5 852
437
417
2 898
948
6 685

Aine et, ta rv ik keet ja tavarat

4 000

2 140

1 003

Vuokra t

8 600

2 444

1 166

0

237

0

237

0

267 000

164 292

72 023

267 000

164 292

72 023

41 073

18 006

123 219

54 017

To imisto -, pankki- ja a si antuntijap alvelut
Pain atu kse t ja ilmoi tu kset
Ma joitus- ja ravitsem uspalvelut
Ma tkustus- ja ku ljetuspal vel ut
Koul utu s- ja kulttuuripalvelut
Mu ut pa lve lujen o stot

Inve stointime not yhteensä , jost a
Aine ettoma t hyödykkeet
Kone et ja kalu sto
Mu ut in vestoin time not
Muut me not
Menot yhteensä = Kokonaiskust annuks et
- V altionavus tuk seen oik euttam attoma t
kustannukset
- Tulorahoit us
- Muu kuin julkinen rahoitus
Valtionav us tuksee n oikeuttav at kustannukset
Kunnan/k unta yhtym än om a rahoitusosuus
Muu julkinen rahoitus
Ha ettava v altionavust us

PAIKKA JA AIKA

ALLEKIRJOITUS JA VIRKA-ASEMA

OHJE
VUONNA 2007 ALOITTAVAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMISHANKKEEN TOTEUTTAMINEN JA VALTIONAVUSTUKSEN MAKSAMINEN

Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta/kuntayhtymä vastaa valtionavustuspäätöksen mukaisesti hankkeen toteutumisen ja kustannusten seurannasta. Hankkeen kirjanpidon tulee olla eriytetty avustuksen saajan muusta kirjanpidosta.
Valtionavustus maksetaan lääninhallitukselle tehdyn hakemuksen pohjalta kalenterivuosittain enintään kahdessa erässä. Kunnan/kuntayhtymän tulee 30 päivää ennen
kutakin haluamaansa maksupäivää toimittaa lääninhallitukselle selvitys hankkeen etenemisestä sekä kustannusten toteutumista koskevana selvityksenä allekirjoitettu ote kirjanpidosta. Kustannusten toteutumisesta tulee antaa lisäksi selvitys
oheisella kustannusten selvityslomakkeella.
Hankkeelle voi aiheutua kustannuksia sen käynnistymisvuoden tammikuun 1
päivästä lukien. Hankkeen aloittamisilmoitus tulee toimittaa lääninhallitukselle mahdollisimman pian hankkeen aloittamisen jälkeen.
Myönnetty valtionavustus maksetaan vuosien 2007 – 2009 aikana jälkikäteen toteutuneista kustannuksista (täysinä euroina) esitetyn selvityksen perusteella siten, että avustus on enintään 75 % kuntien ja kuntayhtymien ja 50 % sairaanhoitopiirin hallinnoimien hankkeiden toteutuneista kustannuksista. Kustannusten on tullut aiheutua hankesuunnitelmassa hyväksytystä toiminnasta. Viimeinen maksatushakemus tulee toimittaa lääninhallitukseen viimeistään 30.10.2009.
Jos lääninhallitus katsoo, että maksatushakemuksen yhteydessä saatu selvitys hankkeen etenemisestä ei ole riittävä, tullaan hankkeelta pyytämään lisäselvitys/ uusi selvitys, mikä voi siirtää valtionavustuksen maksun suorittamisen ajankohtaa.
Valtionavustuksen käyttötarkoituksen muutoksista, hankesuunnitelmasta poikkeamisesta tai muista vastaavista muutoksista tulee valtionavustuspäätöksen mukaisesti
ilmoittaa välittömästi lääninhallitukselle.
Hakijan tulisi toimittaa valtionavustuspäätös ja siihen liittyvät asiakirjat tiedoksi paitsi
hankkeeseen osallistuville kunnille ja kuntayhtymille myös hallinnoinnista vastaavassa organisaatiossa hankkeen kirjanpidosta ym. vastaaville henkilöille.
Lisätietoja antaa tarvittaessa ….. käsittelijän yhteystiedot

