
   

  

          
     

   
  

      

 
 

 

  

  

  

 

    

  
                           

    

  
    
   
  

   
   
  
  
  

MAKSATUSHAKEMUS – RAKENNUS-, YMPÄRISTÖ- JA VESISTÖHANKKEET 

Jos haet maksatusta tulostettavalla lomakkeella, toimita hakemus liitteineen postitse osoitteella KEHA-keskus, 
maksatusyksikkö, PL 1002, 00521 Helsinki. 

Vaihtoehtoisesti voit toimittaa hakemuksen ja sen liitteet ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen liitteenä. 
Asiointilomakkeet löydät osoitteesta ely-keskus.fi/asiointi-ja-yhteystiedot. 

Lisätietoja ja ohjeita saat puhelimitse ympäristöasioiden asiakaspalvelusta, puh. 0295 020 900 tai sähköpostitse 
ympariston.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi. 

1. Hakija
Hakijan nimi Y-tunnus

Jakeluosoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

Sähköposti Puhelin 

Hakijan pankkitili (IBAN) BIC-koodi 

Yhteyshenkilön tiedot 

Avustettavan hankkeen nimi Avustuspäätöksen päiväys Avustuksen Dnro 

2. Maksuhakemus

Tämän maksuhakemuksen kustannukset koskevat aikaväliä 
/ 20 - / 20 

Tällä hakemuksella maksuun haetaan euroa liitteenä olevan selvityksen perusteella. 

Kyseessä on (valitse yksi): 
Välimaksu, hankkeessa syntyy vielä kustannuksia. 

Loppumaksu (viimeinen erä), jonka jälkeen hankkeeseen ei enää tule muita kustannuksia. 
Loppumaksu (ei viimeinen erä), hankkeeseen jätetään uusi avustushakemus uusista kustannuksista. 

3. Maksuhakemuksen liitteet (merkitse, ks. ohje)

Selvitys hankkeen tilanteesta, väliraportti tai valokuvat kohteesta, kopiot työmaapöytäkirjoista 
Kirjanpidon pääkirja allekirjoitettuna tai allekirjoitettu menoerittely 
Laskujäljennökset, maksukuitti- ja tiliotejäljennökset 
Kopiot luvista ja sopimuksista 
Loppuraportti (viimeinen maksuerä) 
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4. Kustannukset 
Kustannukset sisältävät arvonlisäveron 

Kyllä Ei 

Todelliset kustannukset (tositteet liitettävä) Kustannus euroa Viranomaismerkintöjä 

Henkilöstökustannukset (palkat sivukuluineen) 

Materiaalikustannukset 

Matkakulut 

Toimitilat ja toimistokulut 

Kone- ja laitehankinnat 

Rakennusten ja maa-alueiden hankinta- ja vuokrakustannukset 

Ostopalvelut 

Vastikkeeton työ 

Vastikkeeton tuotantopanos (esim. omat raaka-aineet; tarkempi selvitys 
hankesuunnitelmassa) 
Muu kustannus, mikä: 

Muu kustannus, mikä: 

Muu kustannus, mikä: 

Kokonaiskustannus yhteensä 

5. Rahoitus 
Kustannukset sisältävät ALV:n 

Kyllä Ei 

Julkinen rahoitus Haetaan euroa Viranomaismerkintöjä 

KEHA-keskukselta haettava avustus 

Kunnan rahoitus 

Muu julkinen rahoitus 

Julkinen rahoitus yhteensä 

Omat varat tai hakijan tulorahoitus 

Lainat 

Vastikkeeton työ 

Vastikkeeton tuotantopanos 

Yksityinen rahoitus yhteensä 

Kokonaisrahoitus yhteensä 
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6. Tositeluettelo (tarvittaessa) 
Hankkeen diaarinumero 

Maksupäivä Kirjanpidon 
tositenumero Kustannuksen kohde Kokonaiskustannus 

€ 
ALV-osuus 

€ 
KEHA-keskuksen 

merkintöjä 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

Yhteensä / siirto: 
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7. Suostumus sähköiseen tiedonantoon 

Päätös voidaan toimittaa sähköpostitse hakijalle, jos suostumus sähköiseen tiedoksiantoon on annettu sähköisestä asioinnista 
viranomaistoiminnassa annetun lain 19 §:n mukaisesti. Jos vastaat ”Kyllä”, varmista, että olet antanut toimivan 
sähköpostiosoitteen. Jos vastaat ”Ei”, päätös toimitetaan postitse. 

Voidaanko päätös toimittaa sähköisesti? 
Kyllä Ei 

Sähköpostiosoite 

8. Allekirjoitus 

Vakuutan, että selvityksessä ja sen liitteissä esitetyt tiedot ovat yhtäpitäviä yhteisön kirjanpidon kanssa ja kaikki kustannukset 
ovat avustuspäätöksessä tarkoitettuun hankkeeseen sisältyviä ja että hanketta on toteutettu päätöksen ehtojen mukaisesti 
Paikka ja päiväys Allekirjoitus 

Nimenselvennys 
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