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99 = verollinen julkinen elinkeinotuki
Tukityyppi

XB = hakemukset/maksatuspäätökset
Tositelaji

TYÖLLISYYSPOLIITTISEN AVUSTUKSEN ENNAKKOHAKEMUS

Avustuksen saaja Y-tunnus/ Rekisterinumero

Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka

Puhelin

IBAN-tilinumero Pankin BIC-koodi

Yhteyshenkilö maksatusasioissa Sähköposti

KEHA-keskus

Työllisyyspoliittisena avustuksena voidaan maksaa ennakkona enintään 50 prosenttia kullekin maksujaksolle kohdistuvasta 
avustuksesta pl. työttömien perustamat rekisteröidyt yhdistykset, joille voidaan maksaa kunkin avustusjakson koko avustus 
ennakkona. Ennakkoa koskeva hakemus on toimitettava ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselle 
(KEHA-keskus) hyvissä ajoin ennen sen maksujakson alkua, johon ennakko kohdistuu.

Viite: päätöksen numero ja antopäivä

Maksujakso, johon ennakko kohdistuu

Kustannukset, joiden avustuksen saaja arvioi erääntyvän seuraavan maksujakson aikana avustuspäätöksessä 
mainittujen kustannuslajien mukaisesti:

- Palkkauskustannukset eriteltyinä henkilöittäin siten, että bruttopalkka ja työnantajan sivukulut ilmoitetaan erikseen  

KEHA-keskuksen merkintöjä:

KEHA-keskus hyväksyy maksettavaksi  euroa  

- Hankkeen toteutuksesta vastaavan henkilön palkkauskustannukset   euroa 

  euroa - Muiden hankkeen toteutukseen osallistuvien henkilöiden palkkauskustannukset

  euroa - Muut hankkeen toteuttamiseen liittyvät kustannukset

Kustannukset eritellään erillisessä liitteessä:

- Muut kustannukset eriteltyinä käyttöperusteen mukaan
  (sivukulut ilmoitetaan sekä prosentteina että euromääräisinä)

Allekirjoitus

Nimenselvennys ja allekirjoittajan asema 
yhteisössä

Paikka ja päiväys
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Ennakkoa haetaan tulostettavalla verkkolomakkeella, joka toimitetaan ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja 
hallintokeskukseen. Osoite- ja yhteystiedot löytyvät osoitteessa www.keha-keskus.fi/yhteystiedot/maksatusalueiden-
yhteystiedot. Ennakkohakemuksen voi toimittaa myös sähköisesti ELY-yleislomakkeen liitteenä (yleiset asiointilomakkeet: 
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/lomakkeet).

http://www.keha-keskus.fi/yhteystiedot/maksatusalueiden-yhteystiedot
http://www.keha-keskus.fi/yhteystiedot/maksatusalueiden-yhteystiedot
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/lomakkeet
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TYÖLLISYYSPOLIITTISEN AVUSTUKSEN ENNAKKOHAKEMUS
KEHA-keskus
Työllisyyspoliittisena avustuksena voidaan maksaa ennakkona enintään 50 prosenttia kullekin maksujaksolle kohdistuvasta avustuksesta pl. työttömien perustamat rekisteröidyt yhdistykset, joille voidaan maksaa kunkin avustusjakson koko avustus ennakkona. Ennakkoa koskeva hakemus on toimitettava ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselle (KEHA-keskus) hyvissä ajoin ennen sen maksujakson alkua, johon ennakko kohdistuu.
Kustannukset, joiden avustuksen saaja arvioi erääntyvän seuraavan maksujakson aikana avustuspäätöksessä mainittujen kustannuslajien mukaisesti:
- Palkkauskustannukset eriteltyinä henkilöittäin siten, että bruttopalkka ja työnantajan sivukulut ilmoitetaan erikseen  
KEHA-keskuksen merkintöjä:
KEHA-keskus hyväksyy maksettavaksi
 euroa                                                       
- Hankkeen toteutuksesta vastaavan henkilön palkkauskustannukset
  euroa                                                       
  euroa                                                       
- Muiden hankkeen toteutukseen osallistuvien henkilöiden palkkauskustannukset
  euroa                                                       
- Muut hankkeen toteuttamiseen liittyvät kustannukset
Kustannukset eritellään erillisessä liitteessä:
- Muut kustannukset eriteltyinä käyttöperusteen mukaan
  (sivukulut ilmoitetaan sekä prosentteina että euromääräisinä)
Allekirjoitus
Nimenselvennys ja allekirjoittajan asema yhteisössä
Ennakkoa haetaan tulostettavalla verkkolomakkeella, joka toimitetaan ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukseen. Osoite- ja yhteystiedot löytyvät osoitteessa www.keha-keskus.fi/yhteystiedot/maksatusalueiden-yhteystiedot. Ennakkohakemuksen voi toimittaa myös sähköisesti ELY-yleislomakkeen liitteenä (yleiset asiointilomakkeet: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/lomakkeet).
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