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KUUKAUSI-ILMOITUS MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTÖSTÄ

Valtion virasto/ laitos

 kuulta 20

Valtion viraston tai laitoksen tulee tehdä kalenterikuukausittain ilmoitus määrärahojen käytöstä niillä palkattujen henkilöiden palkkauskustannuksiin. Kuukausi-ilmoitus on toimitettava ELY-
keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselle (KEHA-keskus) kuukauden kuluessa sen jakson päättymisestä, johon käytetyt määrärahat ovat kohdistuneet. Työ- ja 
elinkeinotoimiston (TE-toimisto) määrärahapäätöksessä ilmoitettuja enimmäismääriä ei saa ylittää. TE-toimiston antamaan määrärahapäätökseen on kirjattu henkilön palkkauskustannuksiin 
käytettävät määrärahamomentit.
Valtion virasto/ laitos täyttää Tarvittaessa voidaan käyttää vastaavat tiedot sisältävää luetteloa.
Viraston tai laitoksen nimi Työ- ja elinkeinotoimisto

TE-toimiston  
määräraha- 
päätösja pvm.

Työntekijän nimi ja  
henkilötunnus

Palvelus
-suhteen 
laat  
(TS/ VS)

Palvelussuhteen

alkamis-
päivä

päättymis-
päivä

Määrärahasta käytetty ko. kuukauden aikana

Palkkauskus-
tannukset 1) Lomaraha 2) Loma- 

korvaus

Yhteensä

Yhteensä 
euroa

Kustannukset on kirjattu momenteille

Yhteensä
mom.  

32.30.51  
TEM

mom. 
33.20.50 

STM

mom. 
33.20.52 

STM
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Allekirjoitus

Nimenselvennys

Paikka ja päiväys KEHA-keskuksen merkintöjä: vastaanotettu (päiväys ja allekirjoitus

Ilmoituksen jättäjän yhteystiedot

1) Määrärahalla katettavilla palkkauskustannuksilla tarkoitetaan työntekijälle maksettua palkkaa ennen vakuutetun lakisääteisten maksujen ja verojen pidätystä ja sen lisäksi tuella palkatusta  
    aiheutuvaa työnantajan lakisääteistä sosiaaliturva-, työeläkevakuutus-, tapaturmavakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksua sekä pakollista ryhmähenkivakuutusmaksua.   
2) Palkkauskustannuksiin voidaan lukea myös työntekijälle maksettu lomaraha.  
    Hyväksyttävien kustannusten enimmäismäärä vahvistetaan vuosittain valtion talousarviossa. 
  
Palkkauskustannuksiin ei lueta: 
1) tuella palkatulle maksettavaa lomakorvausta tai sitä vastaavaa korvausta; 
2) palkkaa siltä ajalta, jolta työnantajalla on oikeus saada tuella palkatun palkkauskustannuksiin sairausvakuutuslain (1224/2004) 7 luvun 4 §:n nojalla päivärahaetuutta tai tapaturma- ja   
    ammattitautilain (459/2015) 139 §:n nojalla korvausta; 
3) sitä palkan osuutta, joka määräytyy tuella palkatun työn tuloksen perusteella; 
4) verovapaita korvauksia.

Kuukausi-ilmoitus toimitetaan KEHA-keskukseen. Osoite- ja yhteystiedot löytyvät osoitteessa http://www.keha-keskus.fi/yhteystiedot/maksatusalueiden-yhteystiedot.

http://www.keha-keskus.fi/yhteystiedot/maksatusalueiden-yhteystiedot
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Allekirjoitus
Nimenselvennys
KEHA-keskuksen merkintöjä: vastaanotettu (päiväys ja allekirjoitus
1) Määrärahalla katettavilla palkkauskustannuksilla tarkoitetaan työntekijälle maksettua palkkaa ennen vakuutetun lakisääteisten maksujen ja verojen pidätystä ja sen lisäksi tuella palkatusta 
    aiheutuvaa työnantajan lakisääteistä sosiaaliturva-, työeläkevakuutus-, tapaturmavakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksua sekä pakollista ryhmähenkivakuutusmaksua.  
2) Palkkauskustannuksiin voidaan lukea myös työntekijälle maksettu lomaraha. 
    Hyväksyttävien kustannusten enimmäismäärä vahvistetaan vuosittain valtion talousarviossa.
 
Palkkauskustannuksiin ei lueta:1) tuella palkatulle maksettavaa lomakorvausta tai sitä vastaavaa korvausta;2) palkkaa siltä ajalta, jolta työnantajalla on oikeus saada tuella palkatun palkkauskustannuksiin sairausvakuutuslain (1224/2004) 7 luvun 4 §:n nojalla päivärahaetuutta tai tapaturma- ja  
    ammattitautilain (459/2015) 139 §:n nojalla korvausta;3) sitä palkan osuutta, joka määräytyy tuella palkatun työn tuloksen perusteella;4) verovapaita korvauksia.
Kuukausi-ilmoitus toimitetaan KEHA-keskukseen. Osoite- ja yhteystiedot löytyvät osoitteessa http://www.keha-keskus.fi/yhteystiedot/maksatusalueiden-yhteystiedot.
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