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MÅNADSRAPPORT OM ANVÄNDNING AV ANSLAGET 

Statens ämbetsverk/
inrättning

månad 20

Statliga ämbetsverk eller inrättningar ska för varje kalendermånad lämna uppgifter om användningen av anslag för lönekostnaderna för de personer som har sysselsatts med anslaget. 
Månadsrapporten ska lämnas in till närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (utvecklings- och förvaltningscentret) inom en 
månad från utgången av den period som det använda sysselsättningsanslaget riktat sig till. De maximibelopp som anges i arbets- och näringsbyråns anslagsbeslut får inte överstigas.   
I beslutet om anslag som AN-byrån givit anges de anslagsmoment som kan användas för personens lönekostnader.
Ämbetsverket eller inrättningen fyller i   Vid behov kan en lista med motsvarande uppgifter användas
Ämbetsverkets eller inrättningens namn Arbets- och näringsbyrå

Arbets- och 
näringsbyråns 
anslagsbeslut 
och datum

Arbetstagarens namn och 
personbeteckning

Anställ-
ningsför
hålan-
dets ar 
(AF/ TF)

Anställningen

började upphörde

Av anslaget har under månaden använts

Lönekostna-
der 1)

Semester-
penning 2)

Semeste-
rersättning

 Sammanlagt

Sammalagt 
euro

Kostnaderna har antecknats för momentet

Samman
-lagt

mom. 
32.30.51 

ANM

mom. 
33.20.50 

SHM

mom. 
33.20.52 

SHM
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Underskrift

Namnförtyd-
ligande

Ort och datum Utvecklings- och förvaltningscentrets anteckningar: mottaget 
(datum och underskrift)

Kontaktuppgifter till den som lämnat anmälan

1) Med lönekostnader som täcks med anslag avses lön som betalas till en arbetstagare före innehållning av den försäkrades lagstadgade avgifter och skatter och dessutom den lagstadgade   
    sjukförsäkringsavgift och arbetspensionsförsäkrings-, olycksfallsförsäkrings- och arbetslöshetsförsäkringspremie och den obligatoriska grupplivförsäkringspremie som den som anställts 
    med subventionen orsakar arbetsgivaren.  
2) Till lönekostnaderna kan också räknas semesterpenning som betalats till arbetstagaren.  
    Maximibeloppet av godtagbara kostnader fastställs årligen i statsbudgeten. 
  
Till lönekostnaderna räknas inte: 
1) semesterersättning eller motsvarande ersättning som betalas till den som anställts med subventionen, 
2) lönen för den tid arbetsgivaren med stöd av 7 kap. 4 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004) har rätt att få dagpenningsförmåner eller med stöd av 139 § i lagen om olycksfall i arbetet och om  
    yrkessjukdomar (459/2015) har rätt att få ersättning för lönekostnaderna för den som anställts med subventionen, 
3) den del av lönen som bestäms utifrån resultatet av det arbete som den som anställts med subventionen utför, 
4) skattefria ersättningar.

Månadsrapporten skickas till utvecklings- och förvaltningscentrets betalningsområde. Betalningsområdenas kontaktuppgifter: 
 http://www.keha-keskus.fi/yhteystiedot/maksatusalueiden-yhteystiedot.

http://www.keha-keskus.fi/yhteystiedot/maksatusalueiden-yhteystiedot
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MÅNADSRAPPORT OM ANVÄNDNING AV ANSLAGET 
Statens ämbetsverk/inrättning
månad 20
Statliga ämbetsverk eller inrättningar ska för varje kalendermånad lämna uppgifter om användningen av anslag för lönekostnaderna för de personer som har sysselsatts med anslaget. Månadsrapporten ska lämnas in till närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (utvecklings- och förvaltningscentret) inom en månad från utgången av den period som det använda sysselsättningsanslaget riktat sig till. De maximibelopp som anges i arbets- och näringsbyråns anslagsbeslut får inte överstigas. 		 I beslutet om anslag som AN-byrån givit anges de anslagsmoment som kan användas för personens lönekostnader.
Ämbetsverket eller inrättningen fyller i                   Vid behov kan en lista med motsvarande uppgifter användas
Arbets- och näringsbyråns anslagsbeslut och datum
Arbetstagarens namn och personbeteckning
Anställ-ningsförhålan-dets ar (AF/ TF)
Anställningen
började
upphörde
Av anslaget har under månaden använts
Lönekostna-der 1)
Semester-penning 2)
Semeste-rersättning
 Sammanlagt
Sammalagt euro
Kostnaderna har antecknats för momentet
Samman-lagt
mom. 32.30.51 ANM
mom. 33.20.50 SHM
mom. 33.20.52 SHM
Underskrift
Namnförtyd-ligande
Utvecklings- och förvaltningscentrets anteckningar: mottaget (datum och underskrift)
1) Med lönekostnader som täcks med anslag avses lön som betalas till en arbetstagare före innehållning av den försäkrades lagstadgade avgifter och skatter och dessutom den lagstadgade          
    sjukförsäkringsavgift och arbetspensionsförsäkrings-, olycksfallsförsäkrings- och arbetslöshetsförsäkringspremie och den obligatoriska grupplivförsäkringspremie som den som anställts
    med subventionen orsakar arbetsgivaren. 
2) Till lönekostnaderna kan också räknas semesterpenning som betalats till arbetstagaren. 
    Maximibeloppet av godtagbara kostnader fastställs årligen i statsbudgeten.
 
Till lönekostnaderna räknas inte:1) semesterersättning eller motsvarande ersättning som betalas till den som anställts med subventionen,2) lönen för den tid arbetsgivaren med stöd av 7 kap. 4 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004) har rätt att få dagpenningsförmåner eller med stöd av 139 § i lagen om olycksfall i arbetet och om 
    yrkessjukdomar (459/2015) har rätt att få ersättning för lönekostnaderna för den som anställts med subventionen,3) den del av lönen som bestäms utifrån resultatet av det arbete som den som anställts med subventionen utför,4) skattefria ersättningar.
Månadsrapporten skickas till utvecklings- och förvaltningscentrets betalningsområde. Betalningsområdenas kontaktuppgifter:
 http://www.keha-keskus.fi/yhteystiedot/maksatusalueiden-yhteystiedot.
1.4.2015
YPA
KEHA
MATKUSTAJALASKENTATIETOJEN ILMOITUSLOMAKE OSTOLIIKENTEESTÄ LHLII013_FI
1.1
10.1.2008
	Nykyinensivu: 
	Sivumäärä: 
	Painonapit toimivat Adobe Acrobat ja Reader versioista 7.0 eteenpäin.: 
	Painonapit toimivat Adobe Acrobat ja Reader versioista 7.0 eteenpäin.: 
	Painonapit toimivat Adobe Acrobat ja Reader versioista 7.0 eteenpäin.: 
	Tekstikenttä: 
	Tekstikenttä1: 
	Numerokenttä1: 
	: 
	Paikka_aika: 
	Selvennys: 



