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Tukipäätös 11.5.2017

• Hankehakemus hyväksyttiin ilman 
muutoksia

• Tutustu päätökseen – ohjeistaa kaikessa 
hankkeeseen liittyvässä

• Muuttaminen on mahdollista, mutta 
vaatii muutoshakemusta

• Tukikelpoisuus – tutustu ehtoihin
• Toimenpiteiden tarkastus paikan päällä 

on mahdollinen ennen loppumaksua



Aikataulut
• Toinen maksuhakemus 31.8.2017 mennessä maksetuista 

kustannuksista – toimenpide on toteutettu ja myös 
talkootyöt tehty.

• Toinen maksuhakemus Ykkösakselin toimistolle 
maanantaihin 18.9. kello 18 mennessä.

• Ykkösakseli kokoaa maksuhakemuksen ELY-keskukselle 
syyskuun aikana

• Maksupäätöksen jälkeen Ykkösakseli maksaa tuen 
yhdistyksille kolmen viikon sisällä

• Kolmas ja viimeinen maksuhakemus laaditaan 
tammikuussa kustannuksista, jotka on maksettu 
viimeistään 31.12.2017.



Maksuhakemus

• Tulosta ja täytä käsin tai avaa Acrobat 
Reader –ohjelmalla ja täytä koneella

• Allekirjoita – yhdistyksen nimenkirjoittajat
• Toimita Ykkösakselin toimistolle 19.9. 

kello 18 mennessä
• Maksuhakemus = PDF tiedosto



Liitteet

• Ote kirjanpidon pääkirjasta maksuhakemuksen 
ajalta

• Kopiot laskuista, jotka on viety kirjanpitoon 
(laskuissa tositenumerot ja mahdollinen tiliöinti)

• Kopiot tiliotteista tai maksutositteista
• Talkootyön tuntikirjanpito (täydellisesti täytettyinä, 

nimenkirjoittajien allekirjoittamina), 3322L
• Jos nimenkirjoittajat ovat muuttuneet, uusi 

rekisteriote
• Jos hankinta on yli 2500 euroa, mahdollinen 

hintatason selvitys tai tarjoukset, ellei sitä ollut jo 
hakemuksessa



Tuen määrä 50 %

• Jos kustannusarvio toteutui sellaisenaan, samat 
summat kuin päätöksessä

• Jos kustannukset ylittävät arvion, yli menevä osuus 
jää hakijan kustannukseksi

• Jos kustannukset alittavat arvion, tuen määrä 
lasketaan toteutuneista kustannuksista

• Talkootyötä hyväksytään maksuhakemukseen vain 
samassa suhteessa kuin päätöksessä on. Jos 
talkoita tehdään vähemmän kuin oli arvioitu, se 
korvautuu rahallisella osuudessa.

• Kysy jos ole epävarma!



Loppuraportti
• Ykkösakseli laatii LIVE-hankkeesta 

loppuraportin loppumaksuhakemukseen
• Kirjaa toteutuneet tavoitteet 

maksuhakemuksen

Hyötyvän maaseutuväestön määrä Arvio

Tehdyt talkootunnit Tunnit lomakkeista

Ympäristön kunnostustoimenpiteet Kpl

Rakennetut, kunnostetut tai varustetut 
rakennukset tai rakennelmat

Kpl

Osallistuvat organisaatiot Toteuttaja ja mahdollisesti muut mainitut



Tiedottaminen
• Tiedottakaa toimenpiteestä omalle kohderyhmälle 

ja medialle mahdollisuuksien mukaan
• Muistakaa mainita Ykkösakselin Leader-rahoitus
• Ottakaa valokuvia toteutuksesta tai 

lopputuloksesta
• Ykkösakseli toivoo kuvia käyttöönsä jokaisesta 

toimenpiteestä
• Ykkösakseli on tiedottanut kaksi kertaa: valituista 

toimenpiteistä ja tukipäätöksestä
• Tavoitteena on kertoa kaikista toimenpiteistä 

medioissa kun toimenpiteet on pääosin toteutettu



Tärkeä muistaa

1.
• Jos toimenpiteen toteutus muuttuu, ota yhteyttä ennen 

muutoksia.

2.
• Toinen maksuhakemus 31.8.2017 mennessä maksetuista 

kustannuksista. Toimenpide toteutettu ja talkoot tehty.

3.
• Maksuhakemus Ykkösakselin toimistolle 18.9.2017 kello 

18 mennessä. Päivystämme paikalla. 

4.
• Toimenpiteen toteutus 31.12.2017 mennessä (myös 

talkoot).



Neuvonta

Ykkösakselin hankeneuvonta:
Hankeneuvoja Jaana Joutsen, 050 313 5590
Toiminnanjohtaja Maarit Teuri, 0400 982 236

Ohjeet ja lomakkeet: www.ykkosakseli.fi/live

Ykkösakseli ry
Kitulantie 5

25410 SUOMUSJÄRVI
toimisto@ykkosakseli.fi

http://www.ykkosakseli.fi/live
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