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HAKEMUS VALTIONAVUSTUKSEN SAAMISEKSI: VAMMAISTEN HENKILÖIDEN HENKILÖKOHTAISEN 
BUDJETOINNIN KOKEILUHANKE 
 
Hakija Hakijatahon nimi 

      

Postiosoite 
      

Postinumero ja postitoimipaikka 
      

Vastuu- 
henkilön 
yhteystiedot 

Nimi  
      
 

Tehtävänimike 
      

Postiosoite 
      

Postinumero ja postitoimipaikka 
      

Puhelin ja matkapuhelin 
      

Sähköposti 
      

Yhteyshenkilön 
yhteystiedot (mikäli 
eri henkilö kuin 
vastuuhenkilö) 

Nimi  
      

Tehtävänimike 
      

Postiosoite 
      

Postinumero ja postitoimipaikka 
      

Puhelin ja matkapuhelin 
      

Sähköposti 
      

Hankkeen nimi ja 
siitä mahdollisesti 
käytettävä lyhenne 
sekä hankkeen 
toteuttamisaika 

Nimi ja lyhenne 
      

Arvioitu toteuttamisaika (kk/vuosi – kk/vuosi) 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

Hankkeen 
kokonais-
kustannukset  

Tarkempi kustannusarvio kirjataan erilliselle lomakkeelle (Liite 2 Talousarvio) 
      

Haettava valtion- 
avustus (euroina) 

 
      
 

Hanketta 
toteuttavat tahot 

 

Mikäli hankkeella on muita toteuttajia kuin hakija, luetellaan tähän kaikki hanketta toteuttavat tahot sekä niiden mahdolliset 
rahoitusosuudet. 

 

 

Hankkeen 
toimenpiteet 
tavoitteiden 
saavuttamiseksi 

Keskeiset konkreettiset toimenpiteet hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tarkemmin toiminta kuvataan 
hankesuunnitelmassa.   
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Liitteet  

[  ] Hankesuunnitelma, jonka tulee sisältää ainakin seuraavat kohdat: 
 

- nykytilan kuvaus sekä selvitys hankkeen tarpeellisuudesta alueella 
- kuvaus hakijasta ja hankekumppaneista 
- tiedot hankkeen organisoinnista 
- hankkeen kohderyhmä 
- toteutus ja aikataulu 
- hankkeen liittyminen muihin aikaisempiin tai käynnissä oleviin hankkeisiin 
- suunnitelma hyvien käytäntöjen tai hankkeessa kehitettyjen toimintamallien juurruttamisesta ja levittämisestä 

 [  ] Talousarvio 

[  ] Viestintäsuunnitelma 

[  ] Periaatepäätökset hankkeeseen osallistumisesta 

[  ] Kuntasitoumuslomake 

Allekirjoitus Paikka ja aika   Allekirjoitus ja tehtävänimike 
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