
 
AVUSTUKSEN MAKSAMINEN -  
Erityisavustuksen tilityslomake 

  
Lomake tulee täyttää huolellisesti ja kaikilta osin. 
 

 

 
Postiosoite Käyntiosoite Puhelin 071 878 0171 psr@intermin.fi 
PL 26 Kirkkokatu 12 Fax 071 878 8466 www.palosuojelurahasto.fi 
00023 VALTIONEUVOSTO HELSINKI  www.psr.fi 
 
 

  
Hankkeen nimi 
(Kuten  
Palosuojelu-
rahaston  
päätöksessä) 

      Palosuojelurahaston 
päätöksen diaarinumero 
(rahaston päätöksen  
oikeassa yläreunassa) 

      

Päätöspäivämäärä       

1 Hakija Hakijaorganisaatio 
      

Jakeluosoite 
      

Postinumero 
      

Postitoimipaikka 
      

Pankkiyhteys 
      

Tilinomistaja 
      

Tilityksen yhteyshenkilö 
      

Puhelin 
      

Sähköposti 
      

2 Hankkeen 
enimmäis-
avustus 

Avustus päätöksen 
mukaan enintään, € 

      Avustuksen  
% -osuus enintään, € 

      

3 Hankkeessa 
syntyneet 
kustannukset 

Kustannustyyppi Euroa Aikajakso/päivämäärä 

Hankkeessa syntyneet kustannukset yhteensä             

Hankkeelle maksettu ennakko ja pvm             

Avustuksen 1. maksuerä             

Avustuksen 2. maksuerä             

Avustuksen 3. maksuerä             

Tähän mennessä maksetut avustukset yht.             

4 Nyt haettava 
avustus  

Nyt haettava avustus, € 
 
      

Kustannukset, joiden perusteella 
avustusta haetaan, € 
      

Kustannukset aikaväliltä 
 
                   –                    

5 Kyseessä on  Hankkeen lopputilitys  Hankkeen toteutuneet  
kokonaiskustannukset, €         

Myönnettyä avustusta          ei jää käyttämättä          jää käyttämättä       euroa 

 Osatilitys:     1. erä         2. erä         3.erä         4. erä     

 Muu mikä       

6 Hankkeeseen 
haettu tai saatu 
muu julkinen 
tuki 

a) Hankkeeseen on haettu muuta julkista tukea  Kyllä  Ei Haettu määrä, €       

b) Hankkeeseen on saatu muuta julkista tukea  Kyllä  Ei Myönnetty määrä, €       

c) Haetun tai saadun muun avustuksen myöntäjä 
      

Myöntöpäivämäärä 
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7 Selvitys 
hankkeen  
omarahoitus- 
osuudesta 

Hankkeen omarahoitus, €       %-osuus  
kokonaiskustannuksista       

Omarahoitusosuuden laatu 
      

8 Tilitykseen 
liittyviä  
lisätietoja 

      
 
 
 

9 Tilityksen 
liitteet 

 Liite 1 Erittely hankkeen kustannuksista ja omarahoitusosuudesta 

 Liite 2 Hankkeen kirjanpidon ajot (esim. ote pääkirjasta) ajalta                               –        

 Liite 3 Hanketta koskevat kuitit maksumerkintöineen tai tiliotteineen yli 1 000 euron laskujen osalta  

 Liite 4 Erittely hankkeen henkilöstöstä sekä heidän palkka- ja matkakuluistaan 

 Liite 5 Muu päätösehdoissa vaadittu selvitys tai erittely  

 Liite 6 Selvitys hankkeeseen haetusta tai saadusta muusta julkisesta tuesta (tarvittaessa) 

 Liiite 7  Hankkeen loppuraportti  Hankkeen väliraportti  Muu liite mikä       

10 Päiväys ja 
allekirjoitus 

Paikka ja aika 
      

Allekirjoitukset ja nimenselvennykset 
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