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Hakija, toiminnan  
yhteyshenkilö ja  
puh.nro 

      

1 Toiminta       Liite nro   

2 Toiminnan kuvaus       

3 Toiminnan tavoitteet 
ja mihin ne perustuvat  
 
(esim. pelastustoimen 
toiminta- ja taloussuunni-
telmaan) 

      
 
 
 
 
 
 

4 Toiminnan strategiset 
painopisteet  

Toiminnan keskeisimmät painopistealueet ovat   
       
       
       
       

Painopisteen määritys perustuu  
       
       
       
       
 

5 Suunnitellut konk-
reettiset toimenpiteet  
painopisteiden toteut-
tamiseksi 
hakemusvuonna  

       
       
       
       
       
       
       
       

 

6 Mihin määriteltyyn 
vaikuttavuustavoit-
teeseen/ -tavoitteisiin 
toiminnalla pyritään 
vaikuttamaan 

      

7 Selvitys, jos toiminta 
tai toiminnan kustan-
nukset ovat muuttuneet 
oleellisesti edellisvuo-
teen verrattuna 

      

8 Toiminnan talous Toiminnan menot (euroina) 
       

Toiminnan tulot (euroina)       

Toimintaan haettava PSR:n avustus (euroina)       
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Toimintaan on haettu erillisavustusta    

Myöntäjä, hakupäivämäärä  ja haetun avustuksen määrä 
      

Toimintaan on saatu erillisavustusta   

Myöntäjä, myöntöpäivämäärä ja saadun avustuksen määrä 
      

9 Erityisperuste  
(tarvittaessa) 

Lisäselvitys niistä PsrL:n 16.1 §:n mukaisista erityisen painavista syistä, joiden perusteella toimintaan 
haetaan avustusta enemmän kuin 75 % hyväksyttävistä kuluista.  
      

10 Lisätiedot       
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