
 

 
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN  LOMAKE NRO  12B 
 
PERUSTAMISHANKKEEN VALTIONAVUSTUSHAKEMUS   

YHTEISRAHOITUSHANKKEESTA TIEDOT ILMOITETAAN VAIN KULTTUURITOIMEN OSUUDESTA 
 
1. Hakija 

Hakijan nimi 
      

Yhteisön Y-tunnus 
      

Rekisterinumero                
      

Rekisteröintipäivä 
      

Lähiosoite 
      

Postinumero 
      

Postitoimipaikka 
      

Yhteyshenkilö 
      

Tehtävä 
      

Puhelin 
      

Tilinumero (FI-muodossa) 
      

Sähköpostiosoite 
      

 
2. Hanke 

Avustuksen käyttötarkoitus 
      

Hankkeen sijaintikunta ja osoite 
      

Hankkeen laajuus  (brutto m2)   
      

Tuleeko hanke hakijan omistukseen 

      Kyllä  Ei    

Kuuluuko hankkeen maapohja 

Hakijan omistukseen  Hakijan hallintaan pitkäaikaisen (väh. 15 v.) 

        vuokrasopimuksen nojalla 

Onko hanke yhteisrahoitushanke muun hallinnonalan kanssa  

 Ei  Kyllä, koko yhteisrahoitushankkeen kustannusarvio, € :        

Valtionavustusta haetaan 

 Lisä- / uudisrakennukseen  Peruskorjaukseen   Hankkimiseen 

Hankkeen suunnittelun aloittamisaika 
                    /               20      

Rakentamisen suunniteltu alkamisaika (kk / vvvv) 
               /               20        

Rakentamisen suunniteltu päättymisaika (kk / vvvv) 
               /               20        

 
Hakemuskohteen kustannusarvio,  €  

(kunnat ja arvonlisäverovelvolliset yhteisöt ilman alv:a) 
      
 

 
                    
                                                     
 

Haettava määrä € 
       

Kustannusarvion päiväys (pp/kk/vvvv) 
               /                20       

Haetaanko hankkeeseen muuta julkista tukea (jos haetaan niin erillinen selvitys liitteenä) 

 Ei   EU-tukea   Muuta valtion tukea 

Hankkeen rahoitussuunnitelma €  € 

Omat varat        Muut avustukset        

Lainat        Muut (esim. alv:n palautus)        

Valtionavustukset        YHTEENSÄ        

 
3. Allekirjoitus 

Paikka ja aika  
       

Allekirjoitus (henkilön, jolla on nimenkirjoitusoikeus) 
 
 
 
 
Nimenselvennys        

 
  



 

 

 
HAKEMUKSEN LIITTEET: 

 

A. RAHOITUSASIAKIRJAT  

 hanketta koskevat talousarvio-otteet tai rahoituspäätökset (hakemuskohdetta koskeva kohta merkittävä) 

 tontin omistusoikeus; kauppakirja tai vuokrasopimus (vähintään 15 vuoden vuokrasopimus tulee olla laadittuna 
ennen valtionavustuspäätöstä) 

 
               LISÄKSI jos hakijana on YKSITYINEN YHTEISÖ, on toimitettava 

 yhteisön omistuspohja 

 yhteisön hyväksytty toimintasuunnitelma ja talousarvio 

 yhteisön rekisteriote 

 yhteisön toimintakertomus tai muu vastaava selvitys edelliseltä tilikaudelta 

 yhteisön tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta 
 

B. RAKENTAMISVALMIUS 
        rakentamista varten saatu rakennuslupa tai vastaava muu lupa tai todistus luvan saannin esteettömyydestä 

 
 

C. HANKEKOHTAISET SUUNNITELMA-ASIAKIRJAT (katso https://okm.fi/-/kulttuuritilojen-peruskorjaukset-ja-

perustamishankkeet > Opas, lomakkeet ja liitteet)   
 

 
 
 

 
YLEISTÄ 
 

Tällä lomakkeella pyydetyt tiedot perustuvat valtionavustuslain (688/2001) sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 
annetun lain (1705/2009) säännöksiin. 
 
Mikäli hakemuskohteeseen myönnetään valtionavustusta, valtionapuviranomainen voi asettaa päätöksessään avustuksen 
käytölle ehtoja jotka koskevat mm: 
 

 tietojen toimittamista hankkeen toteutumisesta ja kustannuksista (hankeselvitys) 

 avustuksen käyttöaikaa ja hyväksyttäviä menoja 

 valtionavustuksen maksatusta 

 hankkeen vakuuttamista 

 hakijan ilmoitusvelvollisuutta olosuhteiden muuttumisesta 

 valtionapuviranomaisen valvontaoikeutta 
 
Hakija saa lisätietoja avustuksen hakemisesta opetus- ja kulttuuriministeriön Internet-sivuilta www.okm.fi. 
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