
     

 

MUSEOVIRASTO  ENTISTÄMISAVUSTUKSEN MAKSATUSPYYNTÖLOMAKE     
PL 913  
00101 Helsinki  
       

Kohteen nimi, merkki tai malli  Kohteen rekisterinumero  Avustuksen myöntämispäivä 

Hakijan nimi 

 
Valtionavustuspäätöksen dnro 

Osoite 

 
Hakijan sähköpostiosoite  

 
MYÖNNETYN AVUSTUKSEN SUURUUS, HYVÄKSYTYT KOKONAISKUSTANNUKSET JA AVUSTUKSEN KÄYTTÖTARKOITUS  

 
 
 

 
HANKKEEN TOTEUTUNEET KOKONAISKUSTANNUKSET 

Hankkeen toteutuneet kokonaiskustannukset   

 
Museoviraston avustuksella katettu osuus 
hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista  

 

Omarahoituksella katettu osuus hankkeen 
toteutuneista kokonaiskustannuksista  

  

 

 
AVUSTUKSEN TOTEUTUNEET KOKONAISKUSTANNUKSET  

Käyttötarkoitus Euroa Lisätiedot 

Palkat yhteensä   

Palkkiot yhteensä    

Materiaalit yhteensä     

YHTEENSÄ    

 

Avustuksesta pyydetään maksamaan  

                                                                       euroa 

Avustus pyydetään maksamaan tilille  

 

 

 
Hakija on perehtynyt valtionavustuspäätökseen ja sitoutunut noudattamaan avustuksen myöntämistä, käyttötarkoitusta, maksatusta 
ja tilitystä koskeviin ehtoihin. 

 

Annetut tiedot ja oheisen selvityksen sekä menoerittelyn oikeaksi vakuuttaen 

 
_____/_____ 201__  ________________________________________ 

       ________________________________________  

  nimen selvennys 

 
AVUSTUKSEN MYÖNTÄJÄN MERKINTÖJÄ 

Arvio tehdystä selvityksestä  
 
 
 
 
 

 
Tilitys tarkastettu: _____/_____ _____ __________________________ 
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AVUSTUKSEN KÄYTTÖ  / selvitys hankkeesta, johon Museoviraston myöntämä avustus on käytetty  

 
Selvityksestä tulee käydä ilmi avustuksen käyttö ja avustuksella aikaansaadut tulokset, joiden tulee vastata avustushakemuksessa esitettyjä 
tietoja ja avustuspäätöksessä asetettuja ehtoja. Selvityksen tulee antaa selkeä ja riittävä kuvaus hankkeen kaikista vaiheista. Selvitykseen 
tulee liittää myös selostusta tukevia valokuvia, joista käy ilmi kunnostus- ja entistämistöiden eri vaiheet. Kuvat tulee numeroida ja niissä tulee 
olla kuvateksti josta käy ilmi mitä kuva esittää.   
 

SELVITYS HANKKEESTA   
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AVUSTUKSEN KÄYTTÖ  / Menoerittely   

 
Hankkeen kustannuksista tulee tehdä menoerittely, jossa ilmoitetaan hankkeen kaikki toteutuneet kokonaiskustannukset.   
 
Kuittijäljennökset maksetuista palkkioista, palkoista ja materiaaleista tulee toimittaa koko siitä summasta, joka avustuspäätöksessä on 
hyväksytty hankkeen kokonaiskustannuksiksi. 
 
Menoerittelyssä tulee näkyä, mikä osa kustannuksista on katettu valtionavustuksella ja mikä omarahoituksella.          

Palkkiot 

Maksettu palkkio (saajan nimi)  Palkkion peruste  Maksettu  
euroa   

Omarahoitus 
euroa  

Avustuksen 
osuus euroa    

       

       

        

      

      

     

                      Yhteensä € 

Palkkakustannukset  

Palkansaajan nimi  Palkan peruste  Maksettu 
euroa  

Omarahoitus 
euroa 

Avustuksen  
osuus euroa  

       

       

       

                      Yhteensä € 

Materiaalit  

Materiaalin laatu  Maksettu 
euroa 

Omarahoitus 
euroa  

Avustuksen osuus 
euroa    

Lisätietoja  

       

       

        

        

        

        

        

        

        

        

 
                        Yhteensä  €                               
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