
 

 

Aluetuki Suomi 100 -ohjelmaan hyväksytyille hankkeille Pohjanmaalla 

Pohjanmaan liitolle on myönnetty valtionavustus, jonka se kanavoi edelleen maakunnassa toteutettaville 

Suomi 100 -ohjelmaan hyväksytyille hankkeille. Hankkeiden toteuttajat voivat hakea avustusta erillisellä 

hakulomakkeella 30.9.2016 klo 16 mennessä. Mahdollisesta toisesta hakukierroksesta keväällä 2017 

päätetään erikseen.  

Hakemukset lähetetään osoitteella  

Pohjanmaan liitto, Kirjaamo 

PL 174 

65101 Vaasa 

Periaatteet Pohjanmaan liiton tukemille hankkeille 

1. Hankkeen tulee olla hyväksytty viralliseen Suomi 100 -ohjelmaan ja siten täyttää Suomi 100 -
hankkeille asetetut kuusi perusehtoa. 

2. Hankkeen tulee toteutua Pohjanmaan maakunnan alueella. 
3. Useassa maakunnassa toteutuvaa hanketta voidaan tukea vain siltä osin kuin se toteutuu 

Pohjanmaan maakunnassa. 
4. Tuki ei voi kattaa hankkeen kokonaiskustannusten täyttä määrää. 
5. Jos hakija on julkisyhteisö, omarahoitusosuuden on oltava vähintään 50 %. Muun kuin julkisyhteisön 

ollessa hakijana omarahoitusosuutta vaaditaan vähintään 30 %. 
6. Omarahoitusosuudeksi voidaan hyväksyä mm. hankkeessa työskentelevän henkilön palkkauskulut 

sivukuluineen sekä muilta tahoilta saadut avustukset ja tuet. Omarahoitusosuuteen ei hyväksytä 
vakinaisessa palvelussuhteessa julkisyhteisöön olevan henkilön palkkauskustannuksia. 

Kuka voi hakea? 

Avustusta voivat hakea Suomi 100 -ohjelmaan hyväksyttyjä hankkeita Pohjanmaalla toteuttavat 

yksityishenkilöt, työryhmät, yhdistykset ja julkisyhteisöt. Hakijana ei voi olla yritys. 

Miten haetaan? 

Avustusta haetaan lomakkeella, johon on liitettävä selkeä suunnitelma ja kuvaus avustuskohteesta sekä 

kopio hyväksymispäätöksestä Suomi 100 -ohjelmaan. Liitteitä ei palauteta, mutta hakija voi halutessaan 

noutaa ne Pohjanmaan liiton toimistosta, kun avustuspäätökset on tehty. 

Avustuksista päättäminen 

Pohjanmaan koordinaatioverkosto käsittelee hakemukset ja valmistelee avustuksista päätösehdotuksen 

Pohjanmaan liitolle. 

 

 

 

http://www.obotnia.fi/assets/1/Suomi-Finland-100/Hakemuslomake-Suomi-100.docx
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Avustuksen maksatus 

Avustuksen ensimmäinen erä (50 %) maksetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille, kun maksatushakemus ja 

allekirjoitettu sopimus avustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja ehdoista on toimitettu Pohjanmaan 

liittoon. Toinen erä (50 %) maksetaan, kun hankkeen toteutumisesta on annettu hyväksyttävä loppuraportti ja 

maksatushakemus on toimitettu Pohjanmaan liittoon. 

Selvitys avustuksen käytöstä 

Hakijan on tehtävä avustuksen käytöstä selvitys Pohjanmaan liitolle 2.1.2018 klo 16 mennessä. 

Muut ehdot 

Avustus on harkinnanvarainen. Valtionavustuslain (688/2001) 7 § 2 mom. edellyttää, että avustuksen 

käytöstä, käytön valvonnasta ja ehdoista tehdään sopimus hankkeen toteuttajan kanssa. Pohjanmaan liitolla 

on oikeus periä myöntämänsä avustus takaisin, jos hakija on rikkonut sopimusehtoja. 

Avustuskohteen markkinoinnissa yms. on mainittava, että Pohjanmaan liitto on tukenut kohdetta. Tätä 

tarkoitusta varten voi Pohjanmaan liiton logon ladata täältä 

 

http://www.obotnia.fi/assets/1/Suomi-Finland-100/Maksatushakemus-Suomi-100.docx
http://www.obotnia.fi/assets/1/Suomi-Finland-100/Selvityslomake-Suomi-100.docx
http://www.obotnia.fi/tietopalvelut/liiton-logot/

