
VALTIONEUVOSTON KANSLIA 
STATSRÄDETS KANSLI

7.9.2017

PAATOS VNK005:00/2013
VNK/543/05/2013

HankkeenQukffiiiöeiiniste io

15/5624 19. 09. 2017

KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN SUOMI 100 -HANKKEEN MÄÄRÄRAHAAN

Käyttöoikeuden saaja

Oikeusministeriö, PL 25, 00023 Valtioneuvosto Y-tunnus 0245974-7

Hankkeen nimi

Suomi 100 - Suomalaisen demokratian tulevaisuuskeskustelut

Hankkeen toteutusaikataulu

06/2017-12/2017

Yhteyshenkilö

Liisa Männistö, oikeusministeriö, liisa.mannisto@om.fi

Hankkeen kuvaus

Suomi 100 -demokratiahankkeen tavoitteena on nostaa esille suomalaisen 
demokratian vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet. Hanke edistää dialogisuutta ja 
tuo esiin rakentavan yhteiskunnallisen keskustelun tarvetta toimivan demokratian 
perusedellytyksenä.

Hanke määritellään tarkemmin määrärahan käyttöoikeuden saajan tekemässä 
hankesuunnitelmassa (liite 1). Siitä käyvät ilmi hankkeen tavoitteet, sisältö, 
toteutusajankohta, budjetti ja hankkeeseen osallistuvat osapuolet.

Valtioneuvoston kanslian ratkaisu

Valtioneuvoston kanslia myöntää oikeusministeriölle käyttöoikeuden valtion 
talousarvion tilijaottelun kohtaan 23.90.26 (Suomi 100). Määrärahan suuruus on 
40 000 euroa. Kyse on yhteisrahoitteisesta toiminnasta.

mailto:liisa.mannisto@om.fi


Määrärahaa saa käyttää ainoastaan Suomi 100 -ohjelmaan valitun Suomi 100 - 
Suomalaisen demokratian tulevaisuuskeskustelut -hankkeen hakemuksessa 
tarkemmin yksilöityihin kuluihin. Määrärahaa ei saa käyttää henkilöstömenoihin.

Suomi 100 -hankehallitus on kokouksessaan 23.5.2017 saanut tiedoksi sihteeristön 
hallituksen sille antamin valtuuksin tekemän suosituksen määrärahan käytöstä.

Määrärahan käytön perusteeksi hyväksytyt kustannukset ovat 130 000 euroa.

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi 1.6.2017 - 31.12.1017 syntyneisiin 
kustannuksiin.
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Raportointi- ja maksatuspäivät

Oikeusministeriö laskuttaa maksuerät ao. määräaikaan mennessä. Laskun liitteenä 
toimitetaan
• maksatushakemus, joka toimitetaan hankkeelle määrärahapäätöksen liitteenä.
• kirjanpidon ote maksatuserää koskevalta ajanjaksolta.

Määrärahaerien myöntäminen hankkeelle edellyttää myös väli- tai loppuraportin 
täyttämistä sähköisessä Suomi 100 -hakujärjestelmässä. Väli- tai loppuraportti 
täytetään osoitteessa https://ohielma.suomifinlandl00.fi/ hankkeen omilla 
tunnuksilla.

Raporteista tulee ilmetä hankkeen vaihe ja tulokset, kustannusten ja muiden tulojen 
toteutuminen suhteessa suunnitelmiin, sekä mahdolliset muutokset tai tarkennukset 
projektisuunnitelmassa ja budjetissa.

1. Ensimmäinen erä vuoden 2017 kustannuksista laskutetaan ja väliraportti 
lähetetään 15.11.2017 mennessä, 1. maksuerä enintään 10 000 euroa

2. Toinen erä vuoden 2017 kustannuksista laskutetaan ja loppuraportti 
lähetetään 8.1.2018 mennessä, 2. maksuerä enintään 30 000 euroa

Määrärahan käyttöoikeuden saaja toimittaa laskun liitteineen maksueräkohtaiseen 
määräaikaan mennessä valtioneuvoston kanslian verkkolaskuosoitteeseen
• OVT-tunnus: 003702459755 
. Y-tunnus: 0245975-5
• Verkkolaskuoperaattori: Opus Capita Group Oy (ent. Itella Information Oy)
• Operaattorivälittäjätunnus: 003710948874

Verkkolaskun viitteeksi merkitään: Suomi 100/ hankkeen nro 15/5624

Valtioneuvoston kanslian maksuaika on 30 vuorokautta vaatimukset täyttävän 
raportin ja maksatushakemuksen ja laskun saamisesta. Viimeinen maksuerä 
erääntyy maksettavaksi 30 vuorokautta loppuraportin hyväksymisen jälkeen.

Arvonlisävero

https://ohielma.suomifinlandl00.fi/
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Tällä päätöksellä myönnetyistä määrärahoista maksettaviin menoihin sisältyvä 
arvonlisävero maksetaan momentilta 23.01.29.

Muutokset hankkeessa

Määrärahan käyttöoikeuden saajan tulee ilmoittaa viipymättä valtioneuvoston 
kanslialle / Suomi 100 -hankkeelle määrärahan käyttötarkoituksen toteutumiseen 
vaikuttavasta muutoksesta tai muusta määrärahan käyttöön vaikuttavasta 
muutoksesta. Jos keskeiset toiminnot tai kustannus- ja rahoitussuunnitelma 
muuttuvat, tulee määrärahan käyttöoikeuden saajan hakea Suomi 100:Itä lupaa 
käyttösuunnitelman muutokseen.

Jos keskeiset toiminnot tai kustannus- ja rahoitussuunnitelma muuttuvat siten, että 
muutokset aiheuttavat vähintään 15 prosentin muutokset budjettiriveihin, tulee 
määrärahan käyttöoikeuden saajan hakea valtioneuvoston kanslialta / Suomi 100:Itä 
lupaa määrärahan käyttösuunnitelman muutokseen. Hakemus käyttösuunnitelman 
muuttamisesta tulee tehdä ennen muutoksenalaisen toiminnan aloittamista tai heti 
kun mahdollista, ja se tulee tehdä kirjallisesti. Sähköposti voidaan katsoa kirjalliseksi 
menettelyksi ja avustuksensaajan tulee säilyttää sähköpostinvaihto ja liittää se 
viitteenä seuraavaan raporttiin, mikäli muutos todella toteutuu varojen käytön 
tasolla.

Määrärahan käyttöoikeuden saaja ja valtioneuvoston kanslia / Suomi 100 -hanke 
voivat sopia kirjallisesti yhdessä käyttöoikeuden siirtämisestä seuraavalle vuodelle 
tai seuraavaan maksatuserään.

Mikäli ne perusteet, joilla käyttöoikeus on myönnetty, muuttuvat olennaisesti, voi 
valtioneuvoston kanslia päätöksellään perua käyttöoikeuden. Valtioneuvoston 
kanslia varaa oikeuden periä takaisin määrärahan, joka on käytetty vastoin tämän 
päätöksen ehtoja.

Hankkeen yhteyshenkilö valtioneuvoston kansliassa

Hankkeen yhteyshenkilö Suomi 100:ssa on ohjelmakoordinaattori Viivi Seirala, p. 
0295 160 263, viivi.seirala@vnk.fi ia taloushallinnon yhteyshenkilö on 
talouspäällikkö Kaija Sänez, p. 0295 160 481, kaija.sanez@vnk.fi.

Osastopäällikkö

Pääsihteeri

mailto:viivi.seirala@vnk.fi
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Liitteet

Liite 1: Hankkeen projektisuunnitelma
Liite 2: Maksatusohjeet
Liite 3: Maksatushakemuslomake


