TIETOA KANTA-HÄMEEN LAPE-HANKKEEN AIKATAULUISTA SEKÄ MAKSATUKSESTA
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut. Kanta-Hämeessä LAPE-hankkeen tarkoituksena on edistää maakunnan muutostyötä yllä mainituista lähtökohdista käsin lasten, nuorten ja perheiden kehitysyhteisöissä ja palveluissa. Hanke on osa valtakunnallista
LAPE-muutosohjelmaa ja sen toimeenpanoa. Päätavoite on avun oikea-aikaisuus ja palveluiden painopisteen siirtäminen erityispalveluista peruspalveluihin. Palvelukokonaisuutta rakennetaan monialaisella yhteistyöllä. Mukana yhteistyössä on alueen kuntien lisäksi yksityisiä palvelun tuottajia, yhdistyksiä ja seurakuntia. Kanta-Hämeen Lape Oma Häme-hankkeessa ovat mukana kaikki 11 kuntaa, FSHKY,
7 kumppania valtionosuusavustuksella ja 9 kumppania jotka eivät saa valtionosuusavustusta. Yhteensä
toimijoita on siis 28 kappaletta.
Hankkeessa rahoitusosuudella (= saavat sosiaali- ja terveysministeriöltä valtionavustusta) mukana
olevat sopimuskumppanit:
- Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Oy
- Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunta SOC; Sosiaalityön tutkimus ja Terveystieteiden tutkimus JKK
- Koulutuskuntayhtymän ammattiopisto Tavastia
- Mannerheimin lastensuojeluliiton Hämeen piiri (MLL:llä ei omarahoitusosuutta)
- Etelä-Hämeen Martat ry
- Hämeenlinnan 4H-yhdistys
- Hämeen liitto

RAHOITUSPÄÄTÖS JA KUNTIEN LASKUTUSAIKATAULU
Sosiaali- ja terveysministeriö STM on myöntänyt 11.1.2017 päivätyllä päätöksellä STM/4250/2016 Hämeen liitolle valtionavustusta ”Lape Oma Häme – Kanta-Hämeen lasten ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)” – hankkeen toteuttamista varten 400.000 € vuoden 2017 määrärahasta ja 350.000 €
vuoden 2018 määrärahasta. Valtionavustus (yhteensä 750.000 €) on käytettävissä hankkeessa
1.1.2017 - 31.12.2018 syntyneisiin kustannuksiin. Lisäksi kunnat maksavat omarahoitusosuutta, jotka
on esitetty seuraavassa taulukossa.
Kuntien ja FSHKY:n omarahoitusosuus (0,40 € / asukas / kunta / hankekausi)
FSHKY
Hattula
Hausjärvi
Hämeenlinna
Yhteensä:

26 901
7 747
6 910
54 294

Loppi
Riihimäki
Janakkala

6 479
23 346
13 374
139 051
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Omarahoitusosuudet Hämeen liitto laskuttaa joulukuussa 2017 ja helmikuussa 2018 seuraavasti:
Kuntien omarahoitusosuuden muodostuminen:
Rahana
Laskutus
Laskutus
maksettava joulukuussa helmikuussa TyöpanokYhteensä raha ja
osuus
2017
2018
sen siirrot
työpanoksen siirto
FSHKY
13 450,50
6 725,25
6 725,25
13 450,50
26 901,00
Hattula
7 747,00
3 873,50
3 873,50
7 747,00
Hausjärvi
6 910,00
3 455,00
3 455,00
6 910,00
Hämeenlinna
27 147,00
13 573,50
13 573,50
27 147,00
54 294,00
Janakkala
6 687,00
3 343,50
3 343,50
6 687,00
13 374,00
Loppi
6 479,00
3 239,50
3 239,50
6 479,00
Riihimäki
23 346,00
11 673,00
11 673,00
23 346,00
yht.

91 766,50

45 883,25

45 883,25

47 284,50

139 051,00

Työpanosten siirrosta johtuneiden ohjeistusten konkretisoitumisten vuoksi hankkeelle tullaan lähipäivinä hakemaan uusi rahoituspäätös. Uudessa rahoituspäätöksessä työpanoksen siirron rahoitusmalliinsa valinneet FSHKY, Hämeenlinna ja Janakkala tulevat näkymään valtionavustuksen saajina. Osatoteuttajien ja Hämeen liiton välillä solmitussa hallinnointisopimuksessa todetaan, että työpanoksen
siirrosta tehdyn maksatushakemuksen perusteella saatava raha jää hankehallinnoijan eli Hämeen
liiton käyttöön, sillä työpanoksen siirrolla katetaan kunnan/kuntayhtymän omarahoitusosuutta. Nykyisessä rahoituspäätöksessä työpanoksen siirtoa tekevät kunnat ja kuntayhtymä eivät näy erikseen
valtionavustuksen saajina.
Forssan seudulla talouden osalta FSHKY toimii hankeosapuolena eli vastaa omarahoitusosuuden kattamisesta (50 % työllä ja 50 % rahalla). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vain FSHKY:ssä pidetään
työajanseurantaa ja että myös maksatushakemus tulee ainoastaan FSHKY:stä. Koska FSHKY on hankeosapuoli, Forssan seudun kunnissa (Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä) tehtyä työtä
ei voida viedä hankkeelle kuluksi.

TOIMIJOIDEN ROOLIT JA VASTUUT
LAPE-hankkeen ohjausryhmä ohjaa, kehittää ja arvioi
Ohjausryhmä koostuu kuntien ja sopimus- ja yhteistyökumppaneiden edustajista, hallinnoijan edustajasta, hankkeen valvojasta (STM) sekä talousassistentista, LAPE-agentista sekä LAPE-hankkeen projektipäälliköstä, joka toimii ohjausryhmän sihteerinä. Ohjausryhmään kutsutaan tarvittaessa edustajia eri
asiantuntijaorganisaatioista, kuten potilasjärjestöistä. LAPE-agentti Jari Pekuri toimii ohjausryhmän
esittelijänä ja projektisuunnittelijat osallistuvat ohjausryhmän kokouksiin tarpeen mukaan. Ohjausryhmä ohjaa, kehittää ja arvioi hankkeen toimintatapoja ja sisältöä.
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LAPE-hankkeen henkilöstö vastaa hankkeen toteuttamisesta
projektipäällikkö Satu Raatikainen (toistaiseksi poissa)
projektisuunnittelijat Liisa Jormalainen (perhekeskus) ja Mimosa Koskimies (toimintakulttuuri)
talousassistentti Elina Järvenpää 50% työaika (talousasiat, maksatushakemukset)
Hämeen liitto toimii hankkeen hallinnoijana
Hämeen liitto on saanut rahoituspäätöksen sosiaali- ja terveysministeriöltä (STM) ja huolehtii yhteydenpidosta sosiaali- ja terveysministeriöön sekä Lounais-Suomen aluehallintovirastoon (AVI). Mikäli
teillä tulee kysymyksiä hankkeen talousasioihin liittyen, olettehan yhteydessä Elina Järvenpäähän. Hän
tiedustelee asiaa tarvittaessa AVI:sta sekä STM:stä eli viestiliikenne näihin viranomaistahoihin toimii
keskitetysti Hämeen liitosta käsin.
Hämeen liitto myös huolehtii siitä, että hankkeessa noudatetaan kustannusten ja avustusten kirjaamisesta annettuja ohjeita. Sekä hallinnoija, projektipäällikkö että hankkeen muut osapuolet seuraavat
hankkeen menoja ja tuloja kirjanpidossaan muusta kirjanpidosta selvästi erottuvalla kustannuspaikalla. Hämeen liitosta lähetetään yksi yhteinen maksatushakemus AVI:in. Hankkeen päätyttyä Hämeen
liitto toimittaa AVI:in valtionavustusselvityksen valtionavustuspäätöksen ja sen liitteiden ohjeiden mukaisesti.
Hankekunnat
- toimittavat raportointia varten tarvittavat materiaalit sovitussa aikataulussa
- toimivat hankesuunnitelman, hankepäätöksen ja valtionapuviranomaisen antaman ohjeistuksen mukaisesti
- rahoittavat hankkeen omavastuuosuuden
- toimittavat oman toimintansa sisältöraportin alla olevan taulukon mukaisesti projektipäällikölle erikseen toimitettavan ohjeistuksen mukaisesti
Raportointiaikataulu
Raportoitava
ajanjakso
1.12.2017 - 31.1.2018

Raportti oltava projektipäälliköllä

Raportti oltava STM:ssä

2.2.2018

7.2.2017

1.2.2018 - 31.3.2018

3.4.2018

9.4.2018

1.4.2018 - 31.5.2018

4.6.2017

8.6.2018

Kuntien on säilytettävä hankkeen kirjanpito- ja muu aineisto seuraavat 10 vuotta valtionavustuksen
viimeisen erän maksamisesta laskettuna (tarkemmin asiasta sähköpostin liitteenä olevassa kärkihankkeiden ohjauskirjeessä).
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TYÖPANOKSEN SIIRTOA KOSKEVA OHJEISTUS
Seuraavat ohjeet koskevat vain niitä tahoja, jotka korvaavat osan omarahoitusosuudestaan työpanoksen siirtona (Hämeenlinna, Janakkala ja FSHKY).
Hankkeen päättymispäivän 31.12.2018 jälkeen hankkeelle ei voi enää syntyä kustannuksia eikä niitä
hyväksytä rahoitettaviksi. Viimeinen maksatushakemus tulee toimittaa STM:lle viimeistään 28.2.2019.
Hankkeen viimeistä maksatushakemusta ja hankkeen yhteenvetoa aletaan tehdä vuoden 2018 loppupuolella. Tästä johtuen hankkeelle ei voi kerryttää ostokustannuksia enää lokakuun 2018 jälkeen,
mutta palkkakustannuksia voi vielä tulla vuoden 2018 loppuun asti. Valtionavustus maksetaan kirjanpidossa toteutuneiden kustannusten perusteella.
Hankkeella on yhteinen budjetti. Hämeen liitto kokoaa kaksi kertaa vuodessa koko hankkeen yhteisen
maksatushakemuksen AVI:in. Maksatushakemuksen liitteiksi laitetaan kaikkien osatoteuttajien alkuperäisillä allekirjoituksilla varustetut maksatushakemukset ja kirjanpidon otteet sekä tarvittavat toiminnan kuvaukset ja muut edellytetyt liitteet maksatusajanjaksolta. Nämä tulee siis toimittaa Hämeen
liitolle, joka kokoaa yhteisen maksatushakemuksen. Hankeosapuolet toimittavat oman maksatushakemuksensa allekirjoitettuine liitteineen hallinnoijalle alla olevan taulukon mukaisesti. Kustannukset tulee ilmoittaa ilman pyöristyksiä.
Maksatushakemus/
Kustannusten seuranta
-ajankohdat
1.1.2017 -30.6.2017

Tiedot hallinnoi- Maksatushakemus
jalle
(Hämeen oltava AVI:ssa
liitto)
30.8.2017
30.9.2017

1.7.2017 -31.12.2017

22.1.2018

5.2.2018

1.1.2018 -30.6.2018

30.7.2018

10.8.2018

1.7.2018- 31.12.2018

31.1.2019

28.2.2019

Olemme saaneet AVI:lta poikkeusluvan laittaa tammi-kesäkuussa 2017 tulleita kustannuksia myös seuraavaan (1.7.-31.12.2017) maksatushakemukseen. Jos tammi-kesäkuulta 2017 tulleita kustannuksia sisällytetään vasta seuraavaan maksatushakemukseen, asiasta kirjoitetaan lyhyt selvitys helmikuussa
tehtävään maksatushakemukseen.
Edellä olevassa taulukossa on kootusti päivät, jolloin maksatushakemusten ja niiden liitteiden tulisi olla
Hämeen liitossa. (Esimerkiksi ensi vuoden alussa tehtävän hakemuksen materiaalien tulee olla toimitettuna Hämeen liittoon 22.1.2018 mennessä.) Maksatushakemukset liitteineen tulee skannata lähettää sähköpostitse talousassistentti Elina Järvenpäälle ilmoitettuun päivään mennessä. Lisäksi alkuperäiset asiakirjat tulee samalla postittaa Hämeen liittoon, sillä AVI:in lähetetään alkuperäiset
maksatushakemukset liitteineen.
elina.jarvenpaa@hame.fi
Hämeen liitto/Elina Järvenpää
Niittykatu 5
13100 Hämeenlinna
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Hankkeen päättyessä viimeinen maksatuserä tulee hakea Aluehallintovirastolta 28.2.2019 mennessä. Viimeiseen maksatushakemukseen tulee sisältyä lopullisessa muodossaan kaikki hankkeen toteuttamiseen liittyvät kustannukset, joista ei ole tehty aiemmin maksatushakemusta.
Maksatushakemusta liitteenä toimitettavaksi edellytetyt asiakirjat:
- lyhyt tiivistelmä omasta toiminnasta kyseisellä maksatuskaudella
- allekirjoitettu yhteenveto maksatusajanjaksolla tehdystä hanketyöstä (työpanoksen siirrot), yksittäisiä työajanseurantalomakkeita ei laiteta maksatushakemuksen liitteiksi
 Yhteenvedossa tulee näkyä hankkeen nimi, toteuttaja ja hankkeen asianumero
(STM/4250/2016)
 Palkansaajan nimi, asema ja kuvaus hankkeeseen tehdystä työstä
 Ajanjakso, jolta palkka maksetaan
 Tehdyt hanketyötunnit yhteensä, hankkeeseen käytetyn työajan prosentuaalinen osuus
henkilön kokonaistyöajasta
 Hankkeesta maksetun palkan määrä (palkka + sivukulut) euroina
 Mikäli hankkeelle on viety matkakuluja, yksittäisiä kopioita matkalaskuista tai matkalipuista ei tarvitse liittää maksatushakemuksen liitteiksi, vaan AVI tai STM pyytää niitä tarvittaessa erikseen nähtäväkseen.
- kokonaiskustannuksiin voi sisältyä arvonlisäveron osuus vain, jos se jää avustuksen saajan
lopulliseksi kustannukseksi
Hämeenlinna, Janakkala ja FSHKY voivat viedä LAPE-hankkeelle kuluiksi vain palkkakustannuksia ja
hanketyön kannalta välttämättömiä matkakustannuksia. Muita kuluja ei tulla hyväksymään. AVI:n
tarkempi ohjeistus työpanoksen siirrosta määrää, että kukin kunta (Hämeenlinna, Janakkala ja FSHKY)
vie omassa kunnassa tehdyn ja syntyneen hanketyön omaan kirjanpitoonsa ja maksatushakemukseensa. Hankkeelle tehty työ todennetaan työajanseurantalomakkeella, joka on tämän sähköpostin
liitteenä. Hanketyötä tekevät työntekijät pitävät kunnissa työajanseurantaa ja laskevat syntyneet palkkakustannukset. Kunnissa pitää perustaa kirjanpitoon oma kustannuspaikka näille kuluille. Työpanoksen siirrossa lomapalkkaa ei lasketa erikseen. Jos henkilö on pitänyt ko. kuukauden aikana lomaa,
niin hankkeelle kuuluva palkkakustannus lasketaan sen kuukauden palkasta. Hankkeelle kuuluva palkan osa voidaan laskea palkasta, joka sisältää myös lomapalkkaa. Kun työpanoksen siirtona tehdään
vain muutamia tunteja, niin niistä ei lasketa erikseen lomapalkkaa. Jos työpanoksen siirtona tehdään
työtä esim. 50 % työajasta, niin lomapalkka lasketaan osa-aikaisen työntekijän ohjeen mukaan.
Mikäli hankkeeseen osallistuvan kunnan, kuntayhtymän tai valtionavustusta saavan osatoteuttajan
kustannuksia ei hyväksytä valtionavustukseen oikeuttaviksi kustannuksiksi, Hämeen liitolla on oikeus
periä kustannukset takaisin hankeosapuolelta.

Hankkeessa työpanoksen siirtoa käyttävät kunnat ja kuntayhtymä
- Huolehtivat kustannusten kirjautumisesta kirjanpidossa omalle kustannuspaikalleen siten, että ne ovat
erikseen todennettavissa.
- Hankkeessa tulee noudattaa hyvää kirjanpitotapaa, jonka mukaan menon syntymishetkenä pidetään
pääsääntöisesti tuotannontekijän (eli tavaran tai palvelun) vastaanottamista.
- Antavat omalta osaltaan oikeat ja riittävät tiedot hankkeen valtionavustusehtojen noudattamisen valvomiseksi
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- Mahdollisissa tarkastuksissa osallistuvat ja vaikuttavat hankkeen toteuttamiseen muun muassa osallistumalla ohjausryhmään ja muuhun yhteistyöhön hanketyöntekijöiden kanssa
- Hoitavat vastuunsa mahdollisessa takaisinperintätilanteessa
- Toimittavat hallinnoijalle hankkeen päätyttyä annettujen ohjeiden mukaan valtionavustusselvitykseen
tarvittavat liitteet ja selvitykset sekä tilintarkastajan lausunnon.
- Toimittavat hankkeen päätyttyä hallinnoijalle valtionavustusselvityksen kustannusliitteen ilman pyöristyksiä, pääkirjaraportit ja talousarvion toteutumisvertailut, tilintarkastajan lausunnon sekä muut
edellytetyt liitteet allekirjoitettuina koko hankkeen keston ajalta vuosittain eriteltynä ja mikäli mahdollista myös yhteensä.
- Huolehtivat hankkeeseen liittyvän kirjanpito- ja muun aineiston arkistoinnista: Materiaalien säilytysaika on kirjanpito- ja muu aineisto (maksatushakemukset, maksatushakemusten liitteet kuten pääkirjanotteet, hanketyönkuvaukset yms., työpanoksen siirron seurantalomakkeet, mahdolliset matkalaskut jne.) on säilytettävä seuraavat 10 vuotta valtionavustuksen viimeisen erän maksamisesta laskettuna. Tästä on tarkemmin kerrottu vielä sähköpostin liitteenä olevassa kärkihankkeiden ohjauskirjeessä.

