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TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN HANKEAVUSTUSHAKEMUS 
VUODELLE 2018 

 
Hakijan tiedot 
Avustuksen hakija 
      

Y-tunnus 
      

Lähiosoite 
      
 

Postinumero 
      
 

Postitoimipaikka 
      
 Yhteyshenkilö 

      
 

Puhelinnumero 
      
 

Faksi 
      
 Yhteyshenkilön asema yhteisössä 

      
Sähköpostiosoite 
      

 
Hankkeen tiedot 
Hankkeen nimi 
      

Hankkeen kesto 
  .  .20  –  .  .20   

Hankkeen toteuttaja (päätoteuttaja) 
      
Hankkeen toteuttamisen muut osapuolet (osatoteuttajat, toteutuksen ydinverkosto) 
      
 
Hankkeen toiminta-alue 
      
Hankkeen kohderyhmät 
      

Hankkeen asiakasmäärä 
yhteensä, henkilöä 
     

Hankkeen 
tavoitteet 

Määrälliset tavoitteet 
      

 Laadulliset tavoitteet 
      

Hankkeen 
henkilöstö 

Tehtävänimikkeet ja tehtävänimikkeiden lukumäärät 
      

Yhteensä, henkilöä 
   
 

Hankkeen toiminnan tiivistetty kuvaus 
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Hankkeen työllistymistä edistävät palvelut vuonna 2018 
Merkitse rastilla hankkeessa toteutettavat palvelut ja toimintamuodot. Lisää luettelosta puuttuvat palvelut ja toimintamuodot tyhjille riveille 
ja merkitse rastilla. Lisää sarakkeisiin palvelujen asiakasmäärät. Yhteensä-rivien sarakkeisiin merkitään hankkeen palveluissa aloittavien 
ja palveluihin osallistuvien eri henkilöiden kokonaismäärät.* 

Arvioitu  
asiakasmäärä 

Palvelussa vuoden 
aikana aloittavat 

Palvelussa vuoden 
aikana aloittavat 
turkulaiset 

Palveluun vuoden 
aikana osallistuvat 

Palveluun vuoden 
aikana osallistuvat 
turkulaiset 

Palvelu eri henkilöä eri henkilöä eri henkilöä eri henkilöä 

 Tukityöllistäminen                 

 Työkokeilu                 

Yhteensä (eri henkilöä)                 

  Arvioitu  
asiakasmäärä 

Palveluun vuoden 
aikana osallistuvat 

Palveluun vuoden 
aikana osallistuvat 
turkulaiset 

Palvelu tai toimintamuoto eri henkilöä eri henkilöä 

 Ammatillinen koulutus (ammatillisen tutkinnon tai osatutkinnon suorittaminen)     ––––––––– 

 Lyhytkoulutus (ml. suomen kielen opetus)     ––––––––– 

 Työvalmennus     ––––––––– 

 Yksilöohjaus     ––––––––– 

 Ryhmäohjaus     ––––––––– 

 Työnetsijäpalvelu     ––––––––– 

 Edelleensijoittaminen     ––––––––– 

 Etsivä nuorisotyö     ––––––––– 

 Etsivän nuorisotyön yksilöohjaus     ––––––––– 

           ––––––––– 

           ––––––––– 

           ––––––––– 

           ––––––––– 

 Yritysyhteistyö ––––––––– ––––––––– 

 Oppilaitosyhteistyö ––––––––– ––––––––– 

 Järjestöyhteistyö ––––––––– ––––––––– 

Yhteensä (eri henkilöä)         
Mahdolliset lisätiedot 
      

* TE-toimiston päärahoittamissa hankkeissa asiakasmäärään lasketaan mukaan hankkeen tai hankkeen yhteistyötyönantajien tarjoamissa 
työkokeilupaikoissa työskentelevät työkokeilijat tai palkkatuetussa työsuhteessa työskentelevät, jotka saavat työllistymistä edistävää ohjausta 
hankkeen työntekijöiltä. Lisäksi asiakasmäärään lasketaan henkilöt, jotka osallistuvat hankkeen tarjoamaan yksilö- tai ryhmäohjaukseen 
ilman työkokeilua tai palkkatukityösuhdetta vähintään kuukauden ajan saaden ko. aikana henkilökohtaista ohjausta vähintään viisi tuntia. 
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Työllistyminen avoimille työmarkkinoille sekä ohjautuminen hankkeen ulkopuolisiin työllistymistä edistäviin palveluihin 

Arvioitu 
 henkilömäärä Työllistyvät / aloittavat 

Hankkeen palveluihin vuoden 2018 aikana osallistuvista eri henkilöä 
Hankkeen palveluihin osallistumisen aikana tai kolmen kuukauden kuluessa hankkeen palveluihin 
osallistumisesta avoimille työmarkkinoille vähintään kolmen kuukauden ajaksi työllistyvät     

Hankkeen palveluihin osallistumisen aikana tai kolmen kuukauden kuluessa hankkeen palveluihin 
osallistumisesta hankkeen ulkopuolisissa työllistymistä edistävissä palveluissa aloittavat     

Yhteensä     
 

Hankkeen kustannusarvio 
Vuosi 20   20   20   20   

 euroa euroa euroa euroa 
Hankkeen toteutukseen osallistuvien henkilöiden 
palkkauskustannukset                         
Muut hankkeen toteuttamiseen liittyvät 
kustannukset                         

Yhteensä                         
 

Hankkeen rahoitussuunnitelma 
Vuosi 20   20   20   20   

Rahoittaja ja tukimuoto euroa euroa euroa euroa 

Turun kaupunki, työllisyysavustus                         

                              

                              

                              

                              

                              

                              

Oma rahoitus                         

Yhteensä                         
 

Arvio hankkeesta saatavista tuloista 
Vuosi 20   20   20   20   

 euroa euroa euroa euroa 

Hankkeesta saatavat tulot yhteensä (netto)                         
Hankkeesta vuonna 2018 saatavien tulojen erittely 
      

Suunnitelma hankkeesta vuonna 2018 saatavien tulojen käytöstä 
      

Jos hankkeesta saadaan tuloja, joita ei käytetä hankkeen asiakkaiden työllistymisen edistämiseen tai yleishyödylliseen toimintaan, 
tulot voidaan ottaa huomioon avustuksen määrässä. 

 



4 (5) 

Turun kaupunki | Työllisyyspalvelukeskus | AA  22.11.2017 

 
Hankeavustushakemus Turun kaupungille vuodelle 2018 
Avustusta haetaan ajalle 
  .  .2018–  .  .2018 
Haettavan avustuksen määrä, euroa 
      

Haettavan avustuksen osuus kokonaisrahoituksesta, % 
    

Mahdolliset lisätiedot 
      

 
Turun kaupungin avustuksella rahoitettavat kustannukset vuonna 2018 

Kustannuslaji Kustannukset 
euroa Erittely 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Yhteensä        
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Hakemuksen lisätiedot 
Mahdolliset lisätiedot ja tarkennukset 
      

 
Hakijan pankkiyhteystiedot 
Pankkiyhteystiedot avustuksen maksamista varten 
Pankin BIC-koodi 
      

Pankkitilin numero IBAN-muodossa 
      

 
Päiväys ja allekirjoitus 
Vakuutamme, että tässä hakemuksessa ja sen liitteissä annetut tiedot ovat oikeita. Sitoudumme ilmoittamaan muutoksista välittömästi. 
Turun kaupungin viranomaiset valtuutetaan suorittamaan hakemusta koskevat mahdolliset tarkistukset muilta viranomaisilta sekä 
rahoitus- ja luottolaitoksilta. 
Paikka ja päivämäärä 

Turku   .  .20   
 

Hakijan edustajan allekirjoitus 

 Nimenselvennys ja allekirjoittajan asema yhteisössä 
      
  

 
Liitteet: 
 
Hankkeen toimintasuunnitelma 
Hankkeen talousarvio 
Hakemukset ja päätökset hankkeen muusta rahoituksesta 
 
Hakemukseen ei tarvitse liittää muita asiakirjoja. 
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