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MJ 4/2019 

Seutukaupunkien osaavan työvoiman 
saatavuus (AIKO) 

Yhteishankkeen taustalomake 

1. HAKIJAN TIEDOT (Jokainen hakija täyttää oman taustalomakkeen)

Hankkeen nimi 

Päätoteuttaja 

Osatoteuttaja 

Hakijan nimi Y-tunnus Organisaatiotyyppi 

Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka 

Hakijan yhteyshenkilö Puhelinnumero Sähköpostiosoite 

2. TOTEUTUS

Vastuut ja toimenpiteet hankkeessa 
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Henkilöstön tehtävänkuvat 

Nimike: Tehtävänkuva hankkeessa 
   kokoaikainen     osa-aikainen 
Hlötyökuukaudet hankkeessa 
Kuukausipalkka 

 

Nimike: Tehtävänkuva hankkeessa 
   kokoaikainen     osa-aikainen 
Hlötyökuukaudet hankkeessa 
Kuukausipalkka 

 

Nimike: Tehtävänkuva hankkeessa 
   kokoaikainen     osa-aikainen 
Hlötyökuukaudet hankkeessa 
Kuukausipalkka 

 

Nimike: Tehtävänkuva hankkeessa 
   kokoaikainen     osa-aikainen 
Hlötyökuukaudet hankkeessa 
Kuukausipalkka 

 

Nimike: Tehtävänkuva hankkeessa 
   kokoaikainen     osa-aikainen 
Hlötyökuukaudet hankkeessa 
Kuukausipalkka 

3. KUSTANNUKSET

Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannuksiin sisältyy arvonlisävero. 

Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina. 

Henkilöstökustannukset Vuosi 
Nimike 2019 2020 2021 Yht. 

Palkka 
Sivukulut 
Palkka 
Sivukulut 
Palkka 
Sivukulut 
Palkka 
Sivukulut 
Palkka 
Sivukulut 

Henkilöstökustannukset yhteensä Palkka 
Sivukulut 
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Ostopalvelut Vuosi 
Kuvaus ja perustelut 2019 2020 2021 Yht. 

Muut kustannukset Vuosi 
Kuvaus ja perustelut 2019 2020 2021 Yht. 

Välilliset kustannukset (flat rate 24 %) Vuosi 
2019 2020 2021 Yht. 

Kaikki kustannukset yhteensä Vuosi 
2019 2020 2021 Yht. 
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4. RAHOITUSSUUNNITELMA

Rahoitus hankkeen kustannuksiin Vuosi 
2019 2020 2021 Yht. 

Anottava AIKO-rahoitus 

Kuntien rahoitus 
Tuensaajan oma rahoitus 

Ulkopuolinen rahoitus 

Muu julkinen rahoitus 
Tuensaajan oma rahoitus 

Ulkopuolinen rahoitus 

Yksityinen rahoitus 
Tuensaajan oma rahoitus 

Ulkopuolinen rahoitus 

Rahoitus hankkeen kustannuksiin 
Yhteensä 

5. ALLEKIRJOITUKSET

Paikka ja aika 

Hakijan allekirjoitus 
Nimenselvennys 
(yhteisön nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö) 

Asema organisaatiossa 
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