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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

453/2013

eräistä raha-automaattiavustuksiin sovellettavista määräajoista ja tilintarkastajan
raportin muodosta

Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2013

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään raha-automaattiavustuksista
annetun lain (1056/2001) 5 §:n 4 momentin, 6 §:n 4 momentin, 18 §:n 3 momentin ja 21 §:n
4 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 366/2013:

1 §

Avustusten hakuajat

Avustusta vuodelle 2014 haetaan 30.9.2013
mennessä. Uuteen kokeilu-, käynnistämis-,
tutkimus- tai kehittämishankkeeseen haetaan
avustusta kuitenkin 31.5.2013 mennessä ja
uuteen rakennushankkeeseen tai suurehkoon
peruskorjaukseen 31.3.2013 mennessä.

Avustusta vuodelle 2015 haetaan 30.9.2014
mennessä. Uuteen avustuskohteeseen vuodelle
2015 haetaan avustusta kuitenkin 31.5.2014
mennessä.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen
määräaikojen jälkeen saapunut hakemus voi-
daan ottaa käsiteltäväksi vain erityisen paina-
vasta syystä.

2 §

Avustusehdotuksen antamisen määräajat

Raha-automaattiyhdistyksen tulee antaa
avustusehdotus sosiaali- ja terveysministe-

riölle vuosittain avustusten myöntämisvuo-
den tammikuun 15 päivään mennessä.

3 §

Tilintarkastajan raportin muoto

Tilintarkastajan raportissa on selvitettävä:
1) hanke- ja toimintokohtaisen kirjanpi-

don järjestämistä,
2) työajankäytön hallinnan järjestämistä,
3) vuosiselvityksessä esitettyjen hankkei-

den ja toimintojen tuottojen ja kulujen vas-
taavuutta avustuksen saajan kirjanpitoon,

4) hankkeille ja toiminnoille kirjattujen
palkkakulujen vastaavuutta työsopimuksiin
sekä eläke- ja henkilösivukulujen osuutta
palkkakuluista,

5) hankkeille ja toiminnoille kirjattujen
muiden kuin palkka- ja toimitilakulujen suo-
riteperusteista syntymistä avustuksen käyttö-
aikana sekä kulujen hyväksyntää,

6) hankkeille ja toiminnoille kohdennettu-
jen yleiskulujen asianmukaisuutta ja

7) julkisia hankintoja koskevan lainsää-



dännön noudattamista hankkeissa ja toimin-
noissa.

4 §

Valvontakertomuksen ja valvontasuunnitel-
man antamisen määräajat

Raha-automaattiyhdistyksen tulee toimit-
taa sosiaali- ja terveysministeriölle kertomus
avustusten käytön valvonnasta vuosittain val-

vontavuoden jälkeisen vuoden huhtikuun lop-
puun mennessä ja avustusten käytön valvon-
taa koskeva suunnitelma vuosittain valvonta-
vuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä.

5 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1.7.2013 ja on
voimassa 31.12.2014 saakka.

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2013

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko

Neuvotteleva virkamies Lassi Kauttonen
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