
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 12 december 2014

Social- och hälsovårdsministeriets förordning

1036/2014

om vissa tidsfrister som ska tillämpas på penningautomatunderstöd och om formen för
revisorns rapport

Utfärdad i Helsingfors den 3 december 2014

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § 4 mom.,
6 § 4 mom., 18 § 3 mom. och 21 § 4 mom. i lagen om penningautomatunderstöd (1056/2001),
sådana de lyder i lag 366/2013:

1 §

Ansökningstider för understöd

Understöd för år 2016 ska sökas senast den
30 september 2015. För ett nytt understöds-
mål för år 2016 ansöks emellertid om under-
stöd senast den 31 maj 2015.

En ansökan som inkommit senare än de i 1
mom. avsedda tidsfristerna kan tas upp till
behandling endast av särskilt vägande skäl.

2 §

Tidsfristerna för inlämnande av
understödsförslag

Penningautomatföreningen ska årligen till-
ställa social- och hälsovårdsministeriet ett
förslag till beviljande av understöden senast
den 15 januari under det år som understöden
beviljas.

3 §

Formen för revisorns rapport

I revisorns rapport ska redogöras för
1) att bokföringen har ordnats enligt pro-

jekt och funktion,

2) att arbetstidshanteringen är systematiskt
organiserad,

3) att intäkterna och kostnaderna för de
projekt och funktioner som angetts i årsredo-
visningen motsvarar understödstagarens bok-
föring,

4) att de lönekostnader som bokförts för
projekten och funktionerna motsvarar arbets-
avtalen, samt för pensions- och lönebikostna-
dernas andel av lönekostnaderna,

5) att sådana andra kostnader än löne- och
lokalkostnader som bokförts för projekten
och funktionerna uppkommit enligt presta-
tionsprincipen under tiden för användningen
av understödet samt att kostnaderna har god-
känts,

6) att de allmänna kostnaderna för projek-
ten och funktionerna är korrekta, och

7) att lagstiftningen om offentlig upphand-
ling iakttas vid genomförande av projekten
och funktionerna.

4 §

Tidsfristerna för inlämnande av tillsynsredo-
görelsen och tillsynsplanen

Penningautomatföreningen ska årligen till-



ställa social- och hälsovårdsministeriet en re-
dogörelse för övervakningen av understödens
användning före utgången av april året efter
tillsynsåret och en plan för tillsyn av stödens
användning före utgången av året före till-
synsåret.

5 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2015 och gäller till och med den 31
december 2015.

Helsingfors den 3 december 2014

Social- och hälsovårdsminister Laura Räty

Konsultativ tjänsteman Lassi Kauttonen

2 1036/2014

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET EDITA PRIMA AB / EDITA PUBLISHING AB ISSN 1456-9663 / 0787-3182 (tryckt)


