Tiekunnan viimeisen kokouksen pöytäkirja

Muutetaan muotoon tiekunnan hakemusvuoden vuosikokouspöytäkirja
Uusi tiekunta, joka ei ole hakenut vuonna 2019 voimaan tullutta kunnossapitoavustusta, jättää
hakemuksen; hakemuslomake, tiekunnan vuosikokouspöytäkirjan ja menoselvityslomakkeen, jolle tiekunta
on kirjannut kaikki sille vuodelle kohdistuvat menot ja tulot.
Avustusta kerran hakeneen tiekunnan (vanha hakija) ei tarvitse hakemuslomaketta täyttää/jättää joka
vuosi, vaan tiekunta uudistaa hakemuksensa toimittamalla tiekunnan vuosikokouspöytäkirjan ja
menoselvityslomakkeen, jolle tiekunta on kirjannut kaikki sille kalenterivuodelle kohdistuvat menot ja
tulot.
Pöytäkirja
Yksityistielain mukaan tiekunta pitää kokoukset vuosittain (=vuosikokous) tai osakkaat voivat päättää, että
kokoonnutaan harvemmin, vuosikokousta vastaava kokous on kuitenkin pidettävä vähintään joka neljäs
vuosi. Muita kokouksia tiekunta voi pitää tarpeen mukaan (ylimääräinen kokous).
Osakkaiden päätös pitää kokous harvemmin on merkittävä pöytäkirjaan. Se voidaan kirjata kohtaan
tiekunnan toimielimen ja tilikauden toimikausi on 1, 2, 3, tai 4 vuotta ja tiekunta kokoontuu seuraavan
kerran esimerkiksi keväällä 2020, 2021, 2022 tai 2023.
Kun tiekunta kokoontuu vuosittain, toimittaa tiekunta avustushakemuksen liitteeksi tai hakemuksen
uudistamiseksi hakemusvuoden vuosikokouspöytäkirjan 30.4. mennessä.
Jos kokous pidetään viimeisen hakemuspäivämäärän jälkeen, toimittaa tiekunta pöytäkirjan sitten kun
kokous on pidetty. Tämä oli käytäntö kokona-aikaisessa poikkeusolossa. Näin toimitaan myös poikkeusajan
ulkopuolella, jos tiekunta ei pidä kokousta ennen 30.4. Mikäli pöytäkirjaa ei toimiteta hakemusvuoden
aikana, se voi vaikuttaa seuraavaan avustukseen.
Kun tiekunta on päättänyt kokoontua harvemmin kuin vuosittain ja on merkinnyt sen pöytäkirjaan,
toimittaa tiekunta ko. samaa pöytäkirjaa niin kauan, että päätetty uusi vuosi- tai ylimääräinen kokous
pidetään.
Menoselvityslomakkeelle tehty edellisen kalenterivuoden menoselvitys
Kunnossapitoavustus on tarkoitettu menoihin, jotka tiekunnalle syntyy, kun se teettää maksullisia
kunnossapitotöitä. Koska avustus myönnetään kalenterivuodelle 1.1.-31.12. on tiekunnan menot
ilmoitettava myös aina kyseiseltä kalenterivuodelta (ei esimerkiksi 2019-2020).
Jos tiekunnan auraus tai muu on tilattu talvikaudelle (syksy-kevät) ja vaikka maksu tapahtuu seuraavan
vuoden puolella, on tiekunnan siitä huolimatta ilmoitettava meno kalenterivuosittain, jos ei muuten niin
arvioimalla.
Menoselvityslomake on kaupungin avustusta varten laadittu lomake, jolla tiekunta ne ilmoittaa
kaupungille. Se ei ole tiekunnan kokouksessa hyväksyttävä asiakirja, vaan osakkaat hyväksyvät toimielimen
valmistelemat edellisen vuoden tilityksen/tilinpäätöksen ja seuraavan vuoden talousarvion kokouksessaan.
Esimerkki: Tiekunnan kunnossapitomenot muodostuvat linkouksesta ja urakoitsija laskutta tai on
ilmoittanut laskuttavansa vuonna 2020 kauden syksy 2019-kevät 2020 ”könttänä”. Tiekunta merkitsee
menoiksi vuoden 2019 menoselvityslomakkeeseen 0 euroa, koska ei ole vielä maksanut laskua. Vuoden
2020 menoselvitykseen se ilmoittaa koko summan, jolloin virheellisesti siinä on kahden eri
kalenterivuodelle kuuluvia menoja. Silloin kun tiekunta ilmoittaa, ettei kunnossapitomenoja ole, ei tiekunta
ole oikeutettu myöskään avustukseen.

