Usein kysytyt kysymykset kaupungin kunnossapitoavustuksesta
Tiekunta sai viime vuonna kunnossapitoavustusta, pitääkö sitä hakea tälle vuodelle uudestaan?
Kunnossapitoavustusta myönnetään vuosittain, joten hakeminen tapahtuu vuosittain 30.4. mennessä. Hakemuslomaketta ei kuitenkaan tarvitse joka vuosi tehdä uudestaan. Tällöin hakemus uudistetaan vuosittain
liiteasiakirjoilla. Muutoksista ilmoitetaan hakemuslomakkeella ”Ilmoitan muuttuneet tiedot”.
Mitä hakemuksen uudistamisella tarkoitetaan?
Kun kunnossapitoavustusta on kerran haettu hakemuslomakkeella ja liitteillä, ei hakemuslomaketta tarvitse
vuosittain uudestaan tehdä, vaan hakemus uudistetaan toimittamalla vain liitteet. Eli toimitetaan kirjaamoon tiekunnan viimeisimmän kokouksen pöytäkirja ja menoselvityslomakkeelle koottuna edellisen vuoden menot ja tulot.
Miten hoitokunnan uuden puheenjohtajan tiedot toimitetaan kaupungille?
Tarkoitus on, että hakemuslomakkeella ilmoitettuihin tietoihin tulevat muutokset ilmoitetaan myös hakemuslomakkeella rastimalla kohta” Ilmoitan muuttuneet tiedot”. Avustuksen hakuaikana vuosittain muutostiedot ilmoitetaan kirjaamoon aina 30.4 mennessä.
Jos tiedot halutaan ilmoittaa hakemusajan (huhtikuu) ulkopuolella, kannattaa olla yhteydessä yksityistieasioita hoitavaan henkilöön tai ilmoittaa tieto sähköpostilla.
Laitetaanko menoselvityslomakkeelle talvikauden 2019-2020 aurausmenot?
Kunnossapitoavustus myönnetään kalenterivuodelle, silloin myös menoselvityksen tiedot ilmoitetaan kalenterivuodelle. Jos aurausurakka ei ole kalenterivuodelle vaan esimerkiksi talvikaudelle syksy-kevät, kannattaa miettiä urakoitsijan kanssa keino kustannusten jakamisesta kalenterivuosille.
Mihin kohtaa menoselvityslomakkeelle laitetaan tiekunnan hallintomenot?
Ei mihinkään. Myönnämme avustuksen kunnossapitoon, joten hallintomenoja siinä ei huomioida.
Osakkaat voivat maksaa kokouksen päättämällä tavalla toimielimeen valituille palkkioita ja kulukorvauksia.
Tiemaksujen lisäksi osakkailta voidaan periä kaikilta saman suuruista perusmaksua hallintomenojen kattamiseen.
Toimin tiekunnan toimitsijamiehenä ja teen hallintotöitä tiekunnan eteen, voinko laittaa ne talkoisiin?
Et voi, ne eivät ole menoselvityksessä tarkoitettuja talkootöitä. Katso ylempi vastaus.
Tiekunta on kokouksessaan päättänyt, että pitää kokoukset neljän vuoden välein, miten hakemuksen uudistaminen tapahtuu?
Toimitatte ko. tiekunnan pöytäkirjaa vuosittain pidettävään kokoukseen saakka. Lisäksi vuosittain menoselvitys edelliseltä vuodelta.
Koska tiekunta kokoontuu kahden vuoden välein, ilmoitanko menoselvityksessä kahden vuoden menot?
Avustus myönnetään kalenterivuodelle, joten tiekunnan on ilmoitettava myös menoselvityksen tiedot kalenterivuosittain.
Tiekunta kokoontuu kahden vuoden välein, miten talkootyöt huomioidaan menoselvityksessä?
Tiekunnan kannattaa huomioida, että koska talkootyöt on kokouksen käsiteltävä hyväksyttävä, jotta ne
huomioidaan menoselvityksessä, ei välivuoden talkootöitä voida huomioida, koska kokousta ei ole pidetty,
eivätkä osakkaat ei ole niitä hyväksyneet.
Jatkossa on syytä tarkkailla, kannattaako vain sen vuoksi siirtyä pitämään kokoukset vuosittain, että saadaan talkootyöt merkityksi menoselvitykseen. Aika näyttää vaikuttaako talkootöiden laskentakaava eli töiden arvottaminen rahaksi lopulta tiekunnan saamaan avustukseen.

Miksi menoselvitys pitää tehdä?
Menoselvityksellä halutaan tarkistaa tiekunnan todelliset kunnossapitoon syntyvät kustannukset. Kun kuluvalta vuodelta tietoja ei ole, silloin on käytettävä edellistä vuotta. Kahden ensimmäisen kunnossapitoavustuksen myöntämisvuoden aikana menoselvitystä ei käytetä suhteuttamiseen kaupungin aurausavustuksen
vuoksi. Vuosina 2018 ja kevättalvella 2019 kaupunki myönsi aurausavustusta. Näin tiekunnan todelliset
vuosittaiset kunnossapitomenot tulevat esiin vasta vuoden 2021 hakemuksen yhteydessä, jolloin menoselvitys annetaan vuodelta 2020.
Miten menoselvitystä sitten käytetään suhteuttamiseen?
Valtuusto myöntää yksityisteiden avustamiseen vuosittaisen määrärahan, josta kunnossapidon osuus jaetaan avustuskelpoisten hakijoiden kesken exel-taulukossa. Taulukko laskee tiekunnalle avustuksen luokituksen/pisteytyksen ja avustuskelpoisten kilometrien perusteella. Tiekunta saa taulukon mukaan avustusta esimerkiksi 1000 euroa. Edellisen vuoden toteutuneet kunnossapitomenot ovat 500 euroa, suhteutetaan
avustus näiden välille, kuitenkin se tulee olemaan lähempänä kahtasataa kuin tuhatta.
Toisinpäin ajateltuna; jos taulukko antaa tiekunnalle 500 euroa ja tiekunnan edellisen vuoden toteutuneet
kunnossapitomenot ovat 1000 euroa, on taulukkoavustus viisisataa maksimi.
Miksi tiekunnan tasetta, tiliotetta tai muuta laskelmaa ei hyväksytä menoselvitykseksi?
Avustuksen hakijoissa on yli 300 erilaista tiekuntaa, toiset suuret tiekunnat käyttävät tilitoimistoja, joista
syntyy kymmensivuisia taseita, pienet tiekunnat tarvitsevat kirjanpitoonsa ehkä kynää ja paperia. Menoselvitys on niin tiekuntien kuin avustushakemusten vastaanottajien helppo tehdä ja lukea.
Myös hakemusasiakirjojen sivumäärä pyritään rajaamaan mahdollisimman pieneksi. Kun tiedot siirretään
menoselvityslomakkeelle ja lisäksi uudistamiseen lähetetään pöytäkirja, syntyy kaksi lähetettävää asiakirjaa.
Miksi avustustaulukossa tiekunnan avustuspituus on 0,4 km, vaikka haetaan avustusta 0,8 km:lle?
Vastaus löytyy tapauskohtaisesta tarkastelusta. Avustus myönnetään tiekunnan kiinteistötietojärjestelmässä olevan rekisteritiedon mukaan. Rekisterin pitäjä on maanmittauslaitos (MML). Kaupunki tarkistaa
rekisteriin merkityn tien pituuden perusteella avustuskelpoisen tien pituuden mittatyökalulla kartalta.
Rekisteriin merkitty tien pituus voi olla 0,8 km, mutta, jos viimeinen vakituisesti asutun kiinteistön taloliittymä eroaa tiekunnan tiestä 0,4 km kohdalla, on se avustuskelpoinen pituus.
Tai tiekunta on voinut ottaa aurattavakseen muitakin kuin virallisesti tiekuntaan kuuluvia teitä ja merkinnyt
yhteispituuden hakemukseen esimerkiksi 0,8 km. Kaupunki avustaa vain rekisteriin merkityn tien avustuskelpoisen pituuden perusteella, joka on esimerkiksi 0,4 km, tiekuntaan kuulumattomia haaroja ei oteta
avustuksessa huomioon.
Tai tiekunta on liittänyt kokouksessaan uusia teitä 0,4 km entiseltä pituudeltaan 0,4 km tiekuntaan ja ilmoittanut tiedon maanmittauslaitokselle. MML rekisteröi tiedon, kun valitusaika tiekunnan kokouksesta on
kulunut. Valitusaika (moitekanne käräjäoikeuteen) on uudessa laissa niinkin pitkä kuin kolme (3) kuukautta.
koska kaupunki avustaa 30.4. mennessä rekisteriin merkittyjä teitä, ei liitosta huomioida avustuksessa, jos
valitus aika ei ole kulunut umpeen ja/tai liitosta rekisteröity 30.4. mennessä.

