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Tekninen lautakunta 7.2.2012
Kunnan tilintarkastaja on vuoden 2011 tilintarkastuksessa tarkastanut
teknisen toimen avustuksia. Tarkastuksen tavoitteena oli varmistua siitä,
että avustusten myöntöprosessin sisäinen valvonta on asianmukaisesti
järjestetty ja että avustukset on maksettu päätösten mukaisesti. Tarkastus
kohdistui teknisen toimen yksityisteiden kunnossapitoavustuksiin ja
vesiosuuskuntien investointiavustuksiin.
Tarkastuksessa todettiin, että avustusten myöntämistä koskevat ohjeet
eivät olleet kaikilta osin riittävän yksityiskohtaisia. Yksityisteiden
kunnossapitoavustukset ja investointiavustuksen jakoperusteet on päätetty
valtuustossa. Jakoperusteita on muutettu tarpeen mukaan valtuuston
päätöksin, eikä viimeisimmästä päätöksestä välttämättä enää ilmene kaikki
voimassaolevat ohjeet. Jakoperusteita ja muita yksityiskohtaisempia hakuja tilitysohjeita ei ole koottu erilliseen avustusohjeeseen. Tilintarkastajat
suosittelevat, että avustusten jakoperusteet ja muut haku- ja tilitysohjeet
kootaan erilliseen asiakirjaan, joka jaetaan hakulomakkeen yhteydessä.
Hakulomakkeen mukaan tieavustuksia on tullut hakea maaliskuun loppuun
mennessä. Osa hakemuksista oli saapunut määräpäivän jälkeen.
Myöhästymisestä huolimatta avustusta oli myönnetty. Tilintarkastajat
suosittelevat, että avustusta myönnetään vain määräaikana hakemuksen
jättäneille.
Mäntsälän kunnan sisäisen valvonnan ohjeessa on osio myönnettävistä
avustuksista. Ohjeen mukaan päätöksenteon oikeellisuuden
varmistamiseksi avustusten myöntämisestä tulee olla ohjeet. Lisäksi
ohjeessa todetaan seuraavaa: Yhteisöille myönnettyjen avustusten
sisäisestä valvonnasta vastaa avustuksen myöntänyt viranomainen.
Avustuksen myöntävän viranomaisen tulee varmistua siitä, että avustuksen
hakuohjeita noudatetaan ja avustus myönnetään avustusohjeiden
mukaisesti ja että käytössä on tarvittava määräraha. Mikäli avustusta ei ole
käytetty avustusohjeiden tai avustuspäätöksen mukaisesti, tulee
avustuksen myöntäjän harkita avustuksen takaisinperintää tai
maksatuksen keskeyttämistä.
Kunnanvaltuuston 2.5.2011 § 36 hyväksymän hallintosäännön 49 §:n
mukaan lautakuntien tehtävän on toimialallaan päättää avustusten
jakoperusteista ja jakamisesta.
Kuntatekniikka on laatinut yksityistieavustusten hakuohjeet. Ne sisältävät
ohjeet yksityistiekunnille teiden kunnossapito- ja perusparannusavustusten
hakemista varten sekä ohjeet yksityistalouksille yksin tiensä
talvikunnossapidosta huolehtiville talviaurausavustusten hakemista varten.
Varsinaiset hakulomakkeet säilyvät ennallaan.
(Lisätietoja: katupäällikkö Asko Määttänen, puh. 040 314 5440)
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Liite 1. Yksityistieavustusten hakuohjeet
Päätösesitys:

Tekninen lautakunta hyväksyy 01.02.2012 päivätyt yksityistieavustusten
hakuohjeet.

Päätös:

Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen.

Tekninen lautakunta § 42
Kuntatekniikan tulosalue on laatinut 24.2.2012 yksityistieavustusten
hakuohjeet, joita on tarkistettu 24.2.2014. Muutoksia on tehty hakuohjeiden
seuraaviin kohtiin:
2.1. Avustusten hakeminen tien kunnossapitoon
2.2 Avustuksen hakeminen tien perusparannukseen
2.3. Avustuksen hakeminen talviauraukseen
Liite 1. Yksityistieavustusten hakuohje
(Valmistelija / lisätietoja: katupäällikkö Asko Määttänen, puh. 040 314
5440)
Päätösesitys:
Tekninen lautakunta hyväksyy 24.2.2014 tarkistetut yksityistieavustusten
hakuohjeet.
Päätös:

Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen.
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