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Vesiosuuskunnille

VESIHUOLTOAVUSTUSTEN HAKUOHJEET

Kunta avustaa alueellaan toimivien vesiosuuskuntien verkostojen rakentamista ns. kuntarahalla, joka on valtionapuviranomaisen edellyttämä minimimäärä, kuitenkin enintään 25 % hankkeen toteutuneista kustannuksista. Avustuksen enimmäismäärä on 400.000 €/v (hankkeet yhteensä). Mikäli tämä ylittyy maksetaan kuntarahaa seuraavana vuonna
taannehtivasti ilman korkoa.
Kunta valvoo varojen käyttöä sekä työn suorittamista ja maksaa suorittamiensa tarkastusten perusteella myönnetyt avustukset. Avustuksen
saaja on velvollinen antamaan kunnalle valvontaa varten tarpeelliset
tiedot, asiakirjat ja valvonnan kannalta muun tarpeellisen aineiston.
Avustusten maksamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita:
- avustuksen maksaminen tapahtuu vuotuisen määrärahan puitteissa
hankkeisiin kohdennettuna enintään neljässä erässä valmiusasteen
mukaan siten, että viimeinen erä 20 % maksetaan silloin, kun työ on
hyväksyttävästi loppuun suoritettu, hyväksytysti vastaanotettu, tarkemittaukset suoritettu ja taloudellinen loppuselvitys on tehty.
- tai taannehtivasti niinä vuosina, kun ei ole varsinaisia rakennushankkeita, kahdessa erässä aikaisemmin syntyneitä kustannuksia vastaan;
toinen erä maaliskuussa ja toinen erä syyskuussa
- osuuskunnan tulee toimittaa kunnalle täydelliset urakkalaskentaasiakirjat, hankintaohjelmat ja muut rakentamiseen liittyvät asiakirjat
sekä listat tarjoajista ennen laskentaa.
- osuuskunnan tulee tarvittaessa ottaa huomioon kunnan vaatimukset
liittyen rakentamiseen ja materiaaleihin.
- kunnan edustaja voi osallistua työmaakokouksiin sekä tehdä työmaatarkastuksia yhdessä vesiosuuskunnan valvojan kanssa.
- hankinnoissa on noudatettava lakia julkisista hankinnoista.
- Rakennuskustannuksiin ei lasketa johtoalueiden käyttöoikeuskorvauksia eikä kasvustokorvauksia.
- Lainatakuun edellytyksenä on vastavakuus, joka muodostuu vesiosuuskunnan koko rakennetusta verkostosta.
- Takauksen myöntäminen edellyttää, että osuuskunnan tulee toimittaa
kunnalle vuosittain huhtikuun loppuun mennessä osuuskuntakokouksen
vahvistama tilinpäätös liitetietoineen sekä tarvittaessa myös tuloslaskelma-, rahoituslaskelma- ja taseraportit tilikauden aikana
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- Kunnalle annetaan mahdollisuus nimetä edustajansa osuuskunnan
hallitukseen
Avustuksen hakuohje:
Avustusta haetaan oheisella lomakkeella. Avustusta voi hakea enintään
neljässä erässä. Kunkin erän tulee vastata hankkeen toteutumista ja
sen tulee perustua urakoitsijalle maksettuihin maksueriin.
Viimeisen maksuerän on oltava vähintään 20 % haettavan kokonaisavustuksen määrästä. Viimeistä erää haettaessa tulee sen liitteenä olla
tilintarkastajan lausunto, että haetun avustuksen perusteena olevat kustannukset vastaavat osuuskunnan kirjanpitoa ja että varat on käytetty
kyseisen hankkeen toteuttamiseen.
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