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VESIOSUUSKUNTIEN KUNTA-AVUSTUSTEN HAKUOHJEET
594/42/421/2009
Tekninen lautakunta § 17
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
koski teknisen toimen yksityisteiden kunnossapitoavustuksia ja
vesiosuuskuntien investointiavustuksia.
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. Tästä syystä mm.
investointiavustuksien hakemista koskevat ohjeet asiakirjat olivat
vaihtelevia. Tilintarkastajat suosittelevat, että avustusten jakoperusteet ja
muut haku- ja tilitysohjeet kootaan erilliseen asiakirjaan, joka jaetaan
hakulomakkeen yhteydessä.
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 sekä 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 tehtävänä on päättää avustusten jakoperusteista ja
jakamisesta toimialallaan.
Tekniset palvelut -toimiala on valmistellut vesiosuuskuntien
kunta-avustuksen hakuohjeen ja sen liitteeksi maksatushakemuksen.
(Lisätietoja: tekninen johtaja Pekka Savolainen, puh. 040 314 5430)
Päätösesitys:

Tekninen lautakunta hyväksyy vesiosuuskuntien avustushakuohjeen ja
maksatuslomakkeen käyttöönotettavaksi välittömästi. Pöytäkirja
tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös:

Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
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Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Mäntsälä 15.2.2012

Irja Pasanen
pöytäkirjanpitäjä

JAKELU

Kortistonkulman Vesiosuuskunta
Levannon Vesiosuuskunta
Sälinkään Vesiosuuskunta
Sääksjärven Vesiosuuskunta
Vesiosuuskunta Suoni
Vesiosuuskunta Mustijoki
Hirvihaaran Vesiosuuskunta
Saaren Vesiosuuskunta
Kunnankamreeri
Tilintarkastaja
Intra
www.mantsalafi
Tiedoksi kunnanhallitus
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OIKAISUVAATIMUSOSOITUS

Tähän päätökseen tyytymätön saa vaatia siihen oikaisua päätöksen tehneeltä Mäntsälän
tekniseltä lautakunnalta.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu, tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntsälän tekniselle lautakunnalle ennen viraston
aukioloajan päättymistä viimeistään 14 päivänä päätöksen tiedoksisaantipäivästä sitä
päivää lukuun ottamatta.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu
yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä.
Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.

TIEDOKSIANTAMINEN

Päätös on tänään annettu postin kuljetettavaksi

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä päivästä lukien.
Mäntsälä 15.02.2012

Oikaisuvaatimusviranomainen:

Mäntsälän tekninen lautakunta
Heikinkuja 4
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