Tulosta lomake

Tyhjennä lomake
Viranomainen täyttää

Dnro

YKSITYISTIEN PARANTAMISEN VALTIONAVUSTUKSEN MAKSATUSHAKEMUS
1. Tien tiedot

Nimi

Tien numero

Kunta

2. Tiekunnan yhteystiedot
Hoitokunta

Toimitsijamies

Kunta

Tiekunnan edustaja
Lähiosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Sähköposti

Puhelin

3. Hakemus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen valtionavustuspäätöksen numero ja päiväys
Päätöksessä hyväksytty kustannusarvio, euroa
Tiekunta hakee
Ennakkoerää
Välierää, liitteenä laskukopioita

Päätöksessä hyväksytty avustuksen enimmäismäärä, euroa

kpl.

euroa
Arvio hankkeen tulevista kokonaiskustannuksista
Loppumaksatusta, liitteenä laskukopiot, joita ei ole aiemmin toimitettu, maksukuitit, yhteenveto kustannuksista
(työtilitysluettelo)
euroa

Hankkeen toteutuneet kokonaiskustannukset
Lisätietoja

4. Liitteet

Työtilitysten luettelo
Kirjanpidon raportit (kunta)

5. Allekirjoitukset

Kopiot laskuista (tiekunta)
Hankkeen loppuraportti

Maksutositteet/tiliotteet (loppumaksatushakemuksessa)

Hakemuksen allekirjoittaa joko toimitsijamies, hoitokunnan puheenjohtaja tai kaksi sen jäsentä taikka tiekunnan säännöissä
päätetyt henkilöt.
Paikka ja päiväys
Allekirjoitus (toimitsijamies/hoitokunnan jäsen/muu)

Paikka ja päiväys

Nimenselvennys
Allekirjoitus (hoitokunnan jäsen/muu)

Nimenselvennys
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Lomakkeen alkuun

1. Työtilitykset

Tien nimi

Tien numero

Kunta

2. Hankkeen kustannukset
Päivämäärä
(pp.kk.vv)

Tosite nro

Laskuttaja/kustannusten laatu

Määrä
(kpl, m3, h)

Euroa

Keha-keskuksen merkinnät

YHTEENSÄ
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Lomakkeen alkuun

Yksityistien parantamisen valtionavustuksen maksatushakemuksen täyttöohje
Valtionavustusta haetaan aina kirjallisesti oheisella lomakkeella. Samalla lomakkeella haetaan
niin ennakkoa kuin väli- ja loppumaksatustakin. Loppumaksatushakemus tulee toimittaa käsittelyyn
hankkeen avustuspäätöksessä ilmoitetun toteuttamisajan sisällä. Lomakkeesta on hyvä ottaa
kopioita tulevaa käyttöä varten.
Tien tiedot
Kohtiin "Tien nimi" ja "Tien numero" merkitään Maanmittauslaitoksen rekisteriin merkitty yksityistien
nimi ja tien tunnus. Kohtaan "Kunta" merkitään tien sijaintikunnan nimi.
Tiekunnan yhteystiedot
"Tiekunnan edustaja" -kohtaan merkitään hoitokunnan puheenjohtajan, toimitsijamiehen tai muun
tiekunnan edustajakseen valitseman henkilön yhteystiedot. Jos tiekunta on tehnyt sopimuksen tien
hoidosta kunnan kanssa, kohtaan merkitään kunnan edustajan yhteystiedot.
Hakemus ja liitteet
Avustusta haettaessa on lomakkeelle aina merkittävä mitä maksatusta haetaan. Ensimmäinen
valtionavustuserä voidaan maksaa ennakkona töiden aloittamisen jälkeen ilman kuluselvitystä. Jos
avustus maksetaan kahdessa erässä, voi ennakkoerän suuruus olla enintään 50 prosenttia
avustuksen määrästä. Jos avustuseriä on enemmän kuin kaksi, voi ennakkoerän suuruus olla
enintään 30 prosenttia avustuksen määrästä. Avustus voidaan maksaa myös avustuspäätöksen
mukaisissa erissä hankkeesta syntyneiden kustannusten perusteella. Syntyneistä kustannuksista
esitetään selvitys tai esim. kopiot tiekunnalle osoitetusta laskuista. Laskujen ei vielä tässä
vaiheessa tarvitse olla maksettuina.
Välierän maksua haettaessa on aina ilmoitettava arvio hankkeen tulevista kokonaiskustannuksista.
Viimeisen erän maksatushakemukseen liitetään
- työtilitysten luettelo, jolla selvitetään tositteittain tehdyt työt ja muut kustannukset (merkitään
tositteittain kustannusten laatu ja työn, tarvikkeiden tms. määrä esim. kappale, tunti tms.).
Kustannukset ilmoitetaan arvonlisäverollisina.
- kopiot tiekunnalle osoitetuista laskuista
- maksutositteet/tiliotteet, joista käy ilmi, että maksut on maksettu tiekunnan tililtä. Kaikkien
laskujen tulee olla maksettuina.
- kirjanpidon raportit kunnan ollessa hankkeen toteuttajana
- hankkeen loppuraportti, jossa hankkeen toteutus, tärkeät rakennusvaiheet sekä lopputulos on
selostettu (lisäksi raportin tulee sisältää valokuvat eri rakennusvaiheista).
Jäljennökset alkuperäisistä tilitositteista on liitettävä hakemukseen myös silloin, kun hankkeen
toteuttajana on tiekunnan puolesta joku ulkopuolinen toimija esim. metsäkeskus,
metsänhoitoyhdistys, metsäpalveluyritys, tiepalveluyritys. Kunnan toteuttamissa hankkeissa riittää
kirjanpidon raportit.
Arvonlisävero
Hankkeen tukikelpoisissa arvonlisäveroissa tapahtuneet mahdolliset muutokset voidaan esittää
"Lisätietoja" -kohdassa tai erillisellä liitteellä.
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Lomakkeen alkuun

Allekirjoitukset
Tiekunnan nimen kirjoittaa toimitsijamies tai, jos on asetettu hoitokunta, sen puheenjohtaja tai kaksi
hoitokunnan jäsentä yhdessä taikka säännöissä päätetyllä tavalla. (YksTL 56 § 2 mom.)
Lomakkeen palautus
Maksatusta haetaan KEHA-keskuksesta. Maksatushakemus jätetään sähköisen asiointipalvelun
(https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut) kautta, jos valtionavustusta on haettu ko. kanavassa.
Kesken hankkeen asiointitapaa ei voi muuttaa.
Mikäli aluehallinnon asiointipalvelun käyttö ei ole mahdollista, voi tulostetun ja täytetyn lomakkeen
palauttaa vaadittavine liitteineen osoitteessa www.ely-keskus.fi/asioiverkossa tai www.suomi.fi
ELY-keskusten yleinen asiointilomake yksityishenkilöille -lomakkeen liitteenä. Hakemus osoitetaan
Pirkanmaan ELY-keskukselle käsiteltäväksi.
Hakemuksen voi toimittaa myös postitse osoitteella KEHA-keskus, Maksatusyksikkö / Yksityistiet,
PL 136, 33101Tampere. Lisäohjeita maksatukseen on saatavissa osoitteesta: www.keha-keskus.fi/
yhteystiedot/hae-maksatusta/liikenne/. Lisätietoja myös www.ely-keskus.fi/erityiskohteidenavustaminen.
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