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Tekninen_toimi (Q:) /TIET JA LIIKENNE/KUNNAN JAKAMAT TIEAVUSTUKSET/Avustusohjeet

Kh 31.1.2011 § 40
Kh 20.6.2011 § 108
Kh 04.06.2012 § 87 ja 88
Kh 10.12.2018 § 213
Kh 7.12.2020 § 214
Kh 13.12.2021 § 238

Pihatien talvihoitoavustus ikääntyneille
Kuntastrategian mukaan kunta luo edellytyksiä kaiken ikäisten kuntalaisten
terveydelle ja hyvinvoinnille sekä niiden edistämiselle. Kunta panostaa kaiken
ikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen.
Kuntastrategian toteuttamisen yhdeksi toimenpiteeksi on kirjattu aurausavustuksen
myöntäminen ikääntyneille. Aurausavustus edesauttaa ikääntyvien ihmisten kotona
asumisen mahdollisuutta.
Kotona asuville ikääntyville kuntalaisille voidaan myöntää avustusta
asuinrakennuksen pihatien talviauraukseen. Asuinrakennuksen tulee olla hakijan
vakituisessa ympärivuotisessa asuinkäytössä.
Avustettavan tien tulee olla pihatie, jonka varrella ei ole muuta vakinaista asutusta ja
jolla ei ole perustettuna tiekuntaa. Pihojen aurausta ei avusteta.
Avustus tulee käyttää pihatien talvihoitoon eli lumenauraukseen ja hiekoitukseen.
Avustusta voi hakea pihatien talvihoitoon seuraavin perustein:
- hakijan ikä vähintään 70 vuotta tai hakijalla on merkittävä fyysinen rajoite,
- yksin asuva: bruttotuloraja enintään 1.800 €/kk,
- pariskunta: bruttotuloraja enintään 2.800 €/kk,
Myönteisen avustuspäätöksen saaneelle maksetaan avustusta pihatien pituuden
mukaan seuraavasti:
Pihatien pituus 0 - 100m = avustus 150 €
Pihatien pituus 101 - 200m = avustus 250 €
Pihatien pituus 201m - tai enemmän = avustus 350 €
Pihatien mitta lasketaan viimeisen nimetyn tien reunasta alkaen ja päättyen pihaalueen keskelle. Mittauksen suorittaa kunnaninsinööri maanmittauslaitoksen
ylläpitämästä kiinteistörekisterikartasta.
Avustus maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille.
Avustuksen hakeminen
Avustusta haetaan vuosittain 1.10. – 31.12. välisenä aikana kuluvan talven ajalle.
Poikkeuksena talvelle 2021 – 2022 hakuaika on 31.1.2022 mennessä. Kunta
ilmoittaa hakemisesta paikallisessa sanomalehdessä ja kunnan internetsivuilla.
Hakuajan jälkeen tulleita hakemuksia ei oteta huomioon.
Avustusta haetaan kunnasta saatavalla yksinkertaisella lomakkeella. Hakulomakkeen
lisäksi hakijan tulee toimittaa todistukset ikävuosista ja todistus edellisvuoden
verotettavista tuloista. Avustushakemuksen täyttämisessä avustetaan tarvittaessa.
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Avustuksen myöntäminen
Puutteellisilla tiedoilla olevaa hakemusta ei käsitellä. Hakemuksen täyttämisessä
voidaan kuitenkin avustaa.
Avustus myönnetään viranhaltijapäätöksenä. Avustus maksetaan hakijan
ilmoittamalle tilille.
Oman ja vastikkeetta tehdyn työn osuus ei kuulu avustettaviin kustannuksiin.
Avustuspäätös voidaan tehdä vain hakijan nimiin.

