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Jakelun mukaan

JOUKKOLIIKENTEEN VALTIONAVUSTEN HAKEMINEN PIRKANMAALLA VUONNA
2019
Liikennevirasto (1.1.2019 alkaen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom) on
vahvistanut 19.12.2018 tekemällään päätöksellä elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksille (ELY) joukkoliikenteen rahoituskiintiöt vuodelle 2019.
Pirkanmaan ELY-keskuksen määrärahakiintiö vuodelle 2019 on 1,910
miljoonaa euroa. Tästä määrärahakiintiöstä myönnetään myös
joukkoliikenteen valtionavustukset.
Valtioneuvoston 27.6.2018 antamassa asetuksessa 509/2018 liikenteen
palvelujen valtionavustuksista määritellään joukkoliikennepalveluiden
valtionavustusten periaatteet.
Alueelliseen ja paikalliseen liikenteeseen myönnettävä valtionavustus
Toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää
kunnalle ja kuntayhtymälle valtionavustusta palvelusopimusasetuksen
mukaisen liikenteen ostoihin ja julkisen palvelun velvoitteesta
maksettavaan korvaukseen enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä
kustannuksista. Hyväksyttävinä kustannuksia ei pidetä sellaisia
kustannuksia, joihin kunta saa avustusta kunnan peruspalvelujen
valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) tai opetus- ja kulttuuritoimen
rahoituksesta annetun lain (1705/2009) nojalla tai jotka korvataan
lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden
koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) nojalla. Hyväksyttävinä
kustannuksina ei pidetä myöskään kustannuksia, joihin tuensaaja saa tai
on saanut muuta julkista tukea. Jos kyseessä on ilman tarjouskilpailua
tehty hankinta, hyväksyttävinä kustannuksina pidetään korvauksia
sellaisista nettokustannuksista, jotka ovat palvelusopimusasetuksen 4
artiklan 1 kohdan ja liitteen mukaisia.
Toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää
valtionavustusta yhdelle tai useammalle oman alueensa kunnalle
liikenteen palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen tai kokeiluhankkeisiin
enintään 50 prosenttia suunnittelusta, projektihallinnasta ja ratkaisujen
toteuttamisesta aiheutuvista kustannuksista.

PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
0295 036 000
www.ely-keskus.fi
Y-tunnus 2296962-1

Kirjaamo
PL 297, 33101 Tampere
kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi

2 (2)

Kirje

PIRELY/1694/2019

25.4.2019

Valtionavustuksen hakeminen
Valtionavustusta liikenteen ostoihin tai julkisen palvelun velvoitteesta
maksettavaan korvaukseen (matkalippujen hinnanalennuksiin) voidaan
hakea kalenterivuodelle tai sen osalle kerrallaan. Kuntien kokeiluina
toteuttamiin niin sanottuihin palvelusetelimalleihin ei valtionavustusta
myönnetä. Joukkoliikenteen suunnittelu-, kehittämis- ja kokeiluhankkeisiin
haetaan valtionavustusta koko hankkeen keston ajalle.
Hakemus tulee toimittaa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukseen viimeistään 17.5.2019 (sähköpostiosoite:
kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi).
Joukkoliikenteen valtionavustusta voi hakea myös hakuajan jälkeen, mutta
tällöin suositellaan ennen hakemuksen jättämistä yhteydenottoa
liikennejärjestelmäyksikköön rahoitustilanteen selvittämiseksi.
Hakemus tehdään lomakkeella tai vastaavat tiedot sisältävällä
hakemuksella. Lomake löytyy osoitteesta: http://www.elykeskus.fi/web/ely/lomakkeet-liikenne#Joukkoliikenne
Hakemuslomakkeeseen ilmoitetaan kunnan oma rahoitusosuus ja
haettava valtionavustus arvonlisäverollisina.
Lisätiedot
Lisätietoja joukkoliikenteen valtionavustuksista voi kysyä sähköpostitse
osoitteesta info.liikenne.pirkanmaa@ely-keskus.fi
Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asiakirjan on esitellyt
joukkoliikenneasiantuntija Jukka-Pekka Vallius ja ratkaissut yksikön
päällikkö Harri Vitikka.
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