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Jakelun mukaan

JULKISEN HENKILÖLIIKENTEEN PALVELUJEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKUMENETTELY
POHJOIS-SAVON ELY-KESKUKSEN TOIMIVALTA-ALUEELLA VUONNA 2022
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) voi myöntää
hakemuksesta valtionavustusta liikenteen palvelujen järjestämiseen toimivalta-alueensa
kunnalle ja kuntayhtymälle. ELY-keskus myöntää valtionavustuksia harkinnanvaraisesti
valtioneuvoston vahvistamasta vuotuisesta määrärahakiintiöstä. Valtionavustuksen
myöntämisessä, maksamisessa ja käyttökohteissa noudatetaan valtion talousarviota
vuodelle 2022, valtioneuvoston asetusta liikenteen palvelujen valtionavustuksista
(509/2018) sekä valtionavustuslakia (688/2001).
Avustusta voidaan myöntää säädösten mukaisiin julkisen henkilöliikenteen hankintoihin.
Toistaiseksi joukkoliikenteen toimivaltaiset viranomaiset eivät ole laskeneet liikkeelle
palveluseteliä, josta aiheutuviin kustannuksiin voitaisiin myöntää valtionavustusta.
Liikenteen infrastruktuurin rakentamiseen ko. avustusta ei myönnetä.
Valtionavustukset kaupunkien paikallisliikenteeseen ja muuhun PSA-liikenteeseen
Kaupungin itsensä hankkimaan palvelusopimusasetuksen mukaiseen liikenteeseen
(kaupunkimainen paikallisliikenne, palveluliikenne sekä toimivaltaisten kaupunkien
peruspalveluliikenne) voidaan myöntää valtionavustusta enintään 50 % hyväksyttävistä
kustannuksista. Käytännössä avustus on huomattavasti pienempi käytettävissä olevan
määrärahan vuoksi.
Mikäli ELY-keskus on hankkinut kaupungin paikallisliikenteen yhteistyössä kaupungin
kanssa, on kustannusten jaosta sovittu erikseen eikä näihin kustannuksiin voida hakea
enää valtionavustusta.
Covid-19 -pandemiasta aiheutuneisiin matkustajamäärän vähenemisiin ja
lipputulomenetyksiin valtionavustusta haetaan osana PSA-liikenteen järjestämisestä
aiheutuvaa alijäämää. Hakemuksen lisätiedoissa tulee eritellä pandemiasta aiheutunut
lisäys alijäämään.
Valtionavustukset liikenteen palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen tai kokeiluhankkeeseen
ELY-keskus voi myöntää valtionavustusta yhdelle tai useammalle oman alueensa kunnalle
enintään 50 % liikenteen palvelujen suunnittelusta, projektinhallinnasta ja ratkaisujen
toteuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin.
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ELY-keskus arvioi eri valtionavustuskohteiden tarpeita ja tekee ratkaisunsa, kun vuoden
2022 julkisen henkilöliikenteen rahantarpeet kokonaisuudessaan täsmentyvät.

Valtionavustuksen hakeminen vuodelle 2022
Kunnan tulee jättää valtionavustushakemus Aluehallinnon sähköisen asiointipalvelun
kautta osoitteessa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut. Valitse asiointipalvelussa
liikenteen palvelut ja hakemustyyppi "Valtionavustus julkisen henkilöliikenteen palveluihin".
Tällöin kunta voi seurata asian etenemistä asiointipalvelun työpöydällä ja hoitaa
hakemuksen täydennykset sekä maksatushakemukset saman asiointipalvelun kautta.
Valtionavustusta haetaan korkeintaan kalenterivuodeksi kerrallaan.
Aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa ensisijainen asiointitapa on kunnan antama
valtuutus. Kunta voi valtuuttaa useita viranhaltijoita eikä käsittelyketju katkea viranhaltijan
vaihtuessa tai ollessa estyneenä. Valtuuden voi antaa henkilö, jolla on oikeus antaa
hakijaorganisaatiossa Suomi.fi-valtuuksia (https://www.suomi.fi/valtuudet). Lisätietoa
asiasta KEHA-keskuksen 15.3.2021 julkaisemasta tiedotteesta.
Valtionavustushakemusta jätettäessä tulee huomioida, että aiemmasta poiketen
valtionavustus haetaan ja myönnetään arvonlisäverottomana vuoden 2022 alusta.
Hakemuksessa tulee ilmoittaa haettavan valtionavustuksen ja kokonaiskustannusten
määrä arvonlisäverottomina. Hakemuksen kohdassa "Tarkempi selvitys valtionavustuksen
kohteista" tulee mainita, että ilmoitetut määrät ovat arvonlisäverottomia.
Hakemukset pyydetään toimittamaan 30.4.2022 mennessä.

Valtionavustuksen maksaminen ja seuranta
Avustus maksetaan pääsääntöisesti yhtenä tai useampana eränä toteutuneiden ja
hyväksyttyjen kustannusten perusteella. Valtionavustusten maksatushakemukset
toimitetaan Aluehallinnon sähköisen asiointipalvelun kautta osoitteessa
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut. Maksatushakemus tulee jättää
valtionavustuspäätöksessä mainittuun määräaikaan mennessä. Jos seurantatiedot
osoittavat, etteivät valtionavustuksen edellytykset täyty, väärin perustein maksettu
valtionavustus voidaan periä takaisin.
Lisätietoja
Lisätietoja julkisen henkilöliikenteen valtionavustuksista antaa joukkoliikenneasiantuntija
Katriina Niiranen, katriina.niiranen@ely-keskus.fi.

Tämä asiakirja on hyväksytty sähköisesti Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt
joukkoliikenneasiantuntija Katriina Niiranen ja ratkaissut yksikön päällikkö Terhi Nissinen.
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