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Valtiovarainministeriö myöntää vuonna 2020 enintään 60 milj. euroa
harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta kunnille, jotka ovat lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Tuen tarpeen arvioinnissa otetaan
huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet ja myös koronakriisin aiheuttamat vaikutukset, jotka on eriteltävä hakemuksessa.
Valtionosuuden myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt
taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavia toimenpiteitä. Toimenpiteet aikatauluineen ja euromääräisine vaikutuksineen on esitettävä
valtionosuuden korotusta koskevan hakemuksen liitteissä. Jos toimenpiteitä ei ole päätetty hakuajan loppuun mennessä, on hakemuksen liitteessä merkittävä se, milloin valtuusto ne käsittelee ja mitkä toimenpiteet ovat. Valtionviranomainen voi asettaa korotuksen
myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Valtionosuuden korotus voidaan seuraavina vuosina jättää myöntämättä tai se voidaan myöntää alennettuna, jos esitettyjä toimenpiteitä tai asetettuja ehtoja ei ole noudatettu.
Avustuksen myöntämisen ehtona on myös, että kunta toteuttaa kuntalain 118 §:n mukaisen arviointiryhmän ehdotuksen mukaiset toimenpiteet palveluiden edellytysten turvaamiseksi. Edellä mainittu
ehto koskee niitä kuntia, joihin on asetettu em. lain 118 §:n mukainen arviointiryhmä.
Hakemuksen liitteessä tulee yksilöidä kaikki ne perusteet ja erityisolosuhteet, joita kunta pitää syynä kuluvan vuoden talouden tasapainottamiseen liittyviin ongelmiin. Perusteluissa on syytä painottaa sellaisia tietoja, joita ei voida saada yleisistä tilastoista.
Ministeriö voi asettaa valtionosuudesta annetun lain 30.2 §:n perusteella valtionosuuden korotuksen käytölle seuraavat ehdot hyväksytyn talouden tasapainottamissuunnitelman lisäksi:
1. Korotus ei saa aiheuttaa vastaavan suuruista kunnan omassa
päätäntävallassa olevien menojen lisäystä. Tämä koskee käyttötalous- ja investointimenoja. Korotus on tarkoitettu tukemaan
kunnan omia talouden tervehdyttämistoimenpiteitä, joihin kunnan on syytä varautua avustuksesta riippumatta.
2. Korotus on tarkoitettu varautumiseen niihin talouden tervehdyttämistarpeisiin, jotka ovat syntyneet kunnan talouden aikaisemman kehityksen johdosta. Tällaisia tarpeita ovat varautuminen
velanhoitokustannuksiin, alijäämien kattamiseen ja tiedossa oleviin tuloperusteiden jo tapahtuneisiin muutoksiin.

Liitelomakkeessa tulee arvioida erityisesti vuoden 2020 tilannetta. Perusteluissa tulee erityisesti tuoda esille ne toimenpiteet,
joita kunta on tehnyt tai on tekemässä poikkeuksellisten tai tilapäisten talousongelmien parantamiseksi.

Hakemus tulee toimittaa Valtiovarainministeriöön 31.8.2020 mennessä sähköpostiin valtionvarainministerio(at)vn.fi
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Valmistelija: kunnanjohtaja, puh. 044 7159300
Kunnanjohtaja:
Hakemus on valmisteltu virkamiestyönä ja lähetetty 31.8.2020 valtionvarainministeriöön.
Kunnanhallitus päättää hyväksyä virkamiesvalmistelussa tehdyn hakemuksen harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksesta vuodelle
2020 liitteen mukaisella hakemuksella.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
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