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Kunnan-ja kaupunginhallituksille

KUNTIEN HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKE
MINEN VUONNA 2019

Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 
annetun lain 30 §:n mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti val
tion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tila
päisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen 
tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityis
olosuhteet.

Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväk
synyt taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavia toimenpiteitä. Toimenpi
teet aikatauluineen ja euromääräisinä vaikutuksineen on esitettävä valtion
osuuden korotusta koskevan hakemuksen liitteessä. Jos toimenpiteitä ei ole 
päätetty hakuajan loppuun mennessä, on hakemuksen liitteeseen merkittävä 
se, milloin valtuusto ne käsittelee ja mitkä toimenpiteet ovat. Valtionapuvi
ranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita 
kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Valtionosuuden korotus voidaan seuraa- 
vina 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 palve
luiden edellytyksen turvaamiseksi. Edellä mainittu ehto koskee niitä kuntia, 
joihin on asetettu em. lain 118 §:n mukainen arviointiryhmä.

Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen on käytettävissä enintään 
10 000 000 euroa. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 
48 §:n 2 momentin mukaan korotusta on haettava valtiovarainministeriön 
päättämään ajankohtaan mennessä.
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Hakemukset tulee toimittaa 30.8.2019 mennessä sähköpostiosoitteeseen 
valtiovarainministerio@vm.fi tai osoitteella:

V aitio varainministeriö 
PL 28
00023 VALTIONEUVOSTO

Hakemuksen liitteessä tulee yksilöidä kaikki ne perusteet ja erityisolosuh
teet, joita kunta pitää syynä kuluvan vuoden talouden tasapainottamiseen 
liittyviin ongelmiin. Perusteluissa on syytä painottaa sellaisia tietoja, joita ei 
voida saada yleisistä tilastoista.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n 2 momentin 
mukaan valtionapuviranomainen voi asettaa avustuksen myöntämiselle ja 
käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Edellä mainitun lain
kohdan perusteella ministeriö asettaa valtionosuuden korotuksen käytölle 
seuraavat ehdot hyväksytyn talouden tasapainotussuunnitelman lisäksi:

1. Korotus ei saa aiheuttaa vastaavan suuruista kunnan omassa päätäntäval
lassa olevien menojen lisäystä. Tämä koskee sekä käyttötalous- että inves
tointimenoja. Korotus on tarkoitettu tukemaan kunnan omia talouden ter- 
vehdyttämistoimenpiteitä, joihin kunnan on syytä varautua avustuksesta 
riippumatta.

2. Korotus on tarkoitettu varautumiseen niihin talouden tervehdyttämistar- 
peisiin, jotka ovat syntyneet kunnan talouden aikaisemman kehityksen joh
dosta. Tällaisia tarpeita ovat varautuminen velanhoitokustannuksiin, ali
jäämien kattamiseen ja tiedossa oleviin tuloperusteiden jo tapahtuneisiin 
muutoksiin.

Liitelomakkeessa tulee arvioida erityisesti vuoden 2019 tilannetta. Peruste
luissa tulee erityisesti tuoda esille ne toimenpiteet, joita kunta on tehnyt tai 
on tekemässä poikkeuksellisten tai tilapäisten talousongelmien paranta
miseksi.

Hakemus ja liitelomake ovat saatavissa sähköisessä muodossa valtiova
rainministeriön verkkosivuilla osoitteesta: www.vm.fi, valikosta Kunta- 
asiat/ Kuntatalous/ Valtionosuudet ja kotikuntakorvaukset/ Harkinnanvarai
nen valtionosuuden korotus.

Kuntien harkinnanvaraisesta valtionosuuksien korotuksesta päättää valtio
varainministeriön esityksestä valtioneuvosto. Kuntien valtionosuuslain 49 
§:n 6 momentin mukaan korotuksen maksamisen ajankohdasta päättää val
tiovarainministeriö. Myönnetyt korotukset maksetaan kuitenkin vuoden 
2019 loppuun mennessä.
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Liite

Jakelu

Hakemuksia koskeviin kysymyksiin vastaavat: 

Neuvotteleva virkamies Vesa Lappalainen, p. 02955 30389, 

neuvotteleva virkamies Pasi Leppänen, p. 02955 30564. 

(sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi)

Kunta- ja uudistusministeri
[Lm

Anu Vehviläinen

Neuvotteleva virkamies Vesa Lappalainen

Lomake

Kunnan- ja kaupunginhallitukset

Tiedoksi Suomen Kuntaliitto

mailto:etunimi.sukunimi@vm.fi



