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Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen 2021
792/03.032/2016
KHALL 23.08.2021 § 295
Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
annetun lain 30 §:n mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti
valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen
tuen tarpeessa. Harkinnanvaraisen avustuksen kriteereissä huomioidaan
myös koronakriisin vaikutukset, jotka on eriteltävä hakemuksessa.
Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavia toimenpiteitä. Toimenpiteet aikatauluineen ja euromääräisine vaikutuksineen on esitettävä valtionosuuden korotusta koskevassa hakemuksessa.
Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen on käytettävissä enintään
30 miljoonaa euroa. Korotusta on haettava valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti 3.9.2021 mennessä.
Hakemuksessa tulee yksilöidä kaikki ne perusteet ja erityisolosuhteet, joita
kunta pitää syynä kuluvan vuoden talouden tasapinottamiseen liittyviin ongelmiin.
Syksyllä 2019 laadittiin talouden sopeuttamisohjelma vuosiksi 2020 - 2022.
Sopeuttamisohjelman laadinnassa käytettiin konsultin apua. Sopeuttamisohjelman ohjausryhmän hyväksymät toimenpiteet taloudellisine vaikutuksineen sisällytettiin talousarvioon ja taloussuunnitelmaan, jonka valtuusto hyväksyi joulukuussa 2019. Sopeuttamisohjelman täytäntöönpanoa on
hidastanut vuonna 2020 koronakriisin hoitamiseen sitoutunut työpanos ja
Honkajoen kunnan Kankaanpäähän liittymisen valmistelu.
Kuntaliitos toteutui vuoden 2021 alusta lukien. Vuodeksi 2021 laadittiin talousarvio uudelle laajentuneelle Kankaanpään kaupungille. Talousarvioon
sisällytettiin talouden sopeuttamisohjelmassa mainittuja vielä toteuttamatta
olevia asioita. Ohjelma on yhä voimassa ja sen täytäntöönpanoa jatketaan.
Vuoden 2020 tilinpäätöksessä Kankaanpään kaupungin ja Honkajoen kunnan taseissa on yhteenlaskettuna alijäämää 2,09 M€, joka on katettava viimeistään vuonna 2023.
Esityslistan liitteet:

Vm:n kirje: Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2021
Hakemus harkinnanvaraisen valtionosuuden korottamiseksi 2021
Valmistelija talousjohtaja Pekka Laiho ja kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus päättää hakea harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta vuodelle 2021 liitteenä olevan hakemuksen mukaisesti.
Hakemus saatetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Valtiovarainministeriö
Kaupunginvaltuusto

Lisätietoja antaa:

Talousjohtaja Pekka Laiho, 044 577 2241
Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää, 044 577 2210

_____________________
KVALT 27.09.2021 § 15
Esityslistan liitteet:

Vm:n kirje: Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2021
Hakemus harkinnanvaraisen valtionosuuden korottamiseksi 2021

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto merkitsee hakemuksen tiedoksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_____________________

