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Kunnan- ja kaupunginhallituksille

Kuntien talouden tasapainottamisselvitysavustuksen hakeminen

Kuntarakennelaki ja siihen liittyvä laki kielilain muuttamisesta tulivat voimaan 1. heinäkuuta
2013. Kuntarakennelaissa säädetään kuntauudistuksen toteuttamiseen liittyvästä kuntien selvitysvelvollisuudesta, selvitysperusteista, selvitysalueen määräytymisestä sekä kuntien yhdistymisen taloudellisesta tuesta.
Osana kuntauudistuksen muutostukea kuntaliitospäätöksen tehneille kunnille tarjotaan tukea
kuntien talouden tasapainottamisselvityksen aiheuttamiin kustannuksiin. Tuki koskee kuntaliitostilanteita, joissa liitospäätöksen tehneiden kuntien joukossa on yksi tai useampi taloudeltaan kriisiytynyt tai kriisiytymässä oleva kunta (Kuntarakennelain 4 f § kriteerit). Avustusta
myönnetään kuntaliitoskohtaisesti, mutta yksittäinen kunta voi hallinnoida avustuksen hakemisen, käytön ja raportoinnin liitoskuntien puolesta. Avustuksen myöntämisen ehtona on, että
kunnat sitoutuvat toteuttamaan selvityksen hakemuksessa esitetyn mukaisesti.
Avustusta myönnetään talouden tasapainottamisselvitysten kustannuksiin ennen liitoksen toteutumista uuden kunnan tehdessä ensimmäistä talousarviotaan. Avustuksen saaminen ei poista kunnan oikeutta Kuntarakennelain mukaisiin taloudellisiin tukiin (Kuntarakennelain 41 § ja 42
§). Selvityksen tulee sisältää toimenpiteet, joilla uuden kunnan talous on lähtökohtaisesti tasapainossa. Tarkoituksena on parantaa uuden kunnan taloudellisia edellytyksiä toiminnan käynnistyessä.
Tukea haetaan erikseen vuosina 2014, 2015 ja 2016 valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osastolta, joka arvioi tuen tarpeen tapauskohtaisesti. Tuki on tarkoitettu ensisijaisesti kunnille, joissa yhdistysselvitykset ja yhdistymisesitykset on tehty lain mukaisena selvitysaikana. Tarvittaessa tukea voidaan kuitenkin myöntää myös kuntaliitostilanteisiin, joissa kuntien esitykset
kuntaliitoksesta tehdään tämän jälkeen. Talouskriteerien täyttyminen arvioidaan seuraavien tilinpäätöstietojen perusteella: vuoden 2015 alussa voimaan tuleva liitos (tilinpäätökset vuosilta
2010 – 2012), vuoden 2016 alussa voimaan tuleva liitos (2011 – 2013) ja vuoden 2017 alussa
voimaan tuleva liitos (tilinpäätökset vuosilta 2012 – 2014).
Tukea voidaan maksaa talouden tasapainottamisselvityksen valmisteluun ja suunnitteluun liittyvään konsultin tai muun ulkopuolisen selvityshenkilön palkkaukseen tai vastaavaan kunnassa
tehtävään omaan työhön. Kuntien viranhaltijavalmisteluun avustusta voidaan myöntää siltä osin
kuin pystytään osoittamaan valmistelun koskevan tasapainottamisselvityksen valmistelua. Selvityskustannukset mitoitetaan siten, että kutakin selvitystä valtiovarainministeriö tukee enintään
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kymmentä (10) henkilötyöpäivää vastaavalla määrällä (enintään 10 000 euroa / selvitys). Tätä
laajemman selvityksen kustannukset kunnat maksavat itse ylimenevältä osalta.
Avustuksen määrä voi olla korkeintaan 70 % tasapainottamisselvityksen hyväksyttävistä arvonlisäverottomista kustannuksista. Avustuksen hakija omakustannusosuudeksi voidaan laskea kuntien työn toteutukseen käyttämän henkilötyön kustannukset ilman palkan sivukustannuksia. Avustukseen sovelletaan, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) on säädetty. Valtionavustuslain 6 §:n mukaan valtionavustus ei saa kattaa valtionavustuksen kohteena olevasta toiminnasta tai hankkeesta aiheutuvien kokonaiskustannusten täyttä määrää.
Selvitysavustuksen vuotta 2014 koskeva hakuaika päättyy 15.7.2014, minkä jälkeen avustuspäätökset valmistellaan elokuun 2014 aikana.
Kuntien on toimitettava selvitystyön päätyttyä uuden kunnan talouden tasapainottamisselvitys
ja taloussuunnitelma valtiovarainministeriöön 31.12.2014 mennessä. Samalla edellytetään toteutuneiden kustannusten erittelyä ja todentamista tosittein tai kirjanpito-ottein. Näiden perusteella valtiovarainministeriö valmistelee avustuksen maksatuspäätöksen, jonka jälkeen avustuksen saaja laskuttaa valtiovarainministeriöltä maksatuspäätöksessä myönnetyn määrän.
Avustusta haetaan kirjeen liitteenä olevalla hakulomakkeella, joka on saatavissa myös VM:n internet-sivuilta http://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/0107_kuntauudistus/index.jsp. Valtiovarainministeriö pyytää toimittamaan selvitysavustusta koskevat hakulomakkeet liitteineen sähköisesti osoitteella valtiovarainministerio@vm.fi.
Hakemuksia koskeviin kysymyksiin vastaavat valtiovarainministeriössä neuvotteleva virkamies
Vesa Lappalainen, p. 02955 30389 ja neuvotteleva virkamies Ville-Veikko Ahonen, p. 02955
30066, sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi.
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