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Kuntien
peruspalvelujen
valtionosuuksien
Tilastokeskuksen
suorittamassa
syrjäisyysluvun laskennassa on ilmennyt virhe, jolla on vaikutusta kaikkien kuntien syr
jäisyyslukuihin ja tätä kautta valtionosuuksiin. Syrjäisyysluvut määritetään valtion
osuusjärjestelmässä viiden vuoden välein ja nykyinen voimassa oleva määritys
koskee vuosien 2017  2021 valtionosuuksia. Virhe koskee em. voimassa olevan
kauden syrjäisyyslukuja, joten valtionosuudet tulee korjata takautuvasti vuosilta 2017 
2019. Vuosien 2020  2021 osalta muutokset huomioidaan asianomaisten vuosien
varsinaisissa valtionosuus päätöksissä. Vuosien 2017  2021 syrjäisyyslukujen
perusteena ovat kuntien väestötiedot 31.12.2015 tilanteessa.
Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (17042009) 50 §:n mukaan
valtiovarainministeriö voi itse tai hakemuksen perusteella oikaista mainitussa laissa
tarkoitetuissa päätöksissä ja tiedoissa olevan laskuvirheen.
Jos oikaisuvaatimuksen tekemiselle mainitun lain 64 §:ssä säädetyn määräajan
kuluttua ilmenee tietoja, jotka eivät ole olleet aikaisemmin tiedossa ja kunnalta on
tämän vuoksi jäänyt saamatta valtionosuutta, joka olisi lain mukaan kuulunut sille, on
saamatta jäänyt euromäärä suoritettava kunnalle. Suoritettavalle määrälle on
maksettava korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukainen vuotuinen korko sen
kuukauden alusta,jona valtionosuus olisi tullut maksaa (1704/2009; 51 §).
Jos kunta on saanut perusteettomasti mainitussa laissa tarkoitettua valtionosuutta, on
valtiovarainministeriön määrättävä liikaa saatu määrä palautettavaksi. Palautettavasta
määrästä peritään korkolain 3 §:n 2 momentin mukainen vuotuinen korko sen
kuukauden alusta, jona valtionosuus tai kotikuntakorvaus on maksettu (1704/2009;52
§ 1 mom.).
Jos palautettava etuus on vähäinen taikka jos palauttamista tai koron perimistä on
pidettävä kohtuuttomana, voidaan etuus jättää määräämättä palautettavaksi
(1704/2009; 52 § 2 mom.).
Tässä tapauksessa sovellettavat lain kohdat ovat kunnan peruspalvelujen
valtionosuudesta annetun lain 51  52 §. Niille kunnille, joilla on jäänyt etua eli
syrjäisyyslisää saamatta, maksetaan saamatta jääneet syrjäisyyslisät vuosilta
2017 - 2019 takautuvasti sekä niille määräytyvä korko. Korkolain (633/1982)
mukainen sovellettava korkokanta on ollut 0 % ajanjaksolla 1.1.2017  31.12.2019,
joten korkoa ei tässä tapauksessa tule maksettavaksi.
Kunnille, jotka ovat saaneet kyseessä olevan virheen takia perusteettomasti etua eli
syrjäisyyslisää, sovelletaan mainitun lain 52 § 2 momenttia siten, että
perusteettomasti saatu syrjäisyyslisä ja sille määriteltävä korko jätetään perimättä.
Asianomaisilla kunnilla ja valtionapuviranomaisella (valtiovarainministeriöllä) ei ole
ollut mahdollisuutta tietojen tarkistamiseen, joten takaisinperintää voi pitää laissa
tarkoitetun mukaisesti kohtuuttomana.

Valtiovarainministeriö on kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 51 ja
52 §:n nojalla päättänyt oikaista ja maksaa asianomaisille kunnille saamatta jääneet
syrjäisyyslisät vuosilta 2017  2019 sekä jättää määräämättä palautettavaksi
asianomaisille kunnille liikaa saadut syrjäisyyslisät vuosilta 2017  2019.
Päätöksen mukaiset saamatta jääneiden syrjäisyyslisien oikaisut huomioidaan
kunnan peruspalvelujen valtionosuuksien vuoden 2020 tammikuun maksuerässä.
Valtiovarainministeriö maksaa Perhon kunnalle saamatta jääneet syrjäisyyslisät
vuosilta 2017  2019, yhteensä 916.089 euroa.
Valtionosuuspäätös oheismateriaalina.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että se ei hae oikaisua valtiovarainministeriön päätökseen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että taloussihteeri Arja Lindbom oli paikalla tämän pykälän esittelyn ajan ja
poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa.





