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Hakemus  

 VN/14753/2021 

  

2.8.2021  

 

Kunnan harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2021 

 

PERUSTIEDOT 

Kunta: Jämijärven kunta 

 

Kunnan yhteyshenkilön tiedot 

 Nimi: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski 

 Sähköpostiosoite: markus.ojakoski@jamijarvi.fi 

 Puhelinnumero: 040 509 4542 

 

HAKEMUS 

A. Haettava summa, €: 400 000 euroa 

 

B. Vuoden 2020 harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen käyttötarkoitus, mikäli kunta on 

saanut harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta vuonna 2020: Jämijärven kunta ei saanut 

harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta vuonna 2020.  
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C. Kunnan yksilöidyt talousvaikeudet, joihin haetaan harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 

sekä perustelut, jotka osoittavat em. vaikeudet poikkeuksellisiksi tai tilapäisiksi. Lisäksi 

yksilöitynä talousvaikutusten ajankohta ja euromääräinen vaikutus kunnan talouteen. 

Koronakriisin aiheuttamat kustannukset ja tulonmenetykset eriteltyinä kohdassa 1: 

 

1. Koronakriisin tulonmenetykset verotulojen osalta voidaan arvioida kuntaliiton veroennustekehikon 

avulla. Viimeisin veroennustekehikon arvio kunnan 2021 saamista verotuloista on 6,395 miljoonaa 

euroa. Koronasta johtuva työllisyyden alenemasta johtuva palkkakertymän muutos sekä etuuksien 

kasvu maltillisesti pois lukien, vertailuluvuksi saadaan 150 – 200 000 euroa suurempi kertymä. Ei ole 

perusteita olettaa asukkaiden työllisyystilanteen huononemista ilman kriisin vaikutuksia. Sosiaali- ja 

terveydenhuollossa menolisäykset syntynevät koronakriisin vuoksi siirtyneiden palvelujen käytön 

realisoituessa.  

2. Jämijärven kunta on tilapäisesti haastavassa taloustilanteessa siltä osin, että kunnan keskuskoulussa 

esiintyneet sisäilmaongelmien johdosta rakennuksen uusimista aikaistettiin. Taloudellisen 

mielekkyyden näkökulmasta rakennuksen uudistaminen yhdistyi perusopetuksen ja 

varhaiskasvatuksen toimipisteverkon keskittämiseen. Tilapäisiä taloudellisia haasteita tilanteessa 

kuitenkin aiheutui, osalle oppilaista järjestetty väistöopetus on v. 2021 n. 100 000 euron lisäkustannus 

ja poistuvan keskuskoulun nopeutetusti tapahtuva poisto kirjanpidosta tuo kustannuksia n. 550 000 

euroa. Poisto on tehtävä viimeistään 2022, mutta poiston jaksottamista vuosille 2021 – 2022 tullaan 

ehdottamaan.  

 

 

D. Kunnan omat toimenpiteet poikkeuksellisen tai tilapäisen taloudellisen tilan korjaamiseksi (esim.: 

veroprosentti, taksat, lainoitus tai menosäästöt):  

1. Jo toteutetut toimenpiteet 

 
Jämijärven kunta on ollut nk. kriisikuntamenettelyssä vuosina 2017 - 2018. Menettelyyn päätyminen 
perustui vuoden 2016 alijäämään, jonka johdosta kertynyt alijäämä kasvoi yli 1000 euroon asukasta 
kohti.  
 
Osana kriisikuntamenettelyä esitettiin laajasti toimenpiteitä taloudellisen tilan korjaamiseksi. 
Toimenpiteet ilmenevät liitteestä. Poikkeuksellisesta tilanteesta pääseminen on edellyttänyt ja 
edellyttää pitkän aikavälin määrätietoista toimintaa, jonka varmistamiseksi Jämijärven kunta on 
seurannut valtiovarainministeriön hyväksymää toimenpideohjelmaa, kuitenkin niin, että on onnistuttu 
vielä vuonna 2019 jopa ohjelmaa paremmin erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon menojen osalta, 
joita toimenpideohjelmassa käsiteltiin suppeasti. Vuoden 2020 aikana realisoitui eniten sosiaali- ja 
terveydenhuollon muutokset, joista kriisikuntamenettelyn osalta esillä oli mm. tehostetun 
palveluasumisen siirtäminen ostopalveluun. Myös Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän 
toiminta menojen alentamiseksi (vuodeosastoon, kotisairaalatoimintaan ja kotihoitoon liittyvät 
muutokset) vaikutti vuoden 2020 toteumaan. Yhdessä nämä seikat synnyttivät tilanteen, jossa 
kuntayhtymän jäsenkuntaosuus Jämijärven osalta vuoden 2019 tilinpäätöksen 4,602 milj. eurosta 
vuoden 2020 tilinpäätöksen 3,933 milj. euroon, laskua siis n. 570 000 euroa. 
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Peruspalvelukuntayhtymän menokehitykseen merkittävästi vaikuttavien toimintojen muutoksiin on 
kiinnitetty huomioita myös v. 2021 ja tullaan kiinnittämään myös tulevaisuudessa.  
 
Kunnan tuloveroprosentti on 22,50 %, joka on edelleen kuntakenttään verrattuna varsin korkea. 
 
 
 

 

 

 

2. Tulossa olevat ja päätetyt toimenpiteet 

 

Peruspalvelukuntayhtymän menokehitykseen merkittävästi vaikuttavien toimintojen muutoksiin on 

kiinnitetty huomioita myös v. 2021 ja tullaan kiinnittämään myös tulevaisuudessa. 

 

Vuonna 2021 kilpailutettiin kirjanpidon ja palkanlaskennan toiminnot, jonka arvioidaan tuottavan 

vuositasolla yli 30 000 euron säästöt vuodesta 2022 alkaen.  

 

Sisäilmaongelmia käsittelevässä kohdassa mainittujen koulutilojen korvaaminen on päätetty toteuttaa 

niin, että kouluverkko keskitetään yhteen pisteeseen, johon samalla sijoitetaan myös päivähoidon tilat. 

Kunnan vastaavaan toimintaan käytettävien tilojen laajuus laskee n. 6000 neliöstä alle 4000 neliöön ja 

yhdestä vuokratilasta voidaan lisäksi luopua. Uuden tilaratkaisun myötä kunnalle tulee käyttötalouteen 

poistoja ja korkomenoja, mutta toiminnalliset säästöt ylläpidossa, ruokailujen organisoinnissa, 

väistötiloista luopumisen myötä sekä vuokramenoissa kattavat suurimman osan uusista menoista. 

Pidemmän aikavälin tarkastelussa, jossa ikäluokkien pieneneminen huomioidaan, uusi rakennus 

korvaa muiden nykyisten rakennusten investointivelkaa ja osasta vanhoja rakennuksia voidaan 

luopua. Kokonaisratkaisu mahdollistaa yläluokkien siirtämisen muussa kunnassa hoidettavaksi, mikäli 

yläluokkien kouluttaminen käy kalliiksi ikäluokkien pienenemisen johdosta.  

 

E. Muut huomiot ja lisätiedot: 

 

 

 

 

Aika ja paikka:   
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Allekirjoitus, nimenselvennys ja nimeke  

 

 

Liitteet:  


