Nurmeksen kaupunki
Elinvoimapalvelut

Päätös

Viranhaltija

Päiväys

Talousjohtaja

5.3.2019

Nro 4

Vuoden 2019 valtionosuuksien perusteet
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Selostus asiasta

Nurmeksen kaupungin hallintosäännön mukaisesti talousjohtajan
tehtäviin kuuluu tyytyminen kunnalle osoitettuun
valtionosuuspäätökseen tai tarvittaessa asian vieminen hallituksen
käsittelyyn.
Valtiovarainministeriö on antanut 28.12.2018 päätöksen
peruspalvelujen valtionosuudesta ja verotuloihin perustuvan
valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta vuodelle 2019.
Samana päivänä valtiovarainministeriö on myös päättänyt kuntien
kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2019.
Olen tarkistanut päätettyjen valtionosuuksien taustalla olevat
väestörakenteeseen, työllisyyteen ja syrjäisyyteen liittyvät luvut
sekä kotikuntakorvauksien taustalaskelmat.

Päätös ja
sen perustelut

Vuoden 2019 peruspalvelujen valtionosuudet vähennettynä
kotikuntakorvauksilla ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksilla
ovat Nurmeksen kaupungille 28 696 148 euroa. Summa on 921 598
euroa vähemmän kuin vuonna 2018. Ilman kotikuntakorvauksien
huomioimista summa on 21 745 euroa suurempi kuin kaupungin
talousarviossa on ennakoitu valtionosuuksien summaksi.
Tekemäni selvityksen perusteella päätän tyytyä vuoden 2019
valtionosuuspäätöksiin enkä vie asiaa hallituksen päätettäväksi.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 25 § talousjohtajan toimivalta kohta 5

Allekirjoitus

Talousjohtaja

Jussi Sallinen

Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, tästä päätöksestä ei saa hakea muutosta valittamalla.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Kaupunginhallitus
Oikaisuvaatimusviranomaisten katu- ja postiosoitteet:
Nurmeksen kaupunginhallitus, Kirkkokatu 14, 75500 Nurmes
Hyvinvointilautakunta, Kötsintie 2, 75500 Nurmes
Kaupunkirakennelautakunta, Kirkkokatu 14, 75500 Nurmes

Puhelin: 04010 45000 vaihde
sähköposti: kirjaamo@nurmes.fi
Oikaisuvaatimusaika
ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu
yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei
muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
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