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KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUTTA KOSKEVAT ESITYSLUONNOK-

SET 

 

Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 

 

Yksityiskohtaiset perustelut 

1 luku 

Yleiset säännökset Luvussa säädettäisiin lain soveltamisalasta, poikkeuksista soveltamisalaan, suh-

teesta muuhun lainsäädäntöön sekä laissa käytettävistä määritelmistä. 

1 § Soveltamisala  

Pykälässä määriteltäisiin ne kunnan tehtävät, joista aiheutuviin käyttökustannuksiin maksettaisiin 

tämän lain perusteella valtionosuutta. Näitä tehtäviä kutsuttaisiin valtionosuustehtäviksi. Pykälä 

vastaisi voimassa olevan lain 1 §:ää, mutta sen 1 momenttiin sisältyvässä lakiluettelossa olisi otettu 

huomioon maakunnan järjestämisvastuulle siirtyvät tehtävät. Eräät tehtävät jakautuisivat kunnan ja 

maakunnan välille. 

Perusopetuslaissa (628/1998); varhaiskasvatuslaissa (36/1973); lasten kotihoidon ja yksityisen hoi-

don tuesta annetussa laissa (1128/1996); kirjastolaissa (908/1998); kuntien kulttuuritoiminnasta 

annetussa laissa (728/1992) sekä taiteen perusopetuksesta annetussa laissa (633/1998) säädetyt kun-

nan tehtävät ja niiden luonne valtionosuustehtävinä säilyisivät nykyisellään.  

Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista anne-

tussa lain (980/2012) 4 §:n mukaan kunnan eri toimialojen on toimittava yhteistyössä ikääntyneen 

väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi. Lisäksi 

kunnan on tehtävä yhteistyötä kunnassa toimivien julkisten tahojen, yritysten sekä ikääntynyttä vä-

estöä edustavien järjestöjen ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa ikääntyneen väestön hy-

vinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi. Lain 5 §:n mukaan 

Kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, 

toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien 

palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi.  

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 11 §:n mukaan kunnan on päätöksenteon ja ratkaisujen valmiste-

lussa arvioitava ja otettava huomioon tehtävien päätösten ja ratkaisujen vaikutukset väestön tervey-

teen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Lain 12 §:ssä säädetään terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä 

kunnassa. Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia teki-

jöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalais-

ten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteis-

tä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa 

valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava 

paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, 

määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja 

terveysosoittimia. Kunnan on nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot. Kun-

nan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi kunnan 
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on tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa toimivien julkisten tahojen sekä yksityisten yritysten ja 

yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. 

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 8 §:n 1 momentin mukaan kunnallisten viranomaisten on yhteis-

työssä seurattava ja edistettävä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden hyvinvointia sekä poistettava 

epäkohtia ja ehkäistävä niiden syntymistä.  Lain 9 §:n 1 momentin mukaan kunnallisten viranomais-

ten on yhteistyössä seurattava ja edistettävä lasten ja nuorten hyvinvointia sekä poistettava kas-

vuolojen epäkohtia ja ehkäistävä niiden syntymistä. Lisäksi lain 10 §:n mukaan lapsille, nuorille ja 

lapsiperheille tarkoitettuja palveluja annettaessa ja niitä kehitettäessä on huolehdittava siitä, että 

näiden palvelujen avulla tuetaan vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta 

vastaavia henkilöitä lasten kasvatuksessa ja saadaan selville lasten, nuorten ja lapsiperheiden erityi-

sen tuen tarve. Tarvittaessa on järjestettävä erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia ja nuoria tukevaa 

toimintaa. Palveluja annettaessa ja niitä kehitettäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota lasten ja 

nuorten tarpeisiin ja toivomuksiin. 

Lastensuojelulain (417/2007) 3a §:ssä säädetään ehkäisevästä lastensuojelusta. Kunta järjestää las-

ten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ehkäisevää lastensuojelua silloin, kun lapsi tai perhe ei 

ole lastensuojelun asiakkaana. Ehkäisevällä lastensuojelulla edistetään ja turvataan lasten kasvua, 

kehitystä ja hyvinvointia sekä tuetaan vanhemmuutta. Ehkäisevää lastensuojelua on muun muassa 

tuki ja erityinen tuki, jota annetaan esimerkiksi opetuksessa, nuorisotyössä ja päivähoidossa.  Lain 

12 §:ssä säädetään lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja 

kehittämiseksi laadittavasta kunnan toimintaa koskevasta suunnitelmasta, joka on otettava huomi-

oon kunnan talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. 

Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (380/1987) 6 §:n 

mukaan kunnan viranomaisten on edistettävä ja seurattava vammaisten henkilöiden elinoloja sekä 

pyrittävä toiminnallaan ehkäisemään epäkohtien syntymistä ja poistamaan haittoja, jotka rajoittavat 

vammaisen henkilön toimintamahdollisuuksia ja osallistumista.  Lain 7 §:n mukaan kunnan on huo-

lehdittava siitä, että kunnan yleiset palvelut soveltuvat myös vammaiselle henkilölle.  Lain 12 §:n 

mukaan kunnan tulee vammaisten henkilöiden olosuhteiden edistämiseksi toimia yhteistyössä eri 

viranomaisten, laitosten, vammaisjärjestöjen sekä muiden sellaisten yhteisöjen kanssa, joiden toi-

minta läheisesti liittyy vammaisten henkilöiden elinoloihin.  

Terveydensuojelulain (763/1994) 

Elintarvikelain (23/2006) ja säteilylain (592/1991)   mukaiset kunnan tehtävät olisivat siirtymässä 

maakunnalle.  

Ympäristösuojelun hallinnosta annetussa laissa (64/1986) säädetään ympäristönsuojeluun liittyvistä 

kunnan tehtävistä. Nämä tehtävät ovat edelleen jäämässä kuntien tehtäviksi. 

Ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä annetun lain (523/2015) 5 §:n mukaan kunta huolehtii ehkäi-

sevän päihdetyön tarpeen mukaisesta organisoinnista alueellaan ja nimeää ehkäisevän päihdetyön 

tehtävistä vastaavan toimielimen. Toimielimen tehtävänä on huolehtia kunnan päihdeolojen seuran-

nasta ja niitä koskevasta tiedotuksesta; huolehtia siitä, että päihdehaittoja ja niiden vähentämistä 

koskevaa tietoa tarjotaan yksityisille henkilöille ja koko väestölle; lisätä ja tukea päihdehaittoja eh-

käisevien toimien osaamista kaikissa kunnan tehtävissä; esittää ja edistää ehkäisevän päihdetyön 

toimia kunnan hallinnossa, erityisesti [sosiaali- ja terveydenhuollossa], sivistys-, liikunta- ja nuori-

sotoimessa sekä elinkeinotoimessa sekä huolehtia siitä, että kunnan toimet sovitetaan yhteen polii-
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sin, alkoholilain (1143/1994) ja tupakkalain (693/1976) noudattamisen valvonnan, elinkeinoelämän 

ja erityisesti ehkäisevään päihdetyöhön osallistuvien yleishyödyllisten yhteisöjen ehkäisevään päih-

detyöhön kuuluvien ja sitä tukevien toimien kanssa. Lain 6 §:n mukaan kunnan tulee ehkäisevän 

päihdetyön yhteydessä edistää asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia päihteiden 

aiheuttamien haittojen vähentämiseksi viranomaisyhteistyöllä, viranomaisille annettavilla lausun-

noilla sekä kunnan omilla toimilla. 

Hallituksen esitys (HE 15/2016) tupakkalain (693/1976) muuttamiseksi on parhaillaan eduskunnan 

käsittelyssä. Hallituksen esityksen mukaan 1§:ssä säädettäisiin voimassa olevan tupakkalain 24 §:n 

1 momenttia vastaavasti, että kunta huolehtisi paikallisesta toiminnasta tupakoinnin lopettamiseksi. 

Lisäksi momentissa säädettäisiin kunnan valvontatehtävistä vastaavasti kuin voimassa olevan tu-

pakkalain 14 a §:n 1 momentissa ja 17 §:n 1 momentissa. Myös tupakan vastikkeiden ja säh-

kösavukkeiden myynti ja muu luovuttaminen sekä omavalvonta tulisivat tupakkalain nojalla kunnan 

valvottaviksi, kun voimassa olevan tupakkalain mukaan kunta on valvonut ainoastaan niitä koske-

van myynninedistämiskiellon noudattamista. Kunta valvoisi alueellaan markkinointi- ja esilläpito-

kieltojen noudattamista ja nykyiseen tapaan tupakointikieltojen ja -rajoitusten noudattamisen val-

vonta jäisi kunnan tehtäväksi.  

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaan kunta järjestää osana oppilas- ja opiskelija-

huoltoa koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon. Uudistuksen yhteydessä kouluterveydenhuolto, psy-

kologit ja kuraattorit siirtyvät maakuntiin ja ns. muu yhteisöllinen oppilashuolto jää kuntiin. Tämä 

tarkoittaa, että valtaosa kunnan peruspalvelujen valtionosuusmomenteilla nykyisin olevista oppi-

lashuollon valtionosuuksista siirtyy maakuntiin (sosiaali- ja terveystoimen osuus). Kunnille jää kui-

tenkin edelleen organisointi ja yhteensovittamistehtäviä oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin liittyen. 

Toiminta on pystyttävä yhteen sovittamaan maakuntien kanssa palvelujen (terveydenhuolto, psyko-

logit ja kuraattorit) järjestämiseksi kouluissa. Lähtökohtana on, että palveluita järjestetään lähipal-

veluna eli kouluissa. Valtionosuuksien laskennan kustannuspohjissa oppilas- ja opiskelijahuollon 

kustannukset ovat jo valmiiksi jakautuneet opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kustannuk-

siin.  

 

Pykälän 2 momentin mukaan lakia sovellettaisiin kuntien valtionosuuksien määräytymisen 

lisäksi myös oppilaan kotikunnan maksamaan korvaukseen toiselle kunnalle ja kuntayhtymälle sekä 

perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitetulle opetuksen järjestäjälle sekä yliopistolle että valtiolle, jos ne 

järjestävät oppilaalle esi- ja perusopetusta. Oppilaan kotikunnan maksamasta korvauksesta käytet-

täisiin nimitystä ”kotikuntakorvaus”. Kotikuntakorvauksesta säädettäisiin laissa tarkemmin 6 luvus-

sa. 

 

Pykälän 3 momentin mukaan lakia ei sovellettaisi Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) perus-

teella Ahvenanmaan maakunnassa.  

2 § Poikkeukset soveltamisalasta Pykälässä säädettäisiin lain soveltamisalan poikkeuksista. Pykä-

län 1 momentti sisältäisi luettelon siitä lainsäädännöstä, jonka mukaisten tehtävien aiheuttamiin 

käyttökustannuksiin ei myönnettäisi valtionosuutta. Luettelo vastaisi pääosin voimassa olevaa lain-

säädäntöä, mutta siitä poistettaisiin viittaukset maakunnalle siirtyviin tehtäviin eli sosiaaliseen luo-

totukseen, toimeentulotukeen, kuntouttavaan työtoimintaan sekä terveydenhuollon opetuksen ja 

tutkimuksen järjestämiseen. Pääosa luettelossa mainituista tehtävistä olisi voimassa olevaa lakia 

vastaavasti sellaisia tehtäviä, joiden rahoituksesta säädetään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 

annetussa laissa. Luettelon kohdissa 1-5 mainitut tehtävät ovat kunnan vapaaehtoisia tehtäviä eli 

kunta voi päättää, missä määrin se niitä järjestää. Lisäksi niiden rahoitus perustuu joko oppilasta 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19941143
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1976/19760693
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kohden määrättyyn yksikköhintaan tai opetus- ja ohjaustuntien määrään sekä tuntia kohden määrät-

tyyn yksikköhintaan. Myös luettelon kohta 6 eli taiteen perusopetuksen rahoitus edellyttää opetus-

määrätietojen keräämistä. Maakunta- ja keskuskirjastoina (kohta 7) toimivat vain opetus- ja kulttuu-

riministeriön määräämät kirjastot kunnan suostumuksella. Kohdassa 8 tarkoitetusta lasten kotihoi-

don ja yksityisen hoidon tuen kunnallisen lisän maksamisesta ja määrästä päättää kunta. 

Pykälän 2 momentissa rajattaisiin voimassa olevaa lakia vastaavasti ulkomailla annettava esi- ja 

perusopetus lain soveltamisalan ulkopuolelle. Lain perusteella ei maksettaisi valtionosuutta käyttö-

kustannuksista aiheutuviin menoihin eivätkä kunnat olisi velvollisia maksamaan kotikuntakorvausta 

ulkomailla annettavan opetuksen perusteella. Erillinen säännös on tarpeellinen, koska perusopetus-

laki koskee myös ulkomailla annettavaa opetusta. 
 

Pykälän 3 momentin viittaussäännöksen mukaan perusopetuslain (628/1998) 25 §:n 2 momentissa 

tarkoitettua pidennettyyn oppivelvollisuuteen perustuvaa opetusta sekä sisäoppilaitoksessa ja kou-

lukodissa järjestettävää perusopetusta rahoitettaisiin voimassa olevaa lakia vastaavasti tässä laissa 

säädettävän ikäluokkapohjaisen valtionosuusjärjestelmän lisäksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoi-

tuksesta annetussa laissa säädetyllä rahoituksella.  

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin voimassa olevaa lakia vastaavasti, että edellä 1 momentin 3–5 ja 

7 kohdassa sekä 3 momentissa tarkoitettujen tehtävien perusteella opetus- ja kulttuuritoimen rahoi-

tuksesta annetun lain nojalla myönnettävä rahoitus otetaan huomioon 19 §:ssä tarkoitetussa valtion-

osuusprosentissa. 

3 § Suhde muuhun lainsäädäntöön Pykälässä säädettäisiin voimassa olevaa lakia vastaavasti, mil-

tä osin lakia sovellettaisiin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä vapaasta sivis-

tystyöstä annetun lain mukaisiin valtionosuuksiin ja rahoitukseen. Tätä lakia sovellettaisiin rahoi-

tuksen maksamiseen. Lain 21 ja 22 §:ssä tarkoitetun kustannustenjaon tarkistuksen piirissä olisivat 

myös 2 §:n 3-5 kohdassa sekä 3 momentissa tarkoitetut kustannukset eli lisäopetus, muiden kuin 

oppivelvollisten perusopetus, sisäoppilaitosmuotoinen perusopetus, opetus koulukodissa ja piden-

nettyyn oppivelvollisuuteen perustuva opetus. 

 

4 § Määritelmät Pykälässä säädettäisiin voimassa olevaa lakia vastaavasti laissa käytettävistä mää-

ritelmistä. 
 

Varainhoitovuodella (1 kohta) tarkoitettaisiin kalenterivuotta, jolle valtionosuudet myönnetään. 

Perushinta (2 kohta) olisi laissa kunnan laskennallisten kustannusten ja määräytymisperusteiden 

asukaskohtainen hinta tai peruste, jonka määrä vahvistettaisiin vuosittain asetuksella. Perushinta 

olisi laissa kunkin valtionosuuden osan laskennan lähtökohta, jota korotettaisiin pääasiassa korotus-

tekijöillä. Lain 17 §:ssä säädetään laskennallisten kustannusten ja 18 §:ssä lisäosien perushinnoista 

säätämisestä valtioneuvoston asetuksella.  
 

Asukastiheydellä (3 kohta) tarkoitettaisiin kunnan asukkaiden määrää maaneliökilometrillä varain-

hoitovuotta edeltävää vuotta edeltäneen vuoden lopussa. Asukastiheys otettaisiin huomioon 10 §:n 

asukastiheyskertoimessa. 
 

Kaksikielisellä kunnalla (4 kohta) tarkoitettaisiin kielilain (423/2003) 5 §:n mukaista kaksikielistä 

kuntaa. Kaksikielisyys otettaisiin voimassa olevaa lakia vastaavasti huomioon 8 §:n kaksikielisyys-

kertoimessa. Saamelaisten kotiseutualueen kunnalla (5 kohta) tarkoitettaisiin saamelaiskäräjistä 

annetussa laissa (974/1995) tarkoitettua kuntaa. Saamelaisten kotiseutualueella tarkoitetaan Enonte-

kiön, Inarin ja Utsjoen kuntien alueita sekä Sodankylän kunnassa sijaitsevaa Lapin paliskunnan 
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aluetta. Saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosasta säädettäisiin 15 §:ssä voimassa olevaa lakia 

vastaavasti. 
 

Saaristokunnalla (6 kohta) tarkoitettaisiin saariston kehityksen edistämisestä annetun lain 

(494/1981) 9 §:ssä tarkoitettua kuntaa. Saaristoisuus otettaisiin lain 9 §:ssä huomioon voimassa 

olevaa lakia vastaavasti saaristoisuuskertoimessa.  

 

Voimassa olevan lain määritelmäluettelossa on 7. kohtana työpaikkaomavaraisuus. Määritelmää ei 

enää esitettäisi lakiin otettavaksi, koska siihen liittyen ei enää erikseen säädettäisi laskentakerrointa 

tai lisäosaa.  

 

Vieraskielisellä (7 kohta) tarkoitettaisiin henkilöä, joka on ilmoittanut väestötietojärjestelmästä ja 

Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 3 §:ssä tarkoitettuun väestö-

tietojärjestelmään äidinkielekseen muun kielen kuin suomen, ruotsin tai saamen kielen. Vieraskieli-

syys otettaisiin voimassa olevaa lakia vastaavasti huomioon 7 §:n vieraskielisyyskertoimessa.  

Saamenkielisellä (8 kohta) tarkoitettaisiin henkilöä, joka on ilmoittanut väestötietojärjestelmästä ja 

Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 3 §:ssä tarkoitettuun väestötietojärjes-

telmään äidinkielekseen saamen kielen. Saamenkielisyys otettaisiin huomioon voimassa olevaa la-

kia vastaavasti 15 §:n saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosassa.  

Oppivelvollisella (9 kohta) tarkoitettaisiin perusopetuslain (628/1998) 25 §:ssä tarkoitettua oppivel-

vollista ja koulutustaustalla (10 kohta) tarkoitettaisiin ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien 

30–54-vuotiaiden osuutta vastaavasta ikäluokasta.  

Pykälän 2 momentissa todettaisiin voimassa olevaa lakia vastaavasti, että kunnan asukkaalla tarkoi-

tettaisiin henkilöä, jonka kotikunta kyseinen kunta on kotikuntalain (201/1994) mukaan. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että kunnan asukkaan, asukasmäärän sekä ikäluokan määräy-

tymishetkestä. Jollei laissa olisi toisin säädetty, tiedot määräytyisivät väestötietolain 18 §:n mukai-

sesti varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltäneen vuoden lopun tilanteen mukaan. 

2 luku  

Valtionosuusperusteet, laskennalliset kustannukset ja lisäosat  

Luvussa säädettäisiin kunnan peruspalvelujen valtionosuuden laskemisen perusteista, laskennallis-

ten kustannusten määräytymisestä ja valtionosuuteen myönnettävistä lisäosista.     

5 § Kunnan peruspalvelujen valtionosuus Pykälässä säädettäisiin kunnan peruspalvelujen valti-

onosuuden laskemisesta ja laskentatekijöistä. Laskentatekijöitä kutsutaan valtionosuusperusteiksi.  

Pykälän 1 momentin mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuuden laskemisen perusteina eli val-

tionosuusperusteina käytettäisiin lain 1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen valtionosuustehtävien las-

kennallisia kustannuksia sekä työttömyyden, syrjäisyyden, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 

sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosien määräytymisperusteita.  

Pykälän 2 momentin mukaan kunnalle myönnettäisiin voimassa olevaa lakia vastaavasti valtion-

osuutena euromäärä, joka saadaan, kun lain 6 – 11 §:n mukaisesti laskennallisten kustannusten mää-
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räytymisperusteiden perusteella lasketut euromäärät lasketaan yhteen ja niistä vähennetään kunnan 

omarahoitusosuus, josta säädettäisiin 19 §:ssä. Summaan lisättäisiin lisäosat, joista säädettäisiin lain 

12-15 §:ssä. Voimassa olevassa laissa työttömyys on huomioitu työttömyyskertoimena, nyt se esi-

tettäisiin huomioitavaksi työttömyyden lisäosan muodossa, josta säädettäisiin lain 13 §:ssä. Lisäosi-

en määräytymisperusteista poistuisi voimassa olevan lain mukainen työpaikkaomavaraisuuden lisä-

osa. Uutena tulisi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosa, josta säädettäisiin lain 14 §:ssä. 

Saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosasta säädettäisiin voimassa olevaa lakia vastaavasti 15 

§:ssä.  

Pykälän 3 momentissa olisi viittaussäännös 4 lukuun, jossa säädettäisiin verotuloihin perustuvasta 

valtionosuuden tasauksesta sekä 5 lukuun, jossa säädettäisiin valtionosuuteen tehtävistä lisäyksistä 

ja vähennyksistä. 

6 § Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden laskennalliset kustannukset Pykälän 1 momentissa 

määriteltäisiin laskennallisten kustannusten laskentatapa. Se perustuisi perushintoihin, jotka17 ja 18 

§:n mukaisesti säädettäisiin vuosittain valtioneuvoston asetuksella voimassa olevaa lakia vastaavas-

ti. Asetuksella säädetyt perushinnat kerrottaisiin asianomaisiin ikäluokkiin kuuluvien kunnan asuk-

kaiden määrällä. Näin muodostuneeseen ikäluokittaisten laskennallisten kustannusten summaan 

lisättäisiin ikäluokkiin sitomattomat muut laskennalliset kustannukset, joiden laskentavasta säädet-

täisiin erikseen 7-11 §:ssä.  

Ikäluokkiin sitomattomia kustannuksia olisivat 7 §:ssä säädettävä vieraskielisyyskerroin, 8 §:ssä 

säädettävä kaksikielisyys, 9 §:ssä säädettävä saaristoisuus, 10 §:ssä säädettävä asukastiheys sekä 11 

§:ssä säädettävä koulutustaustakerroin. Voimassa olevasta laista poiketen laissa ei enää säädettäisi 

sairastavuuskertoimesta. Kunnan vastuulle edelleen jäävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 

tehtävä huomioitaisiin 14 §:ssä säädettävässä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosassa. 

Voimassa olevan lain mukaan ikäluokkiin sitomattomissa kustannuksissa on myös työttömyysker-

roin. Tämä esitettäisiin huomioitavaksi työttömyyden lisäosana, josta säädettäisiin lain 12 §:ssä.   

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin ne ikäluokat, joille vahvistettaisiin valtioneuvoston asetuksella 

17 §:n mukaisesti perushinnat. Ikäluokat muuttuisivat voimassa olevasta laista. Sosiaali- ja tervey-

denhuollon järjestämisvastuun siirtyessä maakunnille kuntiin jäävät valtionosuustehtävät koostuvat 

merkittäviltä osin varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta. Perushinnat vahvistettaisiin ensinnäkin 

niille ikäluokille, jotka ovat varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen piirissä. Nämä olisivat 

0-5, 6- , 7-12 ja 13-15  -vuotiaat. Lisäksi säädettäisiin perushinta 16 vuotta täyttäneille ja vanhem-

mille eli niille ikäluokille, joihin kohdistuvat kunnan muista valtionosuustehtävistä johtuvat lasken-

nalliset kustannukset. 

 

Peruspalvelujen laskennallisten kustannusten ikäranneosa muodostuisi siten seuraavalla laskenta-

kaavalla: [kaava] 

 

7 § Vieraskielisyyskerroin Vieraskielisyyskertoimen tarkoituksena olisi voimassa olevaa lakia 

vastaavasti korvata vieraskielisten asukkaiden kunnalle aiheuttamia kustannuksia. Pykälän 1 mo-

mentin mukaan kunnan vieraskielisyyskerroin saataisiin laskemalla vieraskielisten eli muiden kuin 

suomen, ruotsin tai saamenkielisten asukkaiden osuus kunnan asukasmäärästä ja jakamalla se koko 

maan vastaavalla osuudella. Vieraskielisten lukumäärässä otettaisiin huomioon kaikki ikäluokat. 

Kerrointa laskettaessa käytettäisiin väestötietojärjestelmän tietoja varahoitovuotta edeltävää vuotta 

edeltäneeltä vuodelta. 
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Pykälän 2 momentissa määritettäisiin vieraskielisyyden perusteella määräytyvä kunnan laskennalli-

sen kustannuksen laskentatapa. Vieraskielisyyden perusteella määräytyvät kunnan laskennalliset 

kustannukset saataisiin kertomalla asukasta kohden määritelty vieraskielisyyden perushinta kunnan 

asukasmäärällä ja 1 momentissa säädetyllä kunnan vieraskielisyyskertoimella. Vieraskielisyysker-

toimen perushinnasta säädettäisiin voimassa olevaa lakia vastaavasti17 §:n nojalla vuosittain valtio-

neuvoston asetuksella. 

 

Vieraskielisyyden perusteella määräytyvät kunnan laskennalliset kustannukset laskettaisiin siten 

seuraavalla laskentakaavalla: [kaava] 

 

8 § Kaksikielisyys Voimassa olevaa lakia vastaavasti kaksikielisyyden perusteella laskettavien las-

kennallisten kustannusten tarkoituksena olisi korvata kaksikielisyydestä kunnalle aiheutuvia kus-

tannuksia. Pykälän 1 momentissa määriteltäisiin kaksikielisyydestä aiheutuvien kustannusten las-

kentatapa. Kaksikielisyys määritellään kielilain (423/2003) 5 §:ssä. Kaksikielisyyden perushinnasta 

säädettäisiin 17 §:n mukaisesti vuosittain valtioneuvoston asetuksella.  

Pykälän 2 momentin mukaan kaksikielisyyskerrointa laskettaessa käytettäisiin väestötietojärjestel-

män tietoja kunnan ruotsinkielisten asukasmäärästä varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltäneeltä 

vuodelta. 

Kaksikielisyyden perusteella määräytyvät kunnan laskennalliset kustannukset laskettaisiin siten 

seuraavalla laskentakaavalla: [kaava] 

9 § Saaristoisuus Voimassa olevaa lakia vastaavasti saaristoisuuden perusteella laskettavien las-

kennallisten kustannusten tarkoituksena olisi korvata kunnalle kunnan saaristo-olosuhteista aiheutu-

via kustannuksia. Saaristokunnalla tarkoitettaisiin 4 §:n määritelmän mukaisesti saariston kehityk-

sen edistämisestä annetun lain (494/1981) 9 §:ssä tarkoitettua kunta eli kuntaa, jonka valtioneuvosto 

on asetuksella määritellyt saaristokunnaksi.  

Pykälän 1 momentissa määriteltäisiin saaristoisuuden perusteella määräytyvät kunnan laskennalliset 

kustannukset. Kustannukset laskettaisiin voimassa olevaa lakia vastaavasti kertomalla asukasta 

kohden määritelty saaristoisuuden perushinta kunnan asukasmäärällä. Perushinnasta säädettäisiin 17 

§:n mukaisesti vuosittain valtioneuvoston asetuksella.  

Pykälän 2 momentin mukaan saaristoisuuden perusteella määräytyvät laskennalliset kustannukset 

saaristokunnassa, jossa vähintään puolet asukkaista asuu ilman kiinteää tieyhteyttä mantereeseen, 

saadaan kertomalla asukasta kohden määritelty saaristoisuuden perushinta kunnan asukasmäärällä 

ja kertomalla tulo luvulla 3.  

Pykälän 3 momentin mukaan saaristoisuuden perusteella määräytyviä kunnan laskennallisia kustan-

nuksia laskettaessa käytettäisiin väestötietojärjestelmän tietoja varainhoitovuotta edeltävää vuotta 

edeltäneeltä vuodelta. 

Saaristoisuuden perusteella määräytyvät kunnan laskennalliset kustannukset laskettaisiin siten seu-

raavalla laskentakaavalla: [kaava] 

10 § Asukastiheyskerroin Pykälässä säädettäisiin voimassa olevaa lakia vastaavasti asukastiheys-

kertoimesta, jonka perusteella määriteltyjen laskennallisten kustannusten tarkoituksena on korvata 

harvasta asutuksesta kunnalle aiheutuvia kustannuksia. 
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Pykälän 1 momentissa säädettäisiin kertoimen määräytymisperusteesta. Kunnan asukastiheyskerroin 

saataisiin jakamalla koko maan keskimääräinen asukastiheys kunnan asukastiheydellä. Laskennassa 

käytettäisiin väestötietojärjestelmän tietoja asukasmääristä varainhoitovuotta edeltävästä vuoden-

vaihteesta sekä Tilastokeskuksen kunnittaisia tietoja maapinta-alasta. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin kunnalle asukastiheyskertoimen perusteella määräytyvien las-

kennallisten kustannusten laskentatapa. Asukastiheyden perusteella määräytyvät kunnan laskennal-

liset kustannukset laskettaisiin kertomalla asukasta kohden määritelty asukastiheyden perushinta 

kunnan asukasmäärällä ja asukastiheyskertoimella. Kertoimen perushinnasta säädettäisiin 17 §:n 

mukaisesti vuosittain valtioneuvoston asetuksella. Kerroin rajattaisiin voimassa olevaa lakia vastaa-

vasti korkeintaan 20:een, koska muutoin kuntien väliset erot muodostuisivat perusteettoman suurik-

si. 

Asukastiheyden perusteella määräytyvät kunnan laskennalliset kustannukset laskettaisiin siten seu-

raavalla laskentakaavalla: [kaava] 

11 § Koulutustaustakerroin Koulutustaustakertoimen perusteella määriteltyjen laskennallisten 

kustannusten tarkoituksena on korvata oppilaiden vanhempien koulutustaustan eroista kunnalle ai-

heutuvia palvelutarpeiden eroja. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin koulutustaustakertoimen mää-

räytymisperusteesta, jonka perusteella kullekin kunnalle määräytyy kuntakohtainen koulutustausta-

kerroin. Kertoimen laskentatapaa muutettaisiin voimassa olevaan lakiin verrattuna. Kunnan koulu-

tustaustakerroin saataisiin laskemalla ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien 30-54 -

vuotiaiden asukkaiden osuus kunnan vastaavasta ikäryhmästä ja jakamalla se koko maan vastaaval-

la osuudella. Kerrointa laskettaessa käytettäisiin Tilastokeskuksen koulutustilaston tietoja ilman 

tutkintoa olevien lukumäärästä varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltäneeltä vuodelta. 

 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin kunnalle koulutustaustakertoimen perusteella määräytyvien 

laskennallisten kustannusten laskentatapa. Tämän kertoimen perushinnasta säädettäisiin17 §:n no-

jalla vuosittain valtioneuvoston asetuksella.  

 

Koulutustaustakertoimen perusteella määräytyvät kunnan laskennalliset kustannukset laskettaisiin 

siten seuraavalla laskentakaavalla: [kaava] 

 

12 § Työttömyyden lisäosa Pykälässä säädettäisiin työttömyyden perusteella määräytyvästä lisä-

osasta. Voimassa olevassa laissa kunnan työttömyystilanne otetaan huomioon kunnan työttömyys-

kertoimena, koska sen avulla kunnille on kompensoitu työttömyydestä aiheutuvia kustannuksia 

toimeentulotukeen ja muuhun sosiaalihuoltoon. Työttömyysastekerroin siirrettäisiin laskennallisista 

kustannuksista lisäosiin, koska kunnilla ei ole työttömyyden hoitoa koskevia valtionosuustehtäviä ja 

sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvät tehtävät siirtyvät maakunnalle. Pykälän 1 momentin mukaan 

kunnalle myönnettäisiin työttömyyden perusteella määräytyvänä lisäosana euromäärä, joka laske-

taan kertomalla asukasta kohden määritelty työttömyyden perushinta kunnan asukasluvulla ja työt-

tömyyskertoimella. Työttömyyden perushinnasta säädettäisiin 18 §:n mukaisesti valtioneuvoston 

asetuksella vuosittain. 

Pykälän 2 momentin mukaan työttömyyskerroin saataisiin jakamalla kunnan työttömien osuus kun-

nan työvoimasta koko maan vastaavalla osuudella.  
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Pykälän 3 momentin mukaan työttömyyskerrointa laskettaessa käytettäisiin työ- ja elinkeinoministe-

riön työnvälitystilaston tietoa varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltäneen vuoden työttömien 

osuudesta työvoimasta.  

Työttömyyden perusteella määräytyvä lisäosa laskettaisiin siten seuraavalla kaavalla: [kaava] 

13 § Syrjäisyyden lisäosa Pykälässä säädettäisiin voimassa olevaa lakia vastaavasti syrjäisyyden 

perusteella kunnalle maksettavasta lisäosasta. Lisäosan tarkoituksena on korvata syrjäisyydestä 

kunnalle aiheutuvia lisäkustannuksia.  

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin kunnan syrjäisyyden lisäosan laskentatapa. Syrjäisyyden lisäosa 

laskettaisiin syrjäisyyden lisäosan perushinnan, kunnan syrjäisyysluvun ja sen asukasmäärän tulona. 

Erittäin syrjäisessä kunnassa, jonka syrjäisyysluku on ilman pyöristystä vähintään 1,5 kunnan lisä-

osa on kolminkertainen. Syrjäisyyden lisäosan perushinnasta säädettäisiin vuosittain 18 §:n perus-

teella annettavalla valtioneuvoston asetuksella. Pykälän 2 momentissa säädettäisiin niiden kuntien 

syrjäisyyden lisäosasta, joiden syrjäisyysluku on vähintään 1,0 ilman pyöristystä, mutta pienempi 

kuin 1,5. Pykälän 3 momentissa annettaisiin valtioneuvostolle voimassa olevaa lakia vastaavasti 

valtuutus säätää syrjäisyyden laskennassa käytettävistä syrjäisyyden lisäosan määräytymisperusteis-

ta. 

Syrjäisyyden perusteella määräytyvä lisäosa laskettaisiin seuraavalla kaavalla: [kaava] 

14 § Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosa Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvas-

tuun siirtyessä maakunnalle kunnalle jäisi edelleen vastuu asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisestä. Lain 1 §:ssä lueteltaisiin kyseiset hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvät, 

kunnalle lainsäädännössä osoitetut tehtävät. Pykälässä säädettäisiin uudesta hyvinvoinnin ja tervey-

den edistämisen lisäosasta, jonka tarkoituksena olisi korvata kunnalle asukkaiden hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämiseen liittyvien, 1 §:ssä lueteltujen tehtävien sekä muiden tähän liittyvien toimen-

piteiden kustannuksia sekä kannustaa niihin. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yhteydessä 

koulutukseen, liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalveluihin, kaavoitukseen, liikennejärjestelyihin sekä 

muihin tehtäviin, jotka jäävät kuntien hoidetavaksi myös sosiaali -ja terveydenhuollon järjestämis-

vastuun siirtyessä maakunnille.  

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosan laskentatavasta. 

Lain 18 §:n nojalla valtioneuvoston päättäisi vuosittain hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen pe-

rushinnasta, joka kerrottaisiin kunnan asukasluvulla sekä kunnalle määritellyllä hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen kertoimella.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin kuntakohtaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kertoi-

men määrittelystä. Kuntakohtainen kerroin kuvaisi kunnan toimintaa asukkaidensa hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämiseksi. Kerroin määräytyisi peruskoulutukseen, liikuntaan ja kunnan johtamiseen 

liittyvien, kunnan toimintaa kuvaavien toiminnallisten indikaattorien sekä toiminnan tulosta ja ai-

kaansaatua muutosta osoittavien tulosindikaattoreiden perusteella. Toiminnallisista ja toiminnan 

tulosta osoittavista indikaattoreista sekä niiden antamien tulosten pisteytyksestä säädettäisiin valtio-

neuvoston asetuksella. Toiminnallisia indikaattoreita olisi 29 ja tulosindikaattoreita 8. Kuntakohtai-

nen kerroin laskettaisiin keskiarvona toiminnallisten indikaattoreiden tulosten keskiarvosta ja tu-

losindikaattoreiden kahden viimeisimmän vuoden erotuksen keskiarvosta. 
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Toimintaa kuvaavien toiminnallisten indikaattorien lukumäärä olisi melko suuri, mutta se on tar-

peen, jotta kunnan toimintaa voitaisiin arvioida mahdollisimman laajasti. Tavoitteena on myös eh-

käistä osa-optimoinnin mahdollisuutta: jos indikaattoreita olisi vain muutama, olisi mahdollista, että 

kuntien toiminta suuntautuisi vain mitattaviin asioihin. Esitettävät indikaattorit mittaavat kunnan 

toimintaa laajasti aina johtamisesta, seurannasta ja arvioinnista, resursseista ja kuntalaisten osalli-

suuden edistämisestä toiminnan järjestämiseen saakka.  

 

Tulosindikaattoreilla mitattaisiin muutosta. Indikaattorit edustavat eri ikäryhmiä ja oleellista on, että 

kunta voi omalla toiminnallaan vaikuttaa indikaattoreihin. Jotta kunnan väestörakenne, sairastuvuus 

tai esimerkiksi työttömyystilanne eivät määrittäisi kunnan tulosta, mitattaisiin lähtökohtaisesti muu-

tosta näissä indikaattoreissa.  

 

Pykälän 3 momentin mukaan indikaattoreista sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kertoimen 

määräytymisperusteista ja laskennasta sekä laskennassa käytettävistä tilastotiedoista annettaisiin 

tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. Kuntakohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edis-

tämisen kerrointa määriteltäessä käytettäisiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Tervey-

den edistämisen vertailutietojärjestelmää varten kunnilta keräämiä tietoja, THL:n kouluterveys-

kyselyssä kerättyjä tietoja, THL:n toimeentulotukirekisterin tietoja, THL:n erikoissairaanhoito- ja 

perusterveydenhuoltotilaston hoitoilmoitustietoja, Tilastokeskuksen kunnilta keräämiä tietoja, Tilas-

tokeskuksen tutkintorekisterin tietoja koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuorten määrästä, Eläke-

turvakeskuksen eläketietojärjestelmän tietoja työkyvyttömyyseläkettä saavista sekä työ- ja elinkei-

noministeriön työnvälitystilaston tietoja nuorisotyöttömien määrästä.  

 

Toiminnalliset indikaattorit perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kunnilta ja kou-

luilta suoraan kerättäviin kolmeen eri tiedonkeruuseen. Tiedot kerätään kahden vuoden välein. Lii-

kunnan tiedot kerätään parillisina vuosina. Kuntajohdon ja peruskoulujen tiedot kerätään parittomi-

na vuosina. Tiedonkeruut toteutetaan yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terve-

ysministeriön, Opetushallituksen, Suomen Kuntaliiton ja Valtion liikuntaneuvoston kanssa. Tiedon-

keruut osoitetaan peruskoulujen rehtoreille, liikunnasta vastaaville viranhaltijoille sekä kunnanjoh-

tajille. Tiedot voidaan todentaa kunnan asiakirjoista, joita ovat esimerkiksi kunnan tarkastuskerto-

mus, talousarvio- ja taloussuunnitelma, koulukohtainen opetussuunnitelma ja kunnan palkkatilasto. 

 

Kertoimen määrittelyssä käytettäisiin viimeisimpiä, käytettävissä olevia tietoja. Jos tietoa ei olisi 

lainkaan saatavilla, saisi kunta kyseisen tiedon osalta laskennassa alimman mahdollisimman arvon. 

Tällä kannustettaisiin kuntia laadukkaaseen tiedon tuottamiseen. 

 

Kuntakohtaisina saatavat tiedot julkaistaan jo tällä hetkellä THL:n ylläpitämissä verkkopalveluissa 

palveluissa Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanetissa (www.sotkanet.fi) ja TEAviisarissa 

(www.teaviisari.fi). Tiedot ovat avoimesti kaikkien tarkasteltavissa. Tiedot raportoidaan voimassa 

olevalla kuntajaolla.  

 

[Kaava] 

 

15 § Saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosa Pykälässä säädettäisiin voimassa olevaa lakia 

vastaavasti saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosasta, jonka tarkoituksena on korvata asian-

omaisille kunnille saamenkielestä aiheutuvia palvelutarpeita ja lisäkustannuksia. Saamelaisten koti-

seutualueen kunta ja saamenkielinen henkilö määriteltäisiin lain 4 §:n mukaisesti. 

  

http://www.sotkanet.fi/
http://www.teaviisari.fi/
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Pykälän 1 momentissa määriteltäisiin saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosan laskentatapa. 

Saamelaisten kotiseutualueen kunnan perushinta säädettäisiin 18 §:n mukaisesti valtioneuvoston 

asetuksella vuosittain. Kunnan saamenkielisten osuudella tarkoitettaisiin saamenkielisten osuutta 

kunnan koko väestöstä.  

Pykälän 2 momentin mukaan kerrointa laskettaessa käytettäisiin väestötietojärjestelmän tietoja kun-

nan saamenkielisten määrästä varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltäneeltä vuodelta. 

[kaava] 

16 § Kertoimien ja määräytymistekijöiden laskenta eräissä tapauksissa Pykälässä säädettäisiin 

6- 15 §:ssä tarkoitettujen kertoimien ja määräytymistekijöiden laskennasta siinä tilanteessa, että 

kertoimia ja määräytymistekijöitä laskettaessa ei olisi käytettävissä mainituissa pykälissä tarkoite-

tun ajankohdan mukaisia tietoja. Jollei pykälässä olisi muuta säädetty, laskennassa käytettäisiin 

viimeisimpiä asianomaisessa pykälässä tarkoitettua ajankohtaa edeltäviä tietoja. 

3 luku  

Perushintojen säätäminen, valtionosuusprosentti ja kunnan omarahoitusosuus sekä valtion ja 

kuntien välinen kustannustenjako 

Luvussa säädettäisiin laskennallisten kustannusten sekä lisäosien perushintojen säätämismenettelys-

tä, valtionosuusprosentista ja kunnan omarahoitusosuudesta sekä valtion ja kuntien välisestä kus-

tannusten jaosta.  

17 § Laskennallisten kustannusten perushinnoista säätäminen Pykälän 1 momentin mukaan 

valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin vuosittain varainhoitovuotta varten 6 – 11 §:ssä tarkoitetut 

laskennallisten kustannusten perushinnat. Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin siten seuraavat 

perushinnat:  

- 6 §:n 2 momentin mukaan ikäluokille 0- 5 -vuotiaat, 6 –vuotiaat, 7-12 –vuotiaat, 13-15 –

vuotiaat, 16 vuotta täyttäneet ja vanhemmat 

- 7 §:n mukainen vieraskielisyyden perushinta 

- 8 §:n mukainen kaksikielisyyden perushinta 

- 9 §:n mukainen saaristoisuuden perushinta 

- 10 §:n mukainen asukastiheyden perushinta 

- 11 §:n mukainen koulutustaustakertoimen perushinta 

 [Lain voimaantulo- ja siirtymäsäännöksissä säädettäisiin miten perushinnat vuodelle 2019 säädet-

täisiin.] 

Pykälän 2 momentin mukaan perushintaa säädettäessä otettaisiin voimassa olevaa lakia vastaavasti 

huomioon 1 §:ssä säädettyjen valtionosuustehtävien laajuuden ja laadun arvioidut muutokset 20 §:n 

1 momentissa säädetyllä tavalla ja kustannustason arvioidut muutokset 20 §:n 2 momentissa sääde-

tyllä tavalla. Lisäksi otettaisiin huomioon ne tarkistukset, jotka 21 §:n mukaisesti tehdään vuosittain 

valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistamiseksi. 

18 § Lisäosien perushinnoista säätäminen Pykälän 1 momentin mukaan valtioneuvoston asetuk-

sella säädettäisiin voimassa olevaa lakia vastaavasti vuosittain seuraavaa varainhoitovuotta varten 
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12 - 15 §:ssä tarkoitetut lisäosien perushinnat. Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin siten seu-

raavat perushinnat 

- 12 §:n mukainen työttömyyden perushinta 

- 13 §:n mukainen syrjäisyyden perushinta 

- 14 §:n mukainen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perushinta 

- 15 §:n mukainen saamelaisten kotiseutualueen kunnan perushinta. 

Pykälän 2 momentin mukaan lisäosien perushintaa säädettäessä otettaisiin huomioon kustannusta-

son arvioidut muutokset 20 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla. 

19 § Valtionosuusprosentti ja kunnan omarahoitusosuus Pykälässä säädettäisiin valtionosuus-

prosentista ja kunnan omarahoitusosuudesta. Pykälän 1 momentissa säädettävä valtionosuusprosent-

ti ja kuntien omarahoitusosuus kuvaavat valtionosuutta ja kuntien omarahoitusosuutta kaikkien kun-

tien tasolla valtakunnallisesti eikä yksittäisen kunnan saamaa valtionosuutta tai omarahoitusosuutta 

valtionosuustehtävien kustannuksista. Valtionosuusprosentti ja vastaavasti kunnan omarahoi-

tusosuus tarkistetaan käytännössä vuosittain, mikä johtuu kuntien tehtäviin liittyvistä lainsäädäntö-

muutoksista ja myös muista, lähinnä valtion talousarviossa tehtävistä muutoksista kuten säästötoi-

mista.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin voimassa olevaa lakia vastaavasti, että uusissa ja laajentuvissa 

valtionosuustehtävissä valtionosuus on 100 prosenttia uusien ja laajentuvien tehtävien laskennalli-

sista kustannuksista. Momentti liittyy pääministeri Sipilän hallitusohjelman tavoitteisiin vähentää 

kuntien tehtäviä ja velvoitteita.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin kunnan asukaskohtaisen omarahoitusosuuden laskennasta. 

Kunnan omarahoitusosuus olisi voimassa olevaa lakia vastaavasti kaikissa kunnissa asukasta koh-

den yhtä suuri. Kunnan omarahoitusosuus asukasta kohden saataisiin vähentämällä kaikkien kuntien 

6–11 §:n mukaisten laskennallisten kustannusten yhteismäärästä siitä tässä pykälässä säädetyn val-

tionosuusprosentin mukaisesti laskettu osuus ja jakamalla näin saatu euromäärä maan asukasmää-

rällä. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin kuntakohtaisesta omarahoitusosuudesta. Kunnan omarahoi-

tusosuus laskettaisiin voimassa olevaa lakia vastaavasti kertomalla 3 momentissa säädetyllä lasken-

takaavalla saatu asukaskohtainen omarahoitusosuus kunnan asukasmäärällä. 

20 § Valtionosuustehtävän ja kustannustentason muutos Pykälä vastaisi voimassa olevaa sään-

telyä. Lain 1 §:ssä säädettyjen valtionosuustehtävien laajuuden tai laadun muutos otettaisiin 1 mo-

mentin mukaisesti huomioon, jos se aiheutuu asianomaisesta valtionosuustehtävää koskevasta laista 

tai asetuksesta, lakiin tai asetukseen perustuvasta valtion viranomaisen määräyksestä tai valtion 

talousarviosta. 

Lain 2 momentin mukaan kustannustason muutos määräytyisi kuntien peruspalveluiden hintaindek-

sin mukaisesti. Hintaindeksi perustuu opetus- ja kulttuuritoimen käyttömenoilla painotettuun kus-

tannustason muutokseen. Voimassa olevaa lakia vastaavasti hintaindeksin laskennasta säädettäisiin 

tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.  

Tilastokeskus tuottaa ja julkaisee kuntien peruspalveluiden hintaindeksin. Indeksi lasketaan Tilasto-

keskuksen julkaiseman kunnan palkansaajien ansiotason muutoksen, Tilastokeskuksen julkaisemien 
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kuluttaja-, tukku- ja rakennuskustannusindeksien muutosten sekä kuntien palkkasidonnaisten mak-

sujen muutosten perusteella. Palkkasidonnaisina maksuina pidetään kuntien maksamiin palkkoihin 

liittyviä kuntien työnantajina suorittamia kansaneläke-, sairausvakuutus-, työttömyysvakuutus- ja 

eläkemaksuja. Kuntien peruspalveluiden hintaindeksissä painotetaan 1 momentissa mainittujen hin-

ta- ja kustannusindeksien kehitystä kuntien ja kuntayhtymien opetus- ja kulttuuritoimen tilinpäätös-

ten mukaisilla kustannusosuuksilla. Kustannuksiksi luetaan henkilöstön palkkausmenot sivukului-

neen, tavaroiden ja palveluiden ostot sekä muut käyttökustannukset. 

21 § Kustannustenjaon tarkistaminen Pykälässä säädettäisiin kustannustenjaon tarkistuksen koh-

teesta ja toteuttamisesta. Pykälän 1 momentin mukaan kustannustenjaon tarkistusmenettely koostui-

si kahdesta osasta; laskennallisten kustannusten, perushintojen ja rahoituksen tarkistamisesta sekä 

19 §:ssä tarkoitetun valtionosuusprosentin säätämisestä. Perushinnat sekä rahoitus tarkistettaisiin 

vastaamaan toteutuneita kustannuksia. Valtionosuusprosentin määritys tapahtuisi kokonaisarvioin-

nin pohjalta kuten nykyisinkin ja siinä otettaisiin huomioon useita eri tekijöitä, kuten rahoituksen 

riittävyys lakisääteisten kunnallisten palveluiden järjestämiseen, määrittelyhetkellä voimassa oleva 

valtionosuusprosentti, palveluiden kehittämistarpeet, kunnan peruspalvelujen kustannuskehitykseen 

vaikuttaneet tekijät, valtion toimenpiteiden johdosta muuttuneet kuntien kustannukset tai rahoitus, 

vallitseva valtion ja kuntien taloudellinen tilanne sekä tulevien vuosien näkymät ja haasteet. 

 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin kustannustenjaon tarkistuksen piirissä olevista perushinnoista ja 

rahoituksesta. Kustannustenjaon tarkistus koskisi lain 6-11 §:ssä tarkoitettujen laskennallisten kus-

tannusten perushintoja eli eri ikäluokille säädettäviä perushintoja sekä vieraskielisyyden, kaksikieli-

syyden, saaristoisuuden, asukastiheyden ja koulutustaustakertoimen perushintaa. Lisäksi tarkistus 

koskisi opetus ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisen lisäopetuksen, muille kuin 

oppivelvollisille annettavan perusopetuksen, pidennetyn oppivelvollisuuden sekä sisäoppilaitos- ja 

koulukotimuotoisen perusopetuksen rahoitusta. 

 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin valtion osallistumisesta 2 momentissa tarkoitettuihin kustan-

nuksiin. Valtio osallistuu kustannuksiin 19 §:ssä säädetyllä prosenttiosuudella. Tässä valtionosuus-

prosentissa otettaisiin voimassa olevaa lakia vastaavasti huomioon 2 momentissa tarkoitettu opetus- 

ja kulttuuritoimen rahoituslain perusteella säädetty rahoitus.  

Pykälän 4 momentissa säädetäisiin perushintojen ja valtionosuusprosentin säätämisen sekä kustan-

nustenjaon tarkistuksen ajankohdista. Momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetut perushinnat ja 

rahoitus määrättäisiin sekä valtionosuusprosentti säädettäisiin varainhoitovuosittain. Kustannusten-

jaon tarkistus suoritettaisiin vuosittain.  

22 § Kustannustenjaon tarkistuksessa huomioon otettavat käyttökustannukset Pykälässä sää-

dettäisiin mitkä käyttökustannukset otettaisiin huomioon 21 §:ssä tarkoitetussa kustannustenjaon 

tarkistuksessa.  

Pykälän 1 momentin mukaan kustannustenjaon tarkistuksessa otettaisiin voimassa olevaa lakia vas-

taavasti huomioon kuntien, kuntayhtymien sekä muiden opetuksen järjestäjien 1 §:ssä tarkoitettujen 

valtionosuustehtävien käyttökustannukset. Lisäksi tarkistuksessa otettaisiin huomioon opetus- ja 

kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain perusteella rahoitettavien tehtävien järjestämisestä aiheu-

tuvat käyttökustannukset, jotka aiheutuvat perusopetuslain 1 §:ssä tarkoitetusta lisäopetuksen järjes-

tämisestä; perusopetuslain 25 §:n 2 momentissa tarkoitetusta pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä 

olevien oppilaiden opetuksen järjestämisestä; perusopetuslain 46 §:n mukaisesta muille kuin oppi-
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velvolliselle järjestettävästä perusopetuksesta ja perusopetuksen järjestämisestä sisäoppilaitosmuo-

toisesti ja koulukodissa. 

Pykälän 2 momentissa lueteltaisiin ne käyttökustannukset, joita ei otettaisi huomioon kustannusten-

jaon tarkistuksessa. Tarkistuksessa ei voimassa olevaa lakia vastaavasti otettaisi huomioon käyttö-

kustannuksia, jotka aiheutuvat perusopetuslain 8 a luvussa tarkoitetusta aamu- ja iltapäivätoimin-

nasta; perusopetuslain 9 §:ssä tarkoitetusta maahanmuuttajille järjestettävästä perusopetukseen val-

mistavasta opetuksesta; [sosiaalisesta luototuksesta annetussa laissa tarkoitetussa sosiaalisen luoto-

tuksen luottopääomasta ja luottotappiosta]; lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun 

lain 20 §:ssä tarkoitetusta kunnallisesta lisästä sekä kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 24 

§:n perusteella maksettavasta valtion korvausta vastaavasta osuudesta.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin niistä kustannuksista, joita ei pidettäisi 1 momentissa tarkoite-

tuista tehtävistä aiheutuvina käyttökustannuksina. Voimassa olevaa lakia vastaavasti tällaisina kus-

tannuksina ei pidettäisi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 36 §:ssä tarkoitetusta, 

perustamishankkeelle säädetyn vähimmäiseuromäärän ylittävästä perustamishankkeesta aiheutuvia 

kustannuksia; maa-alueen hankkimisesta tai vuokraamisesta aiheutuneita kustannuksia; tavaran ja 

palvelun hankintahintaan sisältyvää arvonlisäveroa lukuun ottamatta yksityisen opetuksen järjestä-

jän ja yliopiston tavaran ja palvelun hankintahintaan sisältyvää arvonlisäveroa; lainojen hoitokus-

tannuksia eikä laskennallisia korkoja ja poistoja; kustannuksia, joihin myönnetään erikseen lakiin 

tai valtion talousarvioon perustuvaa valtion rahoitusta, jos rahoituksen myöntämisessä edellytetään 

kunnan rahoitusosuutta; kunnan maksullisen palvelutoiminnan kustannuksia sekä kustannuksia, 

jotka merkitsivät käyttökustannuksien huomioon ottamista tai valtion rahoituksen kohdistumista 

toimintaan kahteen kertaan. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin voimassa olevaa lakia vastaavasti niistä käyttökustannuksista, 

joihin myönnetään rahoitusta Euroopan yhteisöjen talousarviosta. Tällaiset käyttökustannukset saa-

taisiin lukea käyttökustannuksiksi siltä osin kuin Euroopan yhteisöjen talousarviosta myönnettävä ja 

sitä vastaava valtion talousarvion mukainen erillinen kansallinen rahoitus ei niitä kata. 

23 § Käyttökustannuksia koskeva tietojen keruu ja tietopohja Pykälässä säädettäisiin kustan-

nustenjaon tarkistuksessa tarvittavien tietojen keräämisestä ja tietopohjasta. Pykälän 1 momentissa 

säädettäisiin, että kustannustenjaon tarkistuksessa käytetään 22 §:n 1 momentissa tarkoitettujen 

käyttökustannusten perusteena Tilastokeskuksen Kuntataloustilastosta saatavia sekä opetus- ja kult-

tuuriministeriön esi- ja perusopetuksesta keräämiä kustannuksia.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, minkä vuoden tietoja kustannustenjaon tarkistuksessa käytet-

täisiin. Kustannustenjaon tarkistuksessa käytettäisiin varainhoitovuotta edeltäneen kolmannen vuo-

den tietoja toteutuneista kustannuksista. 

4 luku  

Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus  

24 § Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus Pykälässä säädettäisiin verotuloihin perustu-

vasta valtionosuuden tasauksesta. Verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen merkitys ja 

vaikutus muuttuisi huomattavasti kuntien verotulorakenteen muuttuessa sosiaali- ja terveydenhuol-

lon järjestämisvastuun siirtoa koskevan uudistuksen myötä. Kuntien verotuloissa kunnallisveron 

painoarvo pienenee, kiinteistöveron ja yhteisöveron suhteelliset osuudet puolestaan kasvavat. Tähän 
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liittyen osa kiinteistöverosta esitetään otettavaksi tasauksessa huomioon. Myös tasausraja muuttuu, 

kun kuntien tuloveroprosentit alenevat verotulojen siirtyessä kunnalta maakunnalle. Kuntien tulove-

roprosenttien alentamista on käsitelty verotusta koskevassa hallituksen esityksen osassa.  

 

Pykälän 1 momentin mukaan kunnalle myönnettäisiin verotuloihin perustuvaa valtionosuuden lisä-

ystä (tasauslisä), jos kunnan laskennallinen verotulo asukasta kohden on pienempi kuin 100 pro-

senttia euromäärästä, joka saadaan jakamalla kaikkien kuntien yhteenlasketut laskennalliset verotu-

lot kuntien yhteenlasketulla asukasmäärällä (tasausraja). Kunta saisi tasauslisää 90 prosenttia ta-

sausrajan ja kunnan asukasta kohden lasketun laskennallisen verotulon erotuksesta. Voimassa ole-

vaan lakiin verrattuna tasauslisäprosenttia siis nostettaisiin. Kunnan laskennallista verotuloa lasket-

taessa käytettäisiin nykyiseen tapaan koko maan keskimääräistä laskennallista tuloveroprosenttia.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tasausvähennyksestä. Jos kunnan laskennallinen verotulo asu-

kasta kohden ylittää tasausrajan, kunnan valtionosuuteen tehtäisiin tasausvähennys. Voimassa ole-

van lain laskentatapaa muutettaisiin niin, että tasausvähennyksen laskennasta poistettaisiin luonnol-

linen logaritmi ja tasausvähennysprosenttia alennettaisiin. Tasausvähennys olisi 15 prosenttia ta-

sausrajan ylittävästä asukaskohtaisesta euromäärästä.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen kustannus-

neutraalisuudesta kuntien ja valtion välisessä suhteessa. Voimassa olevaa lakia vastaavasti kuntien 

valtionosuuksia vähennettäisiin, jos kunnille yhteensä maksettavat tasauslisät ovat suuremmat kuin 

kuntien valtionosuuksiin tehtävät tasausvähennykset. Vastaavasti jos kuntien valtionosuuteen yh-

teensä tehtävät tasausvähennykset ovat suuremmat kuin kunnille maksettavat tasauslisät, lisättäisiin 

kuntien valtionosuuteen vastaavasti tätä erotusta vastaava määrä. Valtionosuuden vähennys tai lisä-

ys olisi kaikissa kunnissa asukasta kohti yhtä suuri. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin voimassa olevaa lakia vastaavasti, että 3 momentin mukaista 

kuntien valtionosuuksiin lisättävää tai vähennettävää määrää laskettaessa ei otettaisi huomioon va-

rainhoitovuoden alussa toteutettavia kuntien yhdistymisiä. 

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin kunnan laskennallista verotuloa laskettaessa huomioon otetta-

vista verotuloista. Laskennassa otettaisiin huomioon voimassa olevan lain mukaisesti kunnallisvero 

ja kunnan osuus yhteisön tuloverosta (yhteisövero). Voimassa olevaan sääntelyyn verrattuna tilanne 

muuttuisi kiinteistöveron osalta sen tullessa 50 prosentin osalta tasauksessa huomioonotettavaksi. 

Kiinteistöverolain (654/1992) 14 §:ssä tarkoitettujen voimalaitosten ja ydinpolttoaineen loppusijoi-

tuslaitosten sijaintikuntaan sovellettaisiin kuitenkin mainittujen laitosten osalta mainitun lain 11 

§:ssä tarkoitettujen yleisten kiinteistöveroprosenttien perusteella laskettua keskimääräistä painotet-

tua kiinteistöveroprosenttia. Valtioneuvoston asetuksella annettaisiin nykyistä sääntelyä vastaavasti 

tarkempia säännöksiä verotuloihin perustuvassa valtionosuuden tasauksessa huomioon otettavista 

verotuloista.  

5 luku  

Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset 

Luvussa säädettäisiin kuntien valtionosuuteen tehtävistä lisäyksistä ja vähennyksistä.   

25 § Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus Pykälässä säädettäisiin voimassa olevaa lakia 

vastaavasti harkinnanvaraisesta valtionosuuden korotuksesta. Pykälän 1 momentin mukaan kunnan 
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valtionosuuden korottaminen olisi valtion talousarvion rajoissa mahdollista, jos kunta hakee koro-

tusta ja on ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kuntataloudellisten vaikeuksien vuoksi lisä-

tyn taloudellisen tuen tarpeessa. Taloudellisen tuen tarpeeseen vaikuttavina seikkoina otettaisiin 

voimassa olevaa lakia vastaavasti huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Avustuksella tuet-

taisiin kuntaa sellaisessa poikkeuksellisessa taloudellisessa tilanteessa, johon kunnalla ei ole ollut 

mahdollisuutta vaikuttaa. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi lainsäädäntötoimista johtuva valti-

onosuuksien tai kunnan muiden tulojen merkittävä muutos. Poikkeuksellinen ja merkittävä muutos 

kunnan veropohjassa voi syntyä myös esimerkiksi äkillisten työpaikkojen menetyksen seurauksena. 

Kunnan talouden tilannetta arvioidaan kokonaisuutena eikä pelkkä valtionosuusperusteiden muutos 

tai tulojen muutos tarkoita automaattisesti tarvetta harkinnanvaraisen valtionosuuden myöntämi-

seen. Lähtökohtana arvioinnissa ovat kunnan tilinpäätöstiedot, jotta kuntia voidaan arvioida mah-

dollisimman tasapuolisesti. Lisäksi arvioinnin tukena käytetään muuta kunnan toimittamaa aineistoa 

ja perusteluja. 

 

Pykälän 2 momentin mukaan valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona olisi voimassa olevaa 

lakia vastaavasti, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutetta-

vista toimenpiteistä. Suunnitelman tulee olla hakemuksen liitteenä. Valtionapuviranomainen voi 

asettaa avustuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Ehdot 

voivat liittyä muun muassa siihen, että jos kunta on jo kuntalain (410/2015) 118 §:n tarkoittamassa 

erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyssä, kunnan tulee to-

teuttaa arviointiryhmän esityksen mukaiset toimenpiteet. Valtionosuuden korotus voitaisiin seuraa-

vina vuosina jättää myöntämättä tai se voidaan myöntää alennettuna, jos kunnan talouden tasapai-

notussuunnitelmaa tai avustuspäätöksessä asetettuja ehtoja ei ole noudatettu. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin voimassa olevaa lakia vastaavasti, että harkinnanvaraisten valti-

onosuuden korotusten yhteismäärää vastaava euromäärä vähennetään kunnille maksettavista valti-

onosuuksista. Vähennys on kaikissa kunnissa asukasta kohden yhtä suuri. 

26 § Perusopetuksen aloittamisen johdosta maksettavan rahoituksen vähentäminen Pykälässä 

säädettäisiin voimassa olevaa lakia vastaavasti opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaissa tarkoitetun 

yksityisen perusopetuksen järjestäjälle toiminnan aloittamiseen myönnettävän rahoituksen vähen-

tämisestä kaikille kunnille maksettavista valtionosuuksista rahoituksen yhteismäärää vastaavalla 

euromäärällä. Rahoituslaissa tarkoitetun rahoituksen tarkoituksena on taata yksityisen opetuksen 

järjestäjän toiminnan rahoitus aloittamisvuonna ja sitä seuraavana vuonna, jolloin järjestäjä ei ole 

oikeutettu kotikuntakorvaukseen. Jotta rahoitus olisi neutraali valtio-kuntasuhteessa, vastaava määrä 

on vähennettävä kunnille maksettavista valtionosuuksista. Vähennys on asukasta kohden yhtä suuri. 

27 § Maakuntien perustaminen vuonna 2019 ja tehtävien järjestämisvastuun siirrosta aiheu-

tuvien taloudellisten vaikutusten rajoittaminen  

Pykälässä säädettäisiin valtionosuuteen tehtävistä lisäyksistä ja vähennyksistä, joilla tasattaisiin 

kunnista maakuntiin siirtyvien tulojen ja kustannusten kuntakohtaista epätasapainoa sekä kuntien 

verotuloissa tapahtuvien muutosten vaikutusta verotuloihin perustuvaan valtionosuuden tasaukseen. 

Tehtävien järjestämisvastuun siirron yhteydessä kunnista maakuntiin siirtyvät tulot ja kustannukset 

vastaavat koko maan tasolla toisiaan. Kunnista maakuntiin siirtyvät tulot ja kustannukset eivät kui-

tenkaan kuntakohtaisesti vastaa toisiaan, vaan joissakin kunnissa tuloja siirtyy euromääräisesti 

enemmän kuin kustannuksia ja vastaavasti toisissa kunnissa menoja siirtyy euromääräisesti enem-

män kuin tuloja. Tehtävien järjestämisvastuun siirtyessä kunnilta maakunnille kaikkien kuntien 

kunnallisveroprosentteja alennettaisiin [xx] prosenttiyksiköllä. Kunnallisveroprosenttien alentamista 
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on käsitelty hallituksen esityksessä verotusta koskevassa osassa. Kunnallisveroprosenttien alenta-

minen vaikuttaa merkittävästi verotuloihin perustuvaan valtionosuuden tasaukseen tasausrajan pii-

riin kuuluvien verotulojen vähentyessä, joten myös tästä aiheutuvia vaikutuksia pyrittäisiin rajoit-

tamaan. Vaikutusten rajoittaminen on tarpeen, koska kunnallisveroprosentin euromääräinen tuotto 

vaihtelee kunnittain huomattavasti ja tasasuuruinen kunnallisveroprosentin leikkaus tarkoittaa eri-

laisia euromääräisiä summia asukaskohtaisesti laskettuna. Asukasta kohden lasketut, maakunnalle 

siirtyvät menot vaihtelevat myös kunnittain huomattavasti. Kustannusten erot johtuvat tarve- ja olo-

suhde-eroista, mutta myös palvelujen saatavuuteen ja käyttöön sekä laatuun ja tehokkuuteen liitty-

vistä eroista.  

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että kunnalle myönnetään valtionosuuden lisäystä, jos tehtävien 

järjestämisvastuun siirtyessä maakunnalle kunnan tulot vähenevät enemmän kuin mitä kunnasta 

maakunnalle siirtyvien tehtävien kustannukset ovat. Kunta saisi valtionosuuden lisäystä niin, että 

kustannukset ylittävästä tulojen siirtymisestä kunnalle hyvitettäisiin 60 prosenttia. Jos kunnasta 

maakunnalle siirtyisi kustannuksia enemmän kuin tuloja, kunnan valtionosuuteen tehtäisiin vähen-

nys. Kunnan valtionosuutta vähennettäisiin tällöin niin, että kunnan saama hyöty rajoitettaisiin 60 

prosenttiin. Tämä tarkoittaisi, että kunnan saamasta valtionosuudesta vähennettäisiin 60 prosenttia 

siitä summasta, joka saadaan, kun vähennetään kunnasta maakuntaan siirtyvien kustannusten euro-

määrästä kunnasta maakuntaan siirtyvien tulojen euromäärä.  Valtionosuuteen tehtävää lisäystä tai 

vähennystä laskettaessa käytettäisiin vuonna 2018 voimassa olevia valtionosuusperusteita. Tämä 

tarkoittaisi, että myös verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasaus otettaisiin laskennassa huomi-

oon sellaisena kuin se toteutuisi ilman kunnallisveroprosentin vuonna 2019 tapahtuvaa leikkausta.   

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin 1 momentissa tarkoitettujen valtionosuuden lisäysten ja vähen-

nysten laskennasta. Laskennan lähtökohtana käytettäisiin Tilastokeskuksen laatimia lopullisia kun-

nittaisia tulotietoja vuodelta 2016 sekä kustannustietoja vuosilta 2015 ja 2016. Kustannustietojen 

osalta käytettäisiin edellä mainittujen vuosien keskiarvoa. Lähtökohtana käytettyjen tietojen pohjal-

ta laadittaisiin arvio vuoden 2018 kustannuksista ja tuloista.  Arviossa otettaisiin huomioon valtion 

toimenpiteistä vuosina 2017 ja 2018 aiheutuvat muutokset kunnan tuloihin ja kustannuksiin, kunti-

en päätökset kunnallis- ja kiinteistöveroprosenteista sekä valtiovarainministeriön ennusteet tulo- ja 

kustannuskehityksestä.  

 

Pykälän 3 momentin mukaan maakunnalle siirtyviä kustannuksia laskettaessa kunnan kustannuksi-

na otettaisiin huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen sekä ympäristöterveydenhuol-

lon nettokustannukset siten, että niistä on vähennetty toimintatuotot. Tilastokeskuksen tilastoissa 

sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäväluokkaan kirjautuvat myös päivähoidon kustannukset. Nämä 

kustannukset on vähennetty siirtyvistä kustannuksista. Siirtyviin nettokustannuksiin sisältyisivät 

myös tehtäväluokkaan kohdistetut poistot ja arvonalentumiset sekä sosiaali- ja terveydenhuollon 

liikelaitosten liikeylijäämä.  

 

Kunnan tuloina otettaisiin huomioon kunnan peruspalvelujen valtionosuudet, veroperustemuutosten 

johdosta tehtävät valtionosuuden lisäykset eli ns. verokompensaatiot sekä kunnallisverotulot ja 

kunnan osuus yhteisöverotuloista. Verontilityslakiin sisältyviä yhteisöveron jako-osuuksia koskevia 

säännöksiä muutettaisiin siten, että kuntien jako-osuus yhteisöverosta alenisi. Asiaa on käsitelty 

tarkemmin verotusta koskevassa hallituksen esityksen osassa.  

 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden laskemisen perusteina käytetään voimassa olevan lain mu-

kaan valtionosuustehtävien laskennallisia kustannuksia, jotka perustuvat pääosin ikäryhmittäisiin 

kustannuksiin ja sairastavuuteen. Ikäryhmittäisistä kustannuksista siirrettäisiin 62,5 prosenttia. Tä-
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män lisäksi siirrettäisiin lisäosista ja veromenetysten kompensaatiosta sairastavuuden osuutta vas-

taava osuus eli 71 prosenttia. Hallituksen esityksen yleisperusteluissa sekä vaikutusarviointi osissa 

on tarkemmin käsitelty kunnista maakuntiin siirtyviä kustannuksia sekä peruspalvelujen valtion-

osuudesta maakuntien rahoitukseen siirrettäviä osia.  

 

Pykälän 4 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä 2 

momentissa tarkoitetun arvion tekemisestä sekä laskennassa huomioon otettavista kustannuksista ja 

tuloista  

 

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin 1 momentissa tarkoitettujen valtionosuuksien lisäysten ja vä-

hennysten kustannusneutraalisuudesta kuntien ja valtion välisessä suhteessa. Valtionosuuden lisä-

ykset ja vähennykset toteutettaisiin kuntien ja valtion välisessä suhteessa kustannusneutraalisti. Jos 

kunnille 1 momentin perusteella maksettavat valtionosuuden lisäykset yhteensä ovat suuremmat 

kuin valtionosuuteen tehtävät vähennykset, vähennetään kuntien valtionosuudesta tätä erotusta vas-

taavat euromäärä. Jos kuntien valtionosuuteen yhteensä tehtävät vähennykset ovat suuremmat kuin 

kunnille maksettavat valtionosuuden lisäykset, lisätään kuntien valtionosuuteen vastaavasti tätä ero-

tusta vastaava määrä. Valtionosuuden vähennys tai lisäys on kaikissa kunnissa asukasta kohti yhtä 

suuri. 

Pykälän 6 momentissa säädettäisiin, että 1 momentissa tarkoitettuja kuntien valtionosuuksiin lisät-

täviä tai vähennettäviä määriä laskettaessa ei otettaisi huomioon varainhoitovuoden 2019 alussa 

toteutettavia kuntien yhdistymisiä. 

27 b § Valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus [pykälää tarkennetaan edelleen] Pykälässä 

säädettäisiin valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasauksesta, jolla tasattaisiin järjestelmämuutokses-

ta kunnille aiheutuvia taloudellisia muutoksia.  

Pykälän 1 momentissa määriteltäisiin kunnan talouden tasapainotila ja kunnan talouden tasapainoti-

lan muutos. Kunnan talouden tasapainotilan ilmaisisi vuosikatteen ja suunnitelman mukaisten pois-

tojen erotus. Edellä 1 momentissa tarkoitetun tasauksen laskemiseksi arvioitaisiin ensin kunnan 

talouden tasapainotila vuonna 2018 eli tilanteessa, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muiden 

tehtävien järjestämisvastuiden siirrot maakunnalle eivät vielä olisi tapahtuneet ja voimassa olisivat 

edelleen tällä hetkellä voimassa olevan kunnan peruspalvelujen valtionosuuslain mukaiset valtion-

osuusperusteet. Näin saatu tasapainotila vähennettäisiin siitä tasapainotilasta, joka kunnalle olisi 

muodostunut, jos tämän lain mukaiset, uudistetut valtionosuuden määräytymisperusteet sekä 27 §:n 

2 momentissa tarkoitetut, sosiaali- ja terveydenhuollon ja muiden tehtävien järjestämisvastuun siir-

rosta aiheutuvat kunnan tulojen ja kustannusten siirrot olisivat olleet voimassa vuonna 2018. Näin 

saatu erotus olisi kunnan tasapainotilan muutos.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin kunnalle maksettavan järjestelmämuutostasauksen määrästä. 

Vuonna 2019 kunnan valtionosuutta lisättäisiin tai vähennettäisiin 2 momentissa tarkoitettua tasa-

painotilan muutosta vastaava määrä. Vuodesta 2020 alkaen kunnan valtionosuuteen lisättäisiin tai 

siitä vähennettäisiin vuosittain 25 euroa asukasta kohden niin, että 2 momentissa tarkoitettu kunnan 

tasapainotilan muutos rajoitettaisiin kokonaisuudessaan 100 euroon asukasta kohden.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin järjestelmämuutostasauksien toteuttamisesta kuntien ja valtion 

välisessä suhteessa kustannusneutraalisti. Tasauksien maksamiselle ei osoitettaisi erillistä määrära-

haa, vaan siirtymätasaus rahoitettaisiin valtionosuusjärjestelmän sisällä. Kuntakohtaista valtion-
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osuutta vähennetään tai lisätään maksettavien tasauksien vuoksi siten, että valtionosuuden vähennys 

tai lisäys on kaikissa kunnissa asukasta kohti yhtä suuri. 

28 § Määräaikaiset kuntien valtionosuuteen kohdistuvat vähennykset ja lisäykset Pykälässä 

säädettäisiin määräajan voimassa olevista, kuntien valtionosuuteen kohdistuvista lisäyksistä ja vä-

hennyksistä.  

Lain voimaan tullessa on voimassa edelleen vuosina 2016–2019 toteutettava kunnan peruspalvelu-

jen valtionosuuden vähentäminen vuosittain indeksikorotusta vastaavalla määrällä 6,32 euroa asu-

kasta kohden. 

[Vuoden 2019 verotuksessa toteutettavien veroperustemuutosten huomioon ottaminen] 

6 luku 

Kotikuntakorvaus 

Luvussa säädettäisiin voimassa olevaa lakia vastaavasti esi- ja perusopetukseen liittyvästä kotikun-

takorvauksesta, sen maksuvelvollisuudesta ja määräytymisestä. 

29 § Kotikuntakorvauksen maksuvelvollisuus 

Pykälän 1 momentin mukaan oppilaan kotikunta olisi velvollinen suorittamaan kotikuntakorvauk-

sen, jos oppilaan esi- ja perusopetuksen järjestäisi muu kuin oppilaan kotikunta. Kotikuntakorvaus 

määräytyisi sen mukaan, mikä on oppilaan kotikunta ja minkä ikäinen oppilas on varainhoitovuotta 

edeltävää vuotta edeltäneen vuoden lopussa. Kotikuntakorvaus koskisi 6—15-vuotiaita ja 16- 

vuotiaita oppivelvollisuuttaan suorittavia, mutta ei kuitenkaan alle 6-vuotiaita perusopetuslain 

25 §:n 2 momentissa tarkoitettua pidennettyä oppivelvollisuutta suorittavia oppilaita, joiden osalta 

opetusministeriö myöntää rahoituksen suoraan koulutuksen järjestäjille. 
 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin kotikuntakorvauksesta silloin, kun opetuksen järjestäjä ei järjes-

täisi opetusta lainkaan tai vain osan vuodesta. Oppilaan kotikunnalla ei olisi velvollisuutta suorittaa 

kotikuntakorvausta siltä osin kuin opetuksen järjestäjä ei järjestäisi opetusta varainhoitovuonna. 

Maksuvelvollisuus lakkaisi opetuksen lakkaamista seuraavan kuukauden alusta. Täten kunnalla ei 

olisi maksuvelvollisuutta esimerkiksi heinäkuussa, jos opetusta ei järjestettäisi enää syksyllä. Sään-

nös ei koskisi toiminnan laajentumista tai supistumista. 
 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin opetuksen järjestäjän toiminnan siirtymisestä varainhoitovuon-

na toiselle opetuksen järjestäjälle. Tällöin uudella opetuksen järjestäjällä olisi oikeus saada kotikun-

takorvaus samoin perustein kuin sillä, jonka toimintaa opetuksen järjestäjä tosiasiallisesti jatkaa. 
 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin selvyyden vuoksi, että oppilaan kotikunta määräytyisi varain-

hoitovuotta edeltävää vuotta edeltäneen vuoden lopussa olevan väestörekisteritiedon mukaan. 

 

30 § Kotikuntakorvauksen määräytyminen Pykälässä säädettäisiin voimassa olevaa lakia vastaa-

vasti kotikuntakorvauksen määräytymisestä. Pykälän 1 momentin mukaan kotikuntakorvaus mää-

räytyisi kuntien ja muiden opetuksen järjestäjien esi- ja perusopetuksen toteutuneiden kustannusten 

perusteella erikseen 6-, 7–12- ja 13–15-vuotiaille. Pykälän 2 momentin mukaan toteutuneet kustan-

nukset määräytyvät 22 §:n mukaisesti vähennettynä kuitenkin kustannuksilla, jotka aiheutuvat eri-

koissairaanhoidossa olevan oppilaan perusopetuslain 4 a §:ssä tarkoitetun opetuksen tuesta sekä 
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pidennetyn oppivelvollisuuden opetuksesta siltä osin kuin ne ylittävät toteutuneen kotikuntakorva-

uksen tason. 

 

Pykälän 3 momentin mukaan kotikuntakorvauksen perusosa laskettaisiin jakamalla 1 momentissa 

tarkoitetut kuntien ja muiden opetuksen järjestäjien yhteenlasketut esi- ja perusopetuksen toteutu-

neet kustannukset kuntien painotetulla 6–15-vuotiaiden määrällä. Kuntien painotettu 6–15-

vuotiaiden määrä saataisiin kertomalla kuntien 6-vuotiaiden määrä luvulla 0,61, 7–12-vuotiaiden 

määrä luvulla 1 ja 13–15-vuotiaiden määrä luvulla 1,60 ja laskemalla näin saadut tulot yhteen. Op-

pilaan iän mukaan määräytyvä kotikuntakorvaus Oppilaan kotikuntakorvaus saadaan kertomalla 

kotikuntakorvauksen perusosa 6-vuotiaan osalta luvulla 0,61, 7—12-vuotiaan osalta luvulla 1,00 ja 

13—15-vuotiaan osalta luvulla 1,60. Pykälän 4 momentin mukaan muulle oppivelvolliselle oppi-

laalle kotikuntakorvaus määräytyisi 13–15-vuotiaiden kotikuntakorvausperusteen perusteella. 

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin muiden opetuksen järjestäjien kuin kunnan kotikorvauksesta. 

Muu opetuksen järjestäjä kuin kunta saisi 94 prosenttia 1–4 momentissa tarkoitetuista kotikuntakor-

vauksista. Pykälän 6 momentin mukaan valtiovarainministeriö päättäisi kotikuntakorvauksen perus-

osan euromäärästä varainhoitovuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Pykälän 7 momentin 

mukaan kunnat voisivat keskenään tai muun opetuksen järjestäjän kanssa sopia kotikuntakorvauk-

sesta myös toisin kuin mitä tässä pykälässä säädetään. 

31 § Kotikuntaa vailla olevan kotikuntakorvaus Pykälässä säädettäisiin voimassa olevaa lakia 

vastaavasti kotikuntaa vailla olevan oppilaan kotikuntakorvauksesta. Pykälän 1 momentissa säädet-

täisiin, että valtio olisi velvollinen suorittamaan opetuksen järjestäjälle kotikuntakorvauksen, jos 

oppilaalla ei ole kotikuntaa Suomessa. Kotikuntakorvauksen peruste määräytyisi sen kunnan mu-

kaan, jossa opetuksen järjestäjän opetus pääasiassa järjestetään. Yksityisen opetuksen järjestäjän 

kotikuntakorvaukseen sovellettaisiin lisäksi, mitä säädetään 30 §:n 5 momentissa. Sen mukaisesti 

yksityinen opetuksen järjestäjä kuin kunta saisi 94 prosenttia 30 §:n 1–4 momentissa tarkoitetuista 

kotikuntakorvauksista.  

Pykälän 2 momentin mukaan valtio maksaisi yksityiselle koulutuksen järjestäjälle, jolle on määrätty 

erityiseksi koulutustehtäväksi järjestää perusopetusta muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, koti-

kuntakorvauksena niiden oppilaiden osalta, joilla ei ole kotikuntaa Suomessa, 57 prosenttia 1 mo-

mentissa tarkoitetusta kotikuntakorvauksesta. 

32 § Kotikuntakorvaus oppilaan kotikunnan ollessa Ahvenanmaan maakunnassa Pykälässä 

säädettäisiin voimassa olevaa lakia vastaavalla tavalla kotikuntakorvauksesta silloin, kun esi- ja 

perusopetusta saavan 6–15-vuotiaan tai muulla kotikuntakorvauksen piiriin kuuluvalla oppivelvolli-

sella oppilaalla on kotikunta Ahvenanmaan maakunnassa. Pykälän 1 momentin mukaan valtio on 

velvollinen maksamaan asianomaiselle kunnalle tai opetuksen järjestäjälle kotikuntakorvauksen. 

Kotikuntakorvauksen peruste määräytyisi sen kunnan mukaan, jossa opetuksen järjestäjän opetus 

pääasiassa järjestetään. 

Pykälän 2 momentin mukaan yksityisen opetuksen järjestäjän järjestäessä opetusta 1 momentissa 

tarkoitetulle oppilaalle, valtion velvollisuuteen suorittaa kotikuntakorvaus sovellettaisiin lisäksi, 

mitä säädetään 30 §:n 5 momentissa yksityisen opetuksen järjestäjän kotikuntakorvauksesta. 

33 § [Erikoissairaanhoidossa olevan,] koulukotiopetuksen tai lastensuojelun vuoksi sijoitetun 

oppilaan korvaus Pykälässä säädettäisiin [voimassa olevaa lakia vastaavasti erikoissairaanhoidossa 

olevan,] koulukotiopetuksen tai lastensuojelun vuoksi sijoitetun oppilaan korvauksesta.  
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[Pykälän 1 momentin mukaan kunta, joka on perusopetuslain 4 a §:n 1 momentissa tarkoitettua esi-

opetusta ja perusopetusta saavan oppilaan kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta hoidon aikana, on 

velvollinen maksamaan oppilaasta sairaalan tai muun erikoissairaanhoidon toimintayksikön sijainti-

kunnalle korvauksen, joka lasketaan kertomalla opetuksesta opetuspäivää kohden aiheutuva keski-

määräinen todellinen vuosikustannus niiden päivien määrällä, jolloin sairaalan tai muun erikoissai-

raanhoidon toimintayksikön sijaintikunta järjestää oppilaalle opetusta. Perusopetuslain 4 a §:n 3 

momentissa tarkoitettua tukea saavan oppilaan kotikunta on velvollinen maksamaan tukitoimenpi-

teistä aiheutuneita kustannuksia vastaavan korvauksen tukea tarjoavan sairaalan tai muun erikoissai-

raanhoidon toimintayksikön sijaintikunnalle.] 

Pykälän 2 momentin mukaan kunta, joka on lastensuojelulain 57 §:ssä tarkoitetussa koulukodissa 

perusopetusta saavan oppilaan kotikunta opetuksen aikana, on velvollinen maksamaan oppilaasta 

koulukotiopetuksen järjestäjälle osana lastensuojelutoimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia korva-

uksen, joka lasketaan kertomalla niiden koulun työpäivien määrä, joina oppilaalle on annettu ope-

tusta, opetuksesta koulun työpäivää kohden aiheutuvilla keskimääräisillä todellisilla vuosikustan-

nuksilla. 

Pykälän 3 momentin mukaan kunta, joka on lastensuojelulain 16 b §:n 1 momentissa tarkoitetulla 

tavalla sijoitetun esi- tai perusopetusta saavan oppilaan kotikunta opetuksen aikana, on velvollinen 

maksamaan opetusta järjestävälle kunnalle tai muulle opetuksen järjestäjälle oppilaan esi- tai perus-

opetuksesta aiheutuneita kustannuksia vastaavan korvauksen. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin edellä 1–3 momentissa tarkoitettua korvausta varainhoitovuo-

delle laskettaessa huomioon otettavista vähennyksistä. Momentin mukaan vähennyksenä otettaisiin 

huomioon oppilaan osuus opetuksen järjestäjälle maksettavasta seuraavasta rahoituksesta: 

1) 29 §:ssä ja 30 §:n 1 – 5 momentissa tarkoitetusta varainhoitovuoden lopun tilanteen mukaan op-

pilaasta varainhoitovuodelle päätetystä kuntakohtaisesta oppilaan iän mukaan määräytyvästä koti-

kuntakorvauksesta; 

2) pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaan opetuksesta varainhoitovuodelle maksettavasta opetus- 

ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 14 §:ssä tarkoitetusta korotuksesta; ja 

3) koulukotiopetuksesta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 15 §:ssä tarkoitetusta 

koulukotikorotuksesta. 

Pykälän 5 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun oppilaan perusopetuslaissa tarkoitetun ope-

tuksen järjestäjän ollessa muu kuin oppilaan kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta, tulee mainitun 

opetuksen järjestäjän maksaa 1 momentissa mainittua korvausta vastaava korvaus oppilaan kotikun-

talain mukaiselle kotikunnalle. Korvattava määrä on enintään varainhoitovuodessa tässä momentis-

sa tarkoitetulle opetuksen järjestäjälle maksettava osuus tämän pykälän 4 momentissa tarkoitetusta 

rahoituksesta.  

Pykälän 6 momentissa säädettäisiin kuntien ja muiden opetuksen järjestäjien oikeudesta sopia kor-

vauksen määräytymisestä keskenään.  

34 § [Korvaus opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä] Pykälässä 

säädettäisiin voimassa olevaa lakia vastaavasti kuntien välisestä kustannusten korvaamisesta. Pykä-

län mukaan opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluista järjestämisvastuussa oleva kunta 
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voisi laskuttaa opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen käyttämisestä aiheutuneet henki-

löstökustannukset oppilaan tai opiskelijan kotikunnalta. Säännös tulisi sovellettavaksi tilanteessa, 

jossa perusopetuksessa olevan oppilaan tai lukiossa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa olevan 

opiskelijan kotikunta on eri kuin koulun tai oppilaitoksen sijaintikunta.  

Pykälän 2 momentin mukaan kuntien välistä laskutusta koskevat erimielisyydet ratkaistaisiin hallin-

toriita-asiana hallinto-oikeudessa siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.  

35 § Arvonlisäveron huomioon ottaminen yksityiselle opetuksen järjestäjälle ja yliopistolle 

maksettavissa kotikuntakorvauksissa Pykälä vastaa sisällöltään voimassa olevan lain säännöksiä, 

mutta sen sanamuotoa täsmennettäisiin toteamalla myös yliopistot. Säännöksen perusteella valtio 

maksaisi yksityisille opetuksen järjestäjälle sekä yliopistoille kotikuntakorvausten yhteydessä oppi-

lasta kohden euromäärän, joka vastaa yksityisten perusopetuksen järjestäjien maksamien 

arvonlisäverojen osuutta yksityisille opetuksen järjestäjille maksettavista arvonlisäverottamista ko-

tikuntakorvauksista. Säännöksen tarkoituksen on ottaa huomioon myös piilevä arvonlisävero, jota 

yksityiset koulutuksen järjestäjät ja yliopistot eivät muuta kautta voi vähentää. 
 

36 § Kotikuntakorvausta koskevien tietojen toimittaminen Pykälässä säädettäisiin voimassa 

olevaa lakia vastaavasti kotikuntakorvausta koskevien tietojen toimittamisesta. Kunnan ja muun 

opetuksen järjestäjän on toimitettava valtiovarainministeriölle kotikuntakorvauksien keskitettyä 

maksamista varten tiedot esi- ja perusopetusta saavista oppilaiden määristä sekä oppilaiden iät ja 

kotikunnat niiden oppilaiden osalta, joista ne ovat oikeutettua saamaan kotikuntakorvauksen. Val-

tioneuvoston asetuksella annettaisiin tarkempia määräyksiä tietojen toimittamisesta. 

 

37 § Kotikuntakorvausta koskeva tiedonsaantioikeus Jotta valtiovarainministeriö ja oppilaan 

kotikunta voisivat tarkistaa, onko kunta velvollinen suorittamaan kotikorvauksen, ministeriöllä ja 

kotikunnalla olisi voimassa olevaa lakia vastaavasti pyynnöstä oikeus saada kunnalta tai muulta 

opetuksen järjestäjältä kotikuntakorvauksen luotettavuuden tarkistamiseksi oppilaiden nimet ja hen-

kilötunnukset niiden oppilaiden osalta, joiden kotikunta asianomainen kunta on ja joiden opetukses-

ta vastaa muu perusopetuksen järjestäjä.   

38 § Kotikuntakorvausta koskeva riita Pykälässä säädettäisiin voimassa olevaa lakia vastaavasti 

kotikuntakorvausta koskevan riidan ratkaisemisesta. Kotikuntakorvausta koskevissa riita-asioissa 

osapuolena ovat kotikuntakorvauksen maksaja (oppilaan kotikunta) ja saaja sekä usein myös toinen 

kunta. Valtiovarainministeriö ei ole asiassa osapuoli vaikka se hoitaa kotikuntakorvauksia koskevat 

vähennykset ja yhdistää tiedot kotikuntakorvauksen maksamista varten. Kotikuntakorvausta koske-

vat riita-asiat käsiteltäisiin hallintoriita-asiana hallinto-oikeudessa siten kuin hallintolainkäyttölaissa 

(586/1996) säädetään. 

7 luku 

Valtionosuuden hallinnointi ja maksaminen  

Luvussa säädettäisiin voimassa olevaa lakia vastaavasti valtionosuuden hallinnoinnista ja maksami-

sesta.  

39 § Valtionosuuden hallinnointi ja maksaminen Valtiovarainministeriö valmistelisi yhteistoi-

minnassa opetus- ja kulttuuriministeriön sekä tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriön kanssa täs-
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sä laissa tarkoitettujen valtionosuustehtävien muutoksien vaikutukset valtionosuusperusteisiin ja 

valtionosuuden perusteiden laskennan valtion talousarvion valmistelua varten. 

40 § Valtionosuutta koskeva neuvottelu Pykälässä säädettäisiin valtionosuutta koskevasta neuvot-

teluvelvoitteesta. Pykälän 1 momentin mukaan valtiovarainministeriön olisi yhdessä opetus- ja kult-

tuuriministeriön kanssa neuvoteltava valtion ja kuntien välistä kustannustenjakoa koskevista tarkis-

tuksista Suomen Kuntaliitto ry:n kanssa siten kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin sääde-

tään.  

Pykälän 2 momentin mukaan valtiovarainministeriön on neuvoteltava osana kuntalain (410/2015) 

11 §:ssä tarkoitettua valtion ja kuntien neuvottelumenettelyä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä 

Suomen Kuntaliitto ry:n kanssa siitä, miten valtionosuustehtävien muutoksista aiheutuvat kustan-

nukset kehittyvät, miten valtionosuustehtävien muutokset vaikuttavat valtionosuuksien ja -

avustusten määräytymisperusteisiin ja kustannuksiin sekä myönnettäviin valtionosuuksiin ja -

avustuksiin. 

41 § Valtionosuuden myöntäminen sekä päätös verotuloihin perustuvasta valtionosuuden ta-

sauksesta Pykälä vastaa sisällöltään voimassa olevaan lakia. Valtiovarainministeriö päättäisi kun-

nan valtionosuudesta sekä tasauksesta varainhoitovuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Har-

kinnanvarainen valtionosuuden korotus perustuisi hakemukseen ja valtiovarainministeriö päättäisi 

hakuajoista. 

 

42 § Valtionosuuksien ja kotikuntakorvauksien maksaminen Pykälässä säädettäisiin voimassa 

olevaa lakia vastaavasti valtionosuuksien, kotikuntakorvauksien ja muun rahoituksen maksamisesta 

keskitetysti Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kautta. Yhdistetty maksaminen 

koskisi sekä valtiovarainministeriön että opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalojen rahoitusta. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tietojen toimittamisesta. Valtiovarainministeriö ja opetus- ja 

kulttuuriministeriö toimittavat Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselle 1 momen-

tissa tarkoitettujen euromäärien maksamista varten seuraavat tiedot: 

1) 41 §:ssä tarkoitetut valtionosuuspäätökset sekä päätökset verotuloihin perustuvasta tasauksesta; 

2) 5 luvussa tarkoitetut muut tiedot valtionosuuksiin tehtävistä vähennyksistä ja lisäyksistä; 

3) 36 §:ssä tarkoitettujen tietojen perusteella tiedot kultakin kunnalta kuntien valtionosuuden mak-

samisen yhteydessä vähennettävistä 29 §:ssä ja 30 §:n 1–5 momentissa tarkoitetuista kotikuntakor-

vauksista sekä kunnalle ja muulle opetuksen järjestäjälle maksettavista 29 §:ssä ja 30 §:n 1–5 mo-

mentissa sekä 31 ja 32 §:ssä tarkoitetuista kotikuntakorvauksista; 

4) yksityisille opetuksen järjestäjille maksettavista 35 §:ssä tarkoitetuista arvonlisävero-osuuksista; 

5) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 6, 7 ja 10–22 §:ssä tarkoitetut valtionosuu-

det ja rahoitukset; sekä 

6) vapaasta sivistystyöstä annetun lain 17 §:ssä tarkoitetut valtionosuuspäätökset. 
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Pykälän 3 momentin mukaan Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus maksaa tässä 

pykälässä tarkoitetut euromäärät kunnille ja muille valtionosuuden tai rahoituksen saajille varain-

hoitovuoden alusta, kuukausittain yhtä suurina erinä, viimeistään kuukauden 11 päivänä. 

Pykälän 4 momentin mukaan kunnan ollessa 2 momentissa tarkoitettujen päätöksien mukaan velvoi-

tettu suorittamaan enemmän kuin, mitä kunnalle maksetaan, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon 

palvelukeskus perii erotuksen kunnalta siten kuin 3 momentissa säädetään maksamisesta. 

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin tarkistusten huomioonottamisesta maksatuksessa. Siltä osin 

kuin valtionosuuksia, rahoitusta tai valtionavustuksia tarkistetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoi-

tuksesta annetun lain 50 §:n 2 momentin nojalla, tarkistukset otetaan huomioon 1 momentissa tar-

koitettujen valtionosuuksien, kotikuntakorvauksien ja muun rahoituksen maksamisen yhteydessä 

varainhoitovuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. 

Pykälän 6 momentissa säädetään valtiovarainministeriön oikeudesta päättää harkinnanvaraisen val-

tionosuuden korotuksen maksamisen ajankohdasta. 

43 § Laskuvirheen oikaisu Pykälässä säädettäisiin voimassa olevaa lakia vastaavasti laskuvirheen 

oikaisusta. Menettely poikkeaa hallintolain (434/2003) 51 §:ssä kirjoitusvirheen korjaamisesta siltä 

osin, että se koskisi myös muita kuin päätöksiä eikä laskuvirheeltä edellytettäisi sen olevan ilmei-

nen. Lisäksi päätöksessä oleva virhe voitaisiin korjata, vaikka korjaaminen johtaa asianosaiselle 

kohtuuttomaan tulokseen ja virhe ei olisi aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä.  Säännöksen 

perusteella voitaisiin oikaista sekä valtionosuuspäätöksessä että verotuloihin perustuvassa valtion-

osuuden tasauspäätöksessä oleva laskuvirhe. Lisäksi voitaisiin korjata kotikuntakorvausta koske-

vassa päätöksessä sekä valtiovarainministeriön Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukes-

kukselle toimittamassa maksuluettelossa olevia laskuvirheitä. Säännös on välttämätön, koska kun-

nan valtionosuuden laskenta edellyttää monia laskutoimituksia suhteellisen lyhyessä aikataulussa. 

Tällöin virheiden mahdollisuus kasvaa. 

 

44 § Saamatta jääneen etuuden suorittaminen Pykälä vastaisi voimassa olevan lain säännöksiä. 

Kunnalla olisi mahdollisuus hakea uusien tietojen perusteella saamatta jäänyttä valtionosuutta vielä 

51 §:ssä säädetyn oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetyn ajan jälkeenkin. Säännöstä ei sovellet-

taisi kotikuntakorvaukseen, jota koskevat riidat käsiteltäisiin hallintoriita-asioina hallinto-

oikeuksissa. Suoritettavalle määrälle on maksettava korkolain (633/1982) 3 § 2 momentin mukainen 

vuotuinen korko sen kuukauden alusta, jona valtionosuus olisi tullut maksaa. Jos saamatta jääneen 

etuuden merkitys on vähäinen ja sen maksamisesta aiheutuvat menot olisivat epäsuhteessa verrattu-

na asian taloudelliseen merkitykseen, ei etuutta kuitenkaan suoritettaisi. Valtiovarainministeriö voi-

si myös päättää, että saamatta jäänyt etuus maksetaan myöhemmin seuraavan valtionosuuden yh-

teydessä 

45 § Perusteettoman edun palauttaminen Pykälä vastaisi voimassa olevaa lakia. Jos kunta on 

saanut perusteettomasti tässä laissa tarkoitettua valtionosuutta, on valtiovarainministeriön määrättä-

vä liikaa saatu määrä palautettavaksi. Palautettavasta määrästä peritään korkolain 3 §:n 2 momentin 

mukainen vuotuinen korko sen kuukauden alusta, jona valtionosuus tai kotikuntakorvaus on mak-

settu.  Jos palautettava etuus on vähäinen taikka jos palauttamista tai koron perimistä on pidettävä 

kohtuuttomana, voidaan etuus jättää määräämättä palautettavaksi. Valtiovarainministeriö voi päät-

tää, että palautettava etuus vähennetään myöhemmin seuraavan valtionosuuden yhteydessä. 



25(55) 

  

KESKENERÄINEN LUONNOS 29.6.2016 

 

 

46 § Suoritusvelvollisuuden raukeaminen Pykälä vastaisi voimassa olevan lain säännöstä. Vel-

vollisuus suorittaa saamatta jäänyt etuus tai palauttaa perusteetta saatu etuus raukeaa viiden vuoden 

kuluessa sen varainhoitovuoden päättymisestä, jona etuus olisi tullut suorittaa tai on suoritettu. 

 

 

 

8 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

47 § Valtionosuuden määräytyminen kuntien yhdistyessä Pykälässä säädettäisiin voimassa ole-

vaa lakia vastaavasti valtionosuuksien laskennasta kuntien yhdistyessä. Kuntien yhdistyessä uuden 

kunnan valtionosuudet sekä verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus lasketaan kunnan niiden 

tietojen perusteella, jotka ovat kuntajaon muutoksen voimaantulovuoden valtionosuuden määräämi-

sen perusteena. Kunnan asukasmääränä pidetään kuntajaon muutoksen kohteena olevien kuntien 

yhteenlaskettuja kuntajaon muutoksen voimaantulovuotta edeltävää vuotta edeltäneen vuoden lopun 

asukasmääriä. Edellä 6 §:ssä tarkoitetut laskennalliset kustannukset, 7–11 §:ssä tarkoitetut kertoimet 

ja 12 -15 §:ssä tarkoitetut lisäosat saadaan yhdistämällä asianomaisten kuntien laskennallisten kus-

tannusten, kertoimien ja lisäosien perusteet.  

48 § Valtionosuuden määräytyminen siirrettäessä kunnan osa toiseen kuntaan Pykälässä sää-

dettäisiin voimassa olevaa lakia vastaavasti valtionosuuden määräytymisestä silloin, kun kunnan 

osa siirretään toiseen kuntaan. Laajentuvan kunnan valtionosuudet sekä verotuloihin perustuva val-

tionosuuden tasaus lasketaan kunnan laajentuvan alueen osalta niiden tietojen perusteella, jotka ovat 

kuntajaon muutoksen voimaantulovuonna supistuvan kunnan valtionosuuden määräämisen perus-

teena. Valtionosuudet ja verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus sen kunnan osalta, josta siir-

retään osa toiseen kuntaan, jaetaan kuntajaon muutoksen voimaantulovuonna supistuvan ja laajen-

tuvan kunnan tai laajentuvien kuntien kesken siinä suhteessa, jossa supistuvan kunnan asukasluku 

jakautuu niiden kesken. Opetus- ja kulttuuritoimessa laskennallisiin opiskelija-, opetustunti-, ohja-

ustunti-, opiskelijaviikko-, opiskelijatyövuosi- ja henkilötyövuosimääriin perustuva valtionosuus 

myönnetään niille kunnille, jotka kuntajakoa muutettaessa saavat hoidettavakseen kyseisten palve-

luiden järjestämisen.  

Pykälän 4 momentin mukaan pykälässä säädettyä sovelletaan kaikkiin valtionosuuksiin kuntajaon 

muutoksen voimaantulovuonna sekä verotuloihin perustuvaan valtionosuuden tasaukseen kuntajaon 

muutoksen voimaantulovuonna ja sitä seuraavana vuonna.  

49 § Valtionosuuden määräytyminen kunnan alueen jakamistapauksissa Pykälässä säädettäi-

siin voimassa olevaa lakia vastaavasti valtionosuuden määräytymisestä silloin, kun kunta yhdiste-

tään kahteen tai useampaan kuntaan. Lakkaavan kunnan alueen osalta lasketaan uusien tai laajentu-

vien kuntien valtionosuudet ja verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus lakkaavan kunnan nii-

den tietojen perusteella, jotka olisivat kuntajaon muutoksen voimaantulovuoden valtionosuuden 

määräämisen perusteena. 
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Pykälän 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetut valtionosuudet jaetaan kuntajaon muutoksen 

voimaantulovuonna uusien tai laajentuvien kuntien kesken siinä suhteessa, jossa lakkaavan kunnan 

asukasmäärä jakautuu muiden kuntajaon muutoksen kohteena olevien kuntien kesken. Pykälän 3 

momentin mukaan opetus- ja kulttuuritoimen laskennallisiin opiskelija-, opetustunti-, ohjaustunti-, 

opiskelijaviikko-, opiskelijatyövuosi- ja henkilötyövuosimääriin perustuva valtionosuus myönne-

tään niille kunnille, jotka kuntajakoa muutettaessa saavat hoidettavakseen kyseisten palveluiden 

järjestämisen. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin asukasmäärän perusteesta. Kunnan alueiden asukasmäärän pe-

rusteena pidetään kuntajaon muutoksen voimaantulovuotta edeltävää vuotta edeltäneen vuoden lo-

pun asukasmäärää. 

Pykälän 5 momentin mukaan pykälässä säädettyä sovelletaan kaikkiin valtionosuuksiin kuntajaon 

muutoksen voimaantulovuonna sekä verotuloihin perustuvaan valtionosuuden tasaukseen kuntajaon 

muutoksen voimaantulovuonna ja sitä seuraavana vuonna.  

50 § Uhkasakko Pykälässä säädettäisiin voimassa olevaa lakia vastaavasti uhkasakosta. Jos kunta, 

kuntayhtymä tai opetuksen järjestäjä on valtionosuustehtäviä järjestäessään jättänyt noudattamatta 

laissa tai lain nojalla säädetyn tai määrätyn velvoitteen, aluehallintovirasto voi, asianomaista minis-

teriötä kuultuaan, sakon uhalla määrätä kunnan tai kotikuntakorvauksen saajan noudattamaan vel-

voitetta. 

9 luku  

Muutoksenhaku 

Luvussa säädettäisiin voimassa olevaa lakia vastaavasti oikaisumenettelystä ja muutoksenhausta. 

51 § Oikaisumenettely Jos kunta on tyytymätön valtiovarainministeriön päätökseen, joka koskee 

valtionosuuden myöntämistä, verotuloihin perustuvaa valtionosuuden tasausta tai kotikuntakorva-

uksen perusosan euromäärää, kunnalla on oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon 

saatuaan tehdä valtiovarainministeriölle kirjallinen vaatimus päätöksen oikaisemisesta. Oikeus 

vaatia päätöksen oikaisua koskisi myös 25 §:ssä säädettyä harkinnanvaraista kunnan valtionosuuden 

korotusta, koska korotus on osa valtionosuuden myöntöpäätöstä. Ministeriön päätökseen on liitettä-

vä oikaisuvaatimusosoitus. 

52 § Muutoksenhaku Pykälässä säädettäisiin voimassa olevaa lakia vastaavasti muutoksenhausta 

oikaisuvaatimukseen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valit-

tamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. 

10 luku 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

53 § Voimaantulo Pykälässä säädettäisiin lain voimaantulosta 1.1.2019 eli samanaikaisesti, kun 

tehtävien järjestämisvastuu siirtyy maakunnalle. 

 

54 § Kumottavat säännökset Pykälässä säädettäisiin voimassa olevan kunnan peruspalvelujen 

valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) kumoamisesta siihen myöhemmin tehtyine muutoksi-
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neen. Jos muualla laissa viitataan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleeseen lakiin kunnan 

peruspalvelujen valtionosuudesta, on sen sijasta sovellettava tätä lakia. 

Pykälän 2 momentin mukaan ennen tämän lain voimaantuloa voitaisiin ryhtyä toimenpiteisiin, jotka 

ovat tarpeen valtionosuuden myöntämiseksi sekä valtionosuuden ja kotikuntakorvausten maksami-

seksi varainhoitovuodelle 2019. 

55 § Voimaantulosäännökset  

Valtionosuutta koskevien laskelmien tarkistaminen. Pykälässä säädettäisiin 27 ja 27 b §:ssä tar-

koitettujen laskelmien tarkistamisesta vuonna 2019.  

Pykälän 1 momentin mukaan 27 §:ssä ja 27 b §:ssä tarkoitetut laskelmat tarkistettaisiin vuonna 

2019. Kyseisissä pykälissä tarkoitetut laskelmat tehtäisiin uudelleen Tilastokeskuksen vuosilta 2017 

ja 2018 laatimien lopullisten kunnittaisten kustannustietojen keskiarvon ja vuoden 2018 tulotietojen 

perustella.  Uudet laskelmat olisivat vuodesta 2020 lukien 27 §:n ja 27 b §:n mukaan myönnettävien 

valtionosuuksien perusteena.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin laskelmien tarkistamisen vaikutuksista. Jos tarkistuksen jälkeen 

todettaisiin, että kunnalle on maksettu valtionosuutta vuonna 2019 enemmän tai vähemmän kuin 1 

momentissa tarkoitetun laskennan mukaan kuuluisi, erotusta vastaava määrä vähennetään tai lisä-

tään kunnalle myönnettävästä valtionosuudesta tasasuuruisina erinä vuosina 2020-2023.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin tässä pykälässä tarkoitettujen tarkistusten kustannusneutraaliu-

desta kuntien ja valtion välisessä suhteessa. Tässä pykälässä tarkoitetut tarkistukset toteutettaisiin 

valtionosuusjärjestelmän sisällä. Kuntien valtionosuutta vähennetään tai lisätään siten, että valtion-

osuuden vähennys tai lisäys on kaikissa kunnissa asukasta kohti yhtä suuri. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin valtioneuvoston asetuksenantovaltuudesta. Valtioneuvoston 

asetuksella voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä 1 momentissa tarkoitetusta laskelmien tarkistami-

sesta. 
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Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § Soveltamisala  

Tätä lakia sovelletaan käyttökustannuksiin myönnettävään valtionosuuteen sellaisiin kuntien tehtä-

viin (valtionosuustehtävä), joista säädetään:  

1) perusopetuslaissa (628/1998) 

2) varhaiskasvatuslaissa (36/1973); 

3) ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 

annetussa lain  (980/2012) 4 ja 5 §:ssä 

4) lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa (1128/1996) 

5) terveydenhuoltolain (1326/2010) 11 ja 12 §:ssä 

10) sosiaalihuoltolain (1301/2014) 8 §:n 1 momentissa, 9 §:n 1 momentissa ja 10 §:ssä 

11) lastensuojelulain (417/2007) 3a ja 12 §:ssä 

12) vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (380/1987) 6, 

7, 12 ja 13:ssä  

15) kuntien ympäristösuojelun hallinnosta annetussa laissa (64/1986) 

16) ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä annetun lain (523/2015) 5 §:ssä 

17) tupakkalaissa [xx] 

19) kirjastolaissa (908/1998) 

20) kuntien kulttuuritoiminnasta annetussa laissa (728/1992) 

21) taiteen perusopetuksesta annetussa laissa (633/1998) 

22) oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) 3 §:ssä 

Tätä lakia sovelletaan oppilaan kotikunnan maksamaan korvaukseen (kotikuntakorvaus) toiselle 

kunnalle, kuntayhtymälle tai perusopetuslain mukaisen opetuksen järjestämisluvan saaneelle rekis-

teröidylle yhteisölle tai säätiölle ja yliopistolle sekä valtiolle (opetuksen järjestäjä), jos muu kuin 

oppilaan kotikunta järjestää oppilaalle esi- ja perusopetusta. 
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Tätä lakia ei sovelleta Ahvenanmaan maakunnassa. 

2 § Poikkeukset soveltamisalasta 

Tämän lain perusteella ei myönnetä valtionosuutta käyttökustannuksiin, jotka aiheutuvat: 

1) perusopetuslain 8 a luvussa tarkoitetusta aamu- ja iltapäivätoiminnasta; 

2) perusopetuslain 9 §:ssä tarkoitetusta maahanmuuttajille järjestettävästä perusopetukseen valmis-

tavasta opetuksesta; 

3) perusopetuslain 5 §:ssä tarkoitetusta lisäopetuksesta; 

4) perusopetuslain 46 §:ssä tarkoitetusta muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuk-

sesta; 

5) perusopetuksen järjestämisestä sisäoppilaitosmuotoisesti;  

6) taiteen perusopetuksesta annetun lain 11 §:n 3 momentissa tarkoitetusta opetustuntien määrään 

perustuvasta opetuksesta; 

7) kirjastolain 4 §:ssä tarkoitetusta maakunta- ja keskuskirjastotoiminnasta; 

8) lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 20 §:ssä tarkoitetusta kunnallisesta 

lisästä; 

Tätä lakia ei sovelleta, jos esi- ja perusopetusta järjestetään ulkomailla. 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (1705/2009) säädetään perusopetuslain 

(628/1998) 25 §:n 2 momentissa tarkoitetun pidennettyyn oppivelvollisuuteen perustuvan opetuksen 

sekä sisäoppilaitosmuodossa ja koulukodissa järjestettävän opetuksen käyttökustannuksiin ikäluok-

kaan perustuvan valtionosuuden lisäksi myönnettävästä rahoituksesta. 

Edellä 1 momentin 3–5 ja 7 kohdassa ja 3 momentissa tarkoitettujen tehtävien perusteella opetus- ja 

kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain nojalla myönnettävä rahoitus otetaan huomioon 19 §:ssä 

tarkoitetussa valtionosuusprosentissa. 

3 § Suhde muuhun lainsäädäntöön 

Tätä lakia sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä vapaasta sivistys-

työstä annetun lain (632/1998) mukaisiin valtionosuuksiin ja rahoitukseen siten kuin tässä laissa 

erikseen säädetään. 

4 § Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan jäljempänä: 

1) varainhoitovuodella sitä kalenterivuotta, jolle valtionosuus myönnetään; 
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2) perushinnalla kunnan valtionosuuden perusteena olevien laskennallisten kustannusten perusteena 

käytettävää asukaskohtaista laskennallista perustetta tai määräytymisperusteiden asukaskohtaista 

hintaa;  

3) asukastiheydellä kunnan asukasmäärää maaneliökilometrillä varainhoitovuotta edeltävää vuotta 

edeltäneen vuoden lopussa; 

4) kaksikielisellä kunnalla kielilain (423/2003) 5 §:ssä tarkoitettua kaksikielistä kuntaa 

5) saamelaisten kotiseutualueen kunnalla saamelaiskäräjistä annetun lain (974/1995) 4 §:ssä tarkoi-

tettua saamelaisten kotiseutualueeseen kuuluvaa kuntaa; 

6) saaristokunnalla saariston kehityksen edistämisestä annetun lain (494/1981) 9 §:ssä tarkoitettua 

kuntaa; 

7) vieraskielisellä henkilöä, joka on ilmoittanut väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuk-

sen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 3 §:ssä tarkoitettuun väestötietojärjestelmään äi-

dinkielekseen muun kielen kuin suomen, ruotsin tai saamen kielen;  

8) saamenkielisellä henkilöä, joka on ilmoittanut väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuk-

sen varmennepalveluista annetun lain 3 §:ssä tarkoitettuun väestötietojärjestelmään äidinkielekseen 

saamen kielen;  

9) oppivelvollisella perusopetuslain 25 §:ssä tarkoitettua oppivelvollista; sekä  

10) koulutustaustalla ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien 30–54-vuotiaiden osuutta vas-

taavasta ikäluokasta.  

Tässä laissa kunnan asukkaalla tarkoitetaan henkilöä, jonka kotikunta kyseinen kunta on kotikunta-

lain (201/1994) mukaan. 

Kunnan asukas ja asukasmäärä sekä ikäluokka määräytyvät, jollei tässä laissa toisin säädetä, väestö-

tietolain 18 §:n mukaisesti varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltäneen vuoden lopun tilanteen 

mukaan. 

2 luku 

Valtionosuusperusteet, laskennalliset kustannukset ja lisäosat 

5 § Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden laskemisen perusteina (valtionosuusperusteet) käytetään: 

1) 1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen valtionosuustehtävien laskennallisia kustannuksia; 

2) työttömyyden, syrjäisyyden, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä saamelaisten kotiseutu-

alueen kunnan lisäosien määräytymisperusteita. 



31(55) 

  

KESKENERÄINEN LUONNOS 29.6.2016 

 

 

Kunnalle myönnetään valtionosuutta 1 §:ssä tarkoitettujen valtionosuustehtävien järjestämisestä 

aiheutuviin kustannuksiin euromäärä, joka saadaan, kun 6-11 §:n mukaisesti määräytyvät laskennal-

liset kustannukset lasketaan yhteen ja saadusta summasta vähennetään 19 §:ssä tarkoitettu kunnan 

omarahoitusosuus. Näin saatuun euromäärään lisätään kunnan 12-15 §:ssä tarkoitetut työttömyyden,  

syrjäisyyden, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan li-

säosat. 

Verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasauksesta säädetään luvussa 4 ja valtionosuuteen tehtä-

vistä lisäyksistä sekä vähennyksistä säädetään luvussa 5. 

6 § Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden laskennalliset kustannukset 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden laskennalliset kustannukset saadaan laskemalla yhteen tu-

lot, jotka saadaan kertomalla ikäluokittaiset perushinnat asianomaisiin ikäluokkiin kuuluvien kun-

nan asukkaiden määrällä. Näin saatuun summaan lisätään kunnan vieraskielisyyden, kaksikielisyy-

den, saaristoisuuden, asukastiheyden ja koulutustaustan perusteella määritellyt laskennalliset kus-

tannukset. 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden laskennallisten kustannusten perushinnat määrätään erik-

seen seuraaville ikäluokille: 

1) 0–5-vuotiaat; 

2) 6-vuotiaat; 

3) 7–12-vuotiaat: 

4) 13–15-vuotiaat: 

5) 16 vuotta täyttäneet ja vanhemmat. 

7 § Vieraskielisyyskerroin 

Kunnan vieraskielisyyskerroin saadaan laskemalla vieraskielisten asukkaiden osuus kunnan asu-

kasmäärästä ja jakamalla se koko maan vastaavalla osuudella. Kerrointa laskettaessa käytetään vä-

estötietojärjestelmän tietoja vieraskielisten määrästä varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltäneeltä 

vuodelta. 

Vieraskielisyyden perusteella määräytyvät kunnan laskennalliset kustannukset lasketaan kertomalla 

asukasta kohden määritelty vieraskielisyyden perushinta kunnan asukasmäärällä ja vieraskielisyys-

kertoimella. 

8 § Kaksikielisyys 

Kaksikieliselle kunnalle kaksikielisyyden perusteella määräytyvät kunnan laskennalliset kustannuk-

set lasketaan kertomalla asukasta kohden määritelty kaksikielisyyden perushinta kunnan asukas-

määrällä ja kertomalla tulo luvulla 0,07. Edellä mainittuun kustannukseen lisätään euromäärä, joka 

saadaan kertomalla kaksikielisyyden perushinta kunnan ruotsinkielisten asukasmäärällä ja kertomal-

la tulo luvulla 0,93. Kunnan kaksikielisyydestä säädetään kielilain (423/2003) 5 §:ssä. 
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Kerrointa määritettäessä käytetään väestötietojärjestelmän tietoja kunnan ruotsinkielisten asukas-

määrästä varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltäneeltä vuodelta. 

9 § Saaristoisuus 

Saaristokunnalle saaristoisuuden perusteella määräytyvät kunnan laskennalliset kustannukset laske-

taan kertomalla asukasta kohden määritelty saaristoisuuden perushinta kunnan asukasmäärällä. 

Saaristokunnalle, jonka asukkaista vähintään puolet asuu ilman kiinteää tieyhteyttä mantereeseen, 

saaristoisuuden perusteella määräytyvät kunnan laskennalliset kustannukset lasketaan kertomalla 

asukasta kohden määritelty saaristoisuuden perushinta kunnan asukasmäärällä ja kertomalla näin 

saatu tulo luvulla 3. 

Kerrointa määritettäessä käytetään väestötietojärjestelmän tietoja varainhoitovuotta edeltävää vuotta 

edeltäneeltä vuodelta. 

10 § Asukastiheyskerroin 

Kunnan asukastiheyskerroin lasketaan jakamalla koko maan keskimääräinen asukastiheys kunnan 

asukastiheydellä. Kerrointa laskettaessa käytetään väestötietojärjestelmän tietoja asukasmääristä 

varainhoitovuotta edeltävästä vuodenvaihteesta sekä Tilastokeskuksen kunnittaisia tietoja maapinta-

alasta. 

Asukastiheyden perusteella määräytyvät kunnan laskennalliset kustannukset lasketaan kertomalla 

asukasta kohden määritelty asukastiheyden perushinta kunnan asukasmäärällä ja asukastiheysker-

toimella. Kerroin on enintään 20.  

11 § Koulutustaustakerroin 

Kunnan koulutustaustakerroin saadaan laskemalla ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien 30–

54-vuotiaiden asukkaiden osuus kunnan vastaavasta ikäryhmästä ja jakamalla se koko maan vastaa-

valla osuudella. Kerrointa laskettaessa käytetään Tilastokeskuksen koulutustilaston tietoja ilman 

tutkintoa olevien lukumäärästä varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltäneeltä vuodelta. 

Koulutustaustakertoimen perusteella määräytyvät kunnan laskennalliset kustannukset lasketaan 

kertomalla asukasta kohden määritelty koulutustaustakertoimen perushinta kunnan asukasmäärällä 

ja koulutustaustakertoimella. 

12 § Työttömyyden lisäosa 

Kunnalle myönnetään työttömyyden perusteella määräytyvänä lisäosana euromäärä, joka lasketaan 

kertomalla asukasta kohden määritelty työttömyyden perushinta kunnan asukasluvulla ja työttö-

myyskertoimella. 

Työttömyyskerroin saadaan jakamalla kunnan työttömien osuus kunnan työvoimasta koko maan 

vastaavalla osuudella.  

Työttömyyskerrointa laskettaessa käytetään työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietoa 

varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltäneen vuoden työttömien osuudesta työvoimasta. 



33(55) 

  

KESKENERÄINEN LUONNOS 29.6.2016 

 

 

13 § Syrjäisyyden lisäosa 

Kunnalle myönnetään syrjäisyyden perusteella määräytyvänä lisäosana euromäärä, joka lasketaan 

kertomalla asukasta kohden määritelty syrjäisyyden perushinta kunnan asukasmäärällä ja syrjäi-

syysluvulla. Jos kunnan syrjäisyysluku on vähintään 1,5 ilman pyöristystä, kunnan lisäosa on kol-

minkertainen. 

Jos kunnan syrjäisyysluku on pienempi kuin 1,5 ilman pyöristystä, mutta vähintään 1,0 ilman pyö-

ristystä, kunnan lisäosa on 1,5-kertainen. 

Syrjäisyysluvun määräytymisperusteista annetaan tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksel-

la. 

14 § Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosa  

Kunnalle myönnetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosana euromäärä, joka lasketaan 

kertomalla asukasta kohden määritelty hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perushinta kunnan 

asukasluvulla sekä kunnalle määritellyllä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kertoimella. 

Kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kerroin määritellään kunnan hyvinvoinnin ja ter-

veyden edistämisen toimintaa kuvaavien indikaattoreiden sekä toiminnan tulosta kuvaavien indi-

kaattoreiden perusteella.  

 

Indikaattoreista sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kertoimen määräytymisperusteista ja 

laskennasta sekä laskennassa käytettävistä tilastotiedoista annetaan tarkempia säännöksiä valtioneu-

voston asetuksella. Kertoimen määrittelyssä käytetään viimeisimpiä käytettävissä olevia tietoja. Jos 

tietoa ei ole lainkaan saatavilla, saa kunta kyseisen tiedon osalta laskennassa alimman mahdollisen 

arvon. 

15 § Saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosa 

Saamelaisten kotiseutualueen kunnalle myönnetään saamenkielisyyden perusteella lisäosana euro-

määrä, joka lasketaan kertomalla asukasta kohden määritelty saamelaisten kotiseutualueen kunnan 

perushinta kunnan asukasmäärällä ja kunnan saamenkielisten osuudella. 

Kerrointa laskettaessa käytetään väestötietojärjestelmän tietoja kunnan saamenkielisten määrästä 

varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltäneeltä vuodelta.  

16 § Kertoimien ja määräytymistekijöiden laskenta eräissä tapauksissa  

Jos 6–15 §:ssä tarkoitettuja kertoimia ja määräytymistekijöitä laskettaessa ei ole käytettävissä mai-

nituissa pykälissä tarkoitetun ajankohdan mukaisia tietoja, käytetään kertoimien laskennassa viimei-

simpiä asianomaisessa pykälässä tarkoitettua ajankohtaa edeltäviä tietoja, jollei asianomaisessa py-

kälässä ole muuta säädetty. 
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3 luku  

Perushintojen säätäminen, valtionosuusprosentti ja kunnan omarahoitusosuus sekä valtion ja 

kuntien välinen kustannustenjako 

17 § Laskennallisten kustannusten perushinnoista säätäminen 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään vuosittain seuraavaa varainhoitovuotta varten 6 – 11 §:ssä 

tarkoitetut laskennallisten kustannusten perushinnat.  

Laskennallisten kustannusten perushintaa säädettäessä otetaan huomioon: 

1) valtionosuustehtävien laajuuden ja laadun arvioidut muutokset 20 §:n 1 momentissa säädetyllä 

tavalla; 

2) kustannustason arvioidut muutokset 20 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla; 

3) ne tarkistukset, jotka 21 §:n mukaisesti tehdään vuosittain valtion ja kuntien välisen kustannus-

tenjaon tarkistamiseksi. 

18 § Lisäosien perushinnoista säätäminen 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään vuosittain seuraavaa varainhoitovuotta varten 12 - 15 §:ssä 

tarkoitetut lisäosien perushinnat.  

Lisäosien perushintaa säädettäessä otetaan huomioon kustannustason arvioidut muutokset 20 §:n 2 

momentissa säädetyllä tavalla. 

19 § Valtionosuusprosentti ja kunnan omarahoitusosuus 

Kunnan 6–11 §:ssä tarkoitetut laskennalliset kustannukset jakautuvat siten, että kuntien valtion-

osuus on [xx] prosenttia (valtionosuusprosentti) ja kuntien omarahoitusosuus on [xx] prosenttia.  

Uusissa ja laajentuvissa valtionosuustehtävissä valtionosuus on 100 prosenttia uusien ja laajentuvi-

en tehtävien laskennallisista kustannuksista. 

Kunnan omarahoitusosuus on kaikissa kunnissa asukasta kohden yhtä suuri. Kunnan omarahoi-

tusosuus asukasta kohden saadaan vähentämällä kaikkien kuntien 6–11 §:n mukaisten laskennallis-

ten kustannusten yhteismäärästä edellä 1 momentissa säädetyn valtionosuusprosentin mukaisesti 

laskettu osuus ja jakamalla näin saatu euromäärä maan asukasmäärällä. 

Kunnan omarahoitusosuus lasketaan kertomalla asukasta kohden määritelty omarahoitusosuus kun-

nan asukasmäärällä. 

20 § Valtionosuustehtävän ja kustannustentason muutos 

Valtionosuustehtävien laajuuden tai laadun muutos otetaan huomioon, jos se aiheutuu asianomai-

sesta valtionosuustehtävää koskevasta laista tai asetuksesta, lakiin tai asetukseen perustuvasta valti-

on viranomaisen määräyksestä tai valtion talousarviosta. 
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Kustannustason muutos määräytyy kuntien peruspalveluiden hintaindeksin mukaisesti. Hintaindeksi 

perustuu opetus- ja kulttuuritoimen käyttömenoilla painotettuun kustannustason muutokseen. Hin-

taindeksin laskennasta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.  

21 § Kustannustenjaon tarkistaminen 

Valtion ja kuntien välisessä kustannustenjaon tarkistuksessa tarkistetaan 2 momentissa tarkoitetut 

laskennalliset kustannukset, perushinnat ja rahoitus toteutuneiden kustannusten mukaisiksi sekä 19 

§:ssä tarkoitettu valtionosuusprosentti kokonaisarvioinnin pohjalta noudattaen, mitä jäljempänä 

tässä pykälässä sekä 22 ja 23 §:ssä säädetään.  

Kustannustenjaon tarkistuksessa valtion ja kuntien välillä tarkistetaan valtakunnallisesti yhtenä ko-

konaisuutena 6–11 §:ssä tarkoitettujen laskennallisten kustannusten perusteena olevat perushinnat. 

Lisäksi tarkistetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain: 

1) 11 §:ssä tarkoitettu rahoitus lisäopetukseen; 

2) 13 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettu rahoitus muille kuin oppivelvolliselle järjestettävään perus-

opetukseen; 

3) 14 §:ssä tarkoitettu rahoitus pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluville oppilaille; ja 

4) 15 §:ssä tarkoitettu sisäoppilaitoslisä sekä koulukotikorotus. 

Valtio osallistuu edellä 2 momentissa tarkoitettuihin laskennallisiin kustannuksiin 19 §:ssä säädetyl-

lä prosenttiosuudella. Valtionosuusprosentissa otetaan huomioon edellä 2 momentissa tarkoitettu 

opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukainen rahoitus. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetut perushinnat ja rahoitus määrätään sekä 3 momentissa tarkoitettu 

valtionosuusprosentti säädetään varainhoitovuosittain. Kustannustenjaon tarkistus suoritetaan vuo-

sittain.  

22 § Kustannustenjaon tarkistuksessa huomioon otettavat käyttökustannukset 

Kustannustenjaon tarkistuksessa otetaan huomioon kuntien, kuntayhtymien sekä muiden opetuksen 

järjestäjien 1 §:ssä tarkoitettujen valtionosuuden perusteena olevien valtionosuustehtävien käyttö-

kustannukset sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain perusteella rahoitettavien 

tehtävien järjestämisestä aiheutuvat käyttökustannukset, jotka aiheutuvat: 

1) perusopetuslain 1 §:ssä tarkoitetusta lisäopetuksen järjestämisestä; 

2) perusopetuslain 25 §:n 2 momentissa tarkoitetusta pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien 

oppilaiden opetuksen järjestämisestä; 

3) perusopetuslain 46 §:n mukaisesta muille kuin oppivelvolliselle järjestettävästä perusopetuksesta; 

ja 

4) perusopetuksen järjestämisestä sisäoppilaitosmuotoisesti ja koulukodissa. 
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Kustannustenjaon tarkistuksessa ei oteta huomioon kuitenkaan käyttökustannuksia, jotka aiheutu-

vat: 

1) perusopetuslain 8 a luvussa tarkoitetusta aamu- ja iltapäivätoiminnasta; 

2) perusopetuslain 9 §:ssä tarkoitetusta maahanmuuttajille järjestettävästä perusopetukseen valmis-

tavasta opetuksesta; 

3) lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 20 §:ssä tarkoitetusta kunnallisesta 

lisästä ja 

4) kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 24 §:n perusteella maksettavasta valtion korvausta 

vastaavasta osuudesta.  

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista tehtävistä aiheutuvina käyttökustannuksina ei pidetä kustannus-

tenjaon tarkistuksessa seuraavia kustannuksia: 

1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 36 §:ssä tarkoitetusta perustamishankkeelle 

säädetyn vähimmäiseuromäärän ylittävästä perustamishankkeesta aiheutuvia kustannuksia;  

2) maa-alueen hankkimisesta tai vuokraamisesta aiheutuneita kustannuksia; 

3) tavaran ja palvelun hankintahintaan sisältyvää arvonlisäveroa lukuun ottamatta yksityisen ope-

tuksen järjestäjän ja yliopiston tavaran ja palvelun hankintahintaan sisältyvää arvonlisäveroa; 

4) lainojen hoitokustannuksia eikä laskennallisia korkoja ja poistoja; 

5) kustannuksia, joihin myönnetään erikseen lakiin tai valtion talousarvioon perustuvaa valtion ra-

hoitusta, jos rahoituksen myöntämisessä edellytetään kunnan rahoitusosuutta; 

6) kunnan maksullisen palvelutoiminnan kustannuksia; 

8) kustannuksia, jotka merkitsivät käyttökustannuksien huomioon ottamista tai valtion rahoituksen 

kohdistumista toimintaan kahteen kertaan. 

Käyttökustannukset, joihin myönnetään rahoitusta Euroopan yhteisöjen talousarviosta, saadaan lu-

kea käyttökustannuksiksi siltä osin kuin Euroopan yhteisöjen talousarviosta myönnettävä ja sitä 

vastaava valtion talousarvion mukainen erillinen kansallinen rahoitus ei niitä kata. 

23 § Käyttökustannuksia koskeva tietojen keruu ja tietopohja 

Kustannustenjaon tarkistuksessa käytetään 22 §:n 1 momentissa tarkoitettujen käyttökustannusten 

perusteena Tilastokeskuksen Kuntataloustilastosta saatavia sekä opetus- ja kulttuuriministeriön esi- 

ja perusopetuksesta keräämiä kustannuksia.  

Kustannustenjaon tarkistuksessa käytetään varainhoitovuotta edeltäneen kolmannen vuoden tietoja 

toteutuneista kustannuksista. 
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4 luku 

Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus  

24 § Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus  

Kunnalle myönnetään verotuloihin perustuvaa valtionosuuden lisäystä (tasauslisä), jos kunnan las-

kennallinen verotulo asukasta kohden on pienempi kuin 100 prosenttia euromäärästä, joka saadaan 

jakamalla kaikkien kuntien yhteenlasketut laskennalliset verotulot kuntien yhteenlasketulla asukas-

määrällä (tasausraja). Kunta saa tasauslisää 90 prosenttia tasausrajan ja kunnan asukasta kohden 

lasketun laskennallisen verotulon erotuksesta.  

Jos kunnan laskennallinen verotulo asukasta kohden ylittää tasausrajan, tehdään kunnan valtion-

osuuteen tasausvähennys. Tasausvähennys on 15 prosenttia tasausrajan ylittävästä asukaskohtaises-

ta euromäärästä.  

Jos kunnille yhteensä maksettavat tasauslisät ovat suuremmat kuin kuntien valtionosuuksiin tehtä-

vät tasausvähennykset, vähennetään kuntien valtionosuudesta tätä erotusta vastaava euromäärä. Jos 

kuntien valtionosuuteen yhteensä tehtävät tasausvähennykset ovat suuremmat kuin kunnille makset-

tavat tasauslisät, lisätään kuntien valtionosuuteen vastaavasti tätä erotusta vastaava määrä. Valtion-

osuuden vähennys tai lisäys on kaikissa kunnissa asukasta kohti yhtä suuri. 

Edellä 3 momentissa kuntien valtionosuuksiin lisättävää tai vähennettävää määrää laskettaessa ei 

oteta huomioon varainhoitovuoden alussa toteutettavia kuntien yhdistymisiä. 

Kunnan laskennallista verotuloa laskettaessa otetaan huomioon kunnallisvero ja kunnan osuus yh-

teisön tuloverosta (yhteisövero).  Näiden lisäksi laskennallista verotuloa laskettaessa otetaan huo-

mioon 50 prosenttia kiinteistöverosta. Kiinteistöverolain (654/1992) 14 §:ssä tarkoitettujen voima-

laitosten ja ydinpolttoaineen loppusijoituslaitosten sijaintikuntaan sovelletaan kuitenkin mainittujen 

laitosten osalta mainitun lain 11 §:ssä tarkoitettujen yleisten kiinteistöveroprosenttien perusteella 

laskettua keskimääräistä painotettua kiinteistöveroprosenttia. Verotuloihin perustuvassa valtion-

osuuden tasauksessa huomioon otettavista verotuloista annetaan tarkempia säännöksiä valtioneu-

voston asetuksella.  

5 luku  

Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset 

25 § Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus 

Kunnan valtionosuutta voidaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion ra-

joissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien 

vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Taloudellisen tuen tarpeeseen vaikuttavina seikkoina 

otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. 

Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman talou-

tensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää valtionosuuden 

korotusta koskevaan hakemukseen. Valtionosuuden korotuksen myöntämiselle ja käytölle voidaan 

asettaa myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Valtionosuuden korotus voidaan seuraavina 



38(55) 

  

KESKENERÄINEN LUONNOS 29.6.2016 

 

 

vuosina jättää myöntämättä tai se voidaan myöntää alennettuna, jos suunnitelmaa tai asetettuja ehto-

ja ei ole noudatettu. 

Harkinnanvaraisten valtionosuuden korotusten yhteismäärää vastaava euromäärä vähennetään kun-

nille maksettavista valtionosuuksista. Vähennys on kaikissa kunnissa asukasta kohden yhtä suuri. 

26 § Perusopetuksen aloittamisen johdosta maksettavan rahoituksen vähentäminen 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 17 §:n perusteella yksityisen perusopetuksen 

järjestäjälle toiminnan aloittamiseen myönnettävä rahoitus vähentää kaikille kunnille maksettavia 

valtionosuuksia rahoituksen yhteismäärää vastaavalla euromäärällä. Valtionosuuden vähennys on 

kaikissa kunnissa asukasta kohden yhtä suuri. 

27 § Maakuntien perustaminen vuonna 2019 ja tehtävien järjestämisvastuun siirrosta aiheu-

tuvien taloudellisten vaikutusten rajoittaminen [pykälää tarkennetaan edelleen]Kunnalle 

myönnetään valtionosuuden lisäystä tai kunnan valtionosuutta vähennetään, jos tehtävien järjestä-

misvastuun siirtyessä maakunnalle kunnalta siirrettävä tulo ei vastaa maakunnalle siirtyvää kustan-

nusta. Jos kunnalta siirrettävä tulo on suurempi kuin siirtyvä kustannus, kunnalle hyvitetään valti-

onosuuden lisäyksenä 60 prosenttia tulojen ja kustannusten erotuksesta. Jos kunnalta siirrettävä kus-

tannus ylittää maakunnalle siirtyvän tulon, kunnan valtionosuutta vähennetään siten, että vähennys 

on 60 prosenttia siirtyvien kustannusten ja tulojen erotuksesta. Siirrettävässä tulossa otetaan huomi-

oon siirron vaikutukset verotuloihin perustuvaan valtionosuuden tasaukseen. Valtionosuuteen tehtä-

vää lisäystä tai vähennystä laskettaessa käytetään vuonna 2018 voimassa olevia valtionosuusperus-

teita. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen valtionosuuden lisäysten ja vähennysten laskennan lähtökohtana  

käytetään Tilastokeskuksen laatimia lopullisia kunnittaisia tulotietoja vuodelta 2016  sekä kunnit-

taisten kustannustietojen keskiarvoa  vuosilta 2015 ja 2016. Lähtökohtana käytettyjen tietojen poh-

jalta laaditaan arvio vuoden 2018 kustannuksista ja tuloista siten, että otetaan huomioon valtion 

toimenpiteistä vuosina 2017 ja 2018 aiheutuvat muutokset kunnan tuloihin ja kustannuksiin, kunti-

en päätökset kunnallis- ja kiinteistöveroprosenteista sekä valtiovarainministeriön ennusteet tulo- ja 

kustannuskehityksestä.  

 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja kunnan siirtyviä kustannuksia ovat  sosiaali- ja terveydenhuollon, 

pelastustoimen sekä ympäristöterveydenhuollon kustannukset siten, että niistä on vähennetty toi-

mintatuotot.  Kunnan siirtyviä tuloja  ovat  kunnallisverotulot, yhteisöverotulot,  veroperustemuu-

toksien johdosta maksettavat valtionosuuden lisäykset sekä  kunnan peruspalvelujen valtionosuudet 

niiltä osin kuin ne koostuvat sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvistä laskennallista kustannuksista 

ja lisäosista. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 2 momentissa tarkoi-

tetun arvion tekemisestä sekä laskennassa huomioon otettavista kustannuksista ja tuloista.  

Tässä pykälässä tarkoitetut valtionosuuden lisäykset ja vähennykset toteutetaan kuntien ja valtion 

välisessä suhteessa kustannusneutraalisti. Jos kunnille 1 momentin perusteella maksettavat valtion-

osuuden lisäykset yhteensä ovat suuremmat kuin valtionosuuteen tehtävät vähennykset, vähenne-

tään kuntien valtionosuudesta tätä erotusta vastaavat euromäärä. Jos kuntien valtionosuuteen yh-

teensä tehtävät vähennykset ovat suuremmat kuin kunnille maksettavat valtionosuuden lisäykset, 

lisätään kuntien valtionosuuteen vastaavasti tätä erotusta vastaava määrä. Valtionosuuden vähennys 

tai lisäys on kaikissa kunnissa asukasta kohti yhtä suuri. 
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Edellä 1 momentissa kuntien valtionosuuksiin lisättävää tai vähennettävää määrää laskettaessa ei 

oteta huomioon varainhoitovuoden 2019 alussa toteutettavia kuntien yhdistymisiä. 

27 b § Valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus [pykälää tarkennetaan edelleen]  

Kunnan talouden tasapainotila on vuosikatteen ja suunnitelman mukaisten poistojen erotus. Kunnan 

talouden tasapainotilan muutos on erotus, joka saadaan vähentämällä ennen tämän lain voimaantu-

loa voimassa olleiden vero- ja valtionosuusperusteiden mukainen vuoden 2018 tasapainotila siitä 

tasapainotilasta, joka kunnalle olisi muodostunut, jos tämän lain mukaiset valtionosuuden määräy-

tymisperusteet sekä 27 §:ssä tarkoitetut kunnan tulojen ja kustannusten siirrot olisivat olleet voi-

massa vuonna 2018.  

Valtionapuviranomainen vahvistaa valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasauksen niin, että vuonna 

2019 kunnan valtionosuutta lisätään tai vähennetään 2 momentissa tarkoitettua tasapainotilan muu-

tosta vastaava määrä. Vuodesta 2020 alkaen kunnan valtionosuuteen lisätään tai siitä vähennetään 

vuosittain 25 euroa asukasta kohden niin, että 2 momentissa tarkoitettu kunnan tasapainotilan muu-

tos rajoitetaan kokonaisuudessaan 100 euroon asukasta kohden.  

Tässä pykälässä tarkoitetut valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaukset toteutetaan kuntien ja valti-

on välisessä suhteessa kustannusneutraalisti. Kuntien valtionosuutta vähennetään tai lisätään siten, 

että valtionosuuden vähennys tai lisäys on kaikissa kunnissa asukasta kohti yhtä suuri.28 § Määrä-

aikaiset kuntien valtionosuuteen kohdistuvat vähennykset ja lisäykset 

Vuosina 2016–2019 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vähennetään vuosittain indeksikoro-

tusta vastaava määrä 6,32 euroa asukasta kohden. 

[Vuoden 2019 verotuksessa toteutettavien veroperustemuutosten huomioon ottaminen] 

6 luku 

Kotikuntakorvaus 

29 § Kotikuntakorvauksen maksuvelvollisuus 

Jos esi- ja perusopetusta järjestää varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltäneen vuoden lopussa 

muu kuin 6–15-vuotiaan tai muun oppivelvollisuuttaan suorittavan oppilaan kotikunta, oppilaan 

kotikunta on velvollinen suorittamaan asianomaiselle kunnalle tai muulle 1 §:n 2 momentissa tar-

koitetulle opetuksen järjestäjälle kotikuntakorvauksen siten kuin 30 - 32 §:ssä säädetään. Kunta ei 

ole velvollinen suorittamaan kotikuntakorvausta alle 6-vuotiaasta perusopetuslain 25 §:n 2 momen-

tissa tarkoitettua pidennettyä oppivelvollisuutta suorittavasta oppilaasta. 

Siltä osin kuin opetuksen järjestäjä ei järjestä opetusta varainhoitovuonna, oppilaan kotikunnalla ei 

ole velvollisuutta suorittaa kotikuntakorvausta. Kotikuntakorvausvelvollisuus lakkaa opetuksen 

lakkaamista seuraavan kuukauden alusta. 

Jos opetuksen järjestäjän toiminta siirtyy varainhoitovuonna toiselle opetuksen järjestäjälle, koti-

kuntakorvausoikeus siirtyy tälle toiselle opetuksen järjestäjälle. 
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Oppilaan kotikuntana pidetään kuntaa, joka on merkitty oppilaan kotikuntalain mukaiseksi kotikun-

naksi väestötietojärjestelmään varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltäneen vuoden lopussa. 

30 § Kotikuntakorvauksen määräytyminen 

Kotikuntakorvaus määräytyy kuntien ja muiden opetuksen järjestäjien esi- ja perusopetuksen toteu-

tuneiden kustannusten perusteella erikseen 6-, 7–12- ja 13–15-vuotiaille. 

Toteutuneet kustannukset määräytyvät 22 §:n mukaisesti vähennettynä kuitenkin kustannuksilla, 

jotka aiheutuvat erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan perusopetuslain 4 a §:ssä tarkoitetun ope-

tuksen tuesta sekä pidennetyn oppivelvollisuuden opetuksesta siltä osin kuin ne ylittävät toteutu-

neen kotikuntakorvauksen tason. 

Kotikuntakorvauksen perusosa lasketaan jakamalla 1 momentissa tarkoitetut kuntien ja muiden ope-

tuksen järjestäjien yhteenlasketut esi- ja perusopetuksen toteutuneet kustannukset kuntien painote-

tulla 6–15-vuotiaiden määrällä. Kuntien painotettu 6–15-vuotiaiden määrä saadaan kertomalla kun-

tien 6-vuotiaiden määrä luvulla 0,61, 7–12-vuotiaiden määrä luvulla 1 ja 13–15-vuotiaiden määrä 

luvulla 1,60 ja laskemalla näin saadut tulot yhteen. Oppilaan iän mukaan määräytyvä kotikuntakor-

vaus saadaan kertomalla kotikuntakorvauksen perusosa seuraavasti: 

Ikä  Kerroin 

6-vuotias 0,61 

7–12-vuotias 1,00 

13–15-vuotias 1,60 

Muulle oppivelvolliselle oppilaalle kotikuntakorvaus määräytyy 13–15-vuotiaiden kotikuntakor-

vausperusteen perusteella. 

Muu opetuksen järjestäjä kuin kunta saa 94 prosenttia 1–4 momentissa tarkoitetuista kotikuntakor-

vauksista. 

Valtiovarainministeriö päättää kotikuntakorvauksen perusosan euromäärästä varainhoitovuotta edel-

tävän vuoden loppuun mennessä. 

Sen estämättä, mitä edellä tässä pykälässä säädetään kotikuntakorvauksen määräytymisestä, kunnat 

voivat keskenään tai muun opetuksen järjestäjän kanssa sopia kotikuntakorvauksesta. 

31 § Kotikuntaa vailla olevan kotikuntakorvaus 

Jos esi- ja perusopetusta saavalla 6–15-vuotiaalla tai muulla kotikuntakorvauksen piiriin kuuluvalla 

oppivelvollisella oppilaalla ei ole kotikuntalain mukaista kotikuntaa Suomessa, valtio on velvolli-

nen maksamaan opetuksen järjestäjälle kotikuntakorvauksen. Kotikuntakorvauksen peruste määräy-

tyy sen kunnan mukaan, jossa opetuksen järjestäjän opetus pääasiassa järjestetään. Yksityisen ope-

tuksen järjestäjän kotikuntakorvaukseen sovelletaan lisäksi, mitä säädetään 30 §:n 5 momentissa. 

Valtio maksaa yksityiselle koulutuksen järjestäjälle, jolle on määrätty erityiseksi koulutustehtäväksi 

järjestää perusopetusta muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, kotikuntakorvauksena niiden oppi-
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laiden osalta, joilla ei ole kotikuntaa Suomessa, 57 prosenttia 1 momentissa tarkoitetusta kotikunta-

korvauksesta. 

32 § Kotikuntakorvaus oppilaan kotikunnan ollessa Ahvenanmaan maakunnassa 

Jos esi- ja perusopetusta saavalla 6–15-vuotiaalla tai muulla kotikuntakorvauksen piiriin kuuluvalla 

oppivelvollisella oppilaalla on kotikunta Ahvenanmaan maakunnassa sijaitsevassa kunnassa, valtio 

on velvollinen maksamaan asianomaiselle kunnalle tai opetuksen järjestäjälle kotikuntakorvauksen. 

Kotikuntakorvauksen peruste määräytyy sen kunnan mukaan, jossa opetuksen järjestäjän opetus 

pääasiassa järjestetään. 

Jos yksityinen opetuksen järjestäjä järjestää opetusta 1 momentissa tarkoitetulle oppilaalle, valtion 

velvollisuuteen suorittaa kotikuntakorvaus sovelletaan lisäksi, mitä säädetään 30 §:n 5 momentissa 

yksityisen opetuksen järjestäjän kotikuntakorvauksesta. 

33 § Erikoissairaanhoidossa olevan, koulukotiopetuksen tai lastensuojelun vuoksi sijoitetun 

oppilaan korvaus 

Kunta, joka on perusopetuslain 4 a §:n 1 momentissa tarkoitettua esiopetusta ja perusopetusta saa-

van oppilaan kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta hoidon aikana, on velvollinen maksamaan oppi-

laasta sairaalan tai muun erikoissairaanhoidon toimintayksikön sijaintikunnalle korvauksen, joka 

lasketaan kertomalla opetuksesta opetuspäivää kohden aiheutuva keskimääräinen todellinen vuosi-

kustannus niiden päivien määrällä, jolloin sairaalan tai muun erikoissairaanhoidon toimintayksikön 

sijaintikunta järjestää oppilaalle opetusta. Perusopetuslain 4 a §:n 3 momentissa tarkoitettua tukea 

saavan oppilaan kotikunta on velvollinen maksamaan tukitoimenpiteistä aiheutuneita kustannuksia 

vastaavan korvauksen tukea tarjoavan sairaalan tai muun erikoissairaanhoidon toimintayksikön si-

jaintikunnalle. 

Kunta, joka on lastensuojelulain 57 §:ssä tarkoitetussa koulukodissa perusopetusta saavan oppilaan 

kotikunta opetuksen aikana, on velvollinen maksamaan oppilaasta koulukotiopetuksen järjestäjälle 

osana lastensuojelutoimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia korvauksen, joka lasketaan kertomalla 

niiden koulun työpäivien määrä, joina oppilaalle on annettu opetusta, opetuksesta koulun työpäivää 

kohden aiheutuvilla keskimääräisillä todellisilla vuosikustannuksilla. 

Kunta, joka on lastensuojelulain 16 b §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla sijoitetun esi- tai perus-

opetusta saavan oppilaan kotikunta opetuksen aikana, on velvollinen maksamaan opetusta järjestä-

välle kunnalle tai muulle opetuksen järjestäjälle oppilaan esi- tai perusopetuksesta aiheutuneita kus-

tannuksia vastaavan korvauksen. 

Edellä 1–3 momentissa tarkoitettua korvausta varainhoitovuodelle laskettaessa otetaan vähennykse-

nä huomioon oppilaan osuus opetuksen järjestäjälle maksettavasta seuraavasta rahoituksesta: 

1) 29 §:ssä ja 30 §:n 1 – 5 momentissa tarkoitetusta varainhoitovuoden lopun tilanteen mukaan op-

pilaasta varainhoitovuodelle päätetystä kuntakohtaisesta oppilaan iän mukaan määräytyvästä koti-

kuntakorvauksesta; 

2) pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaan opetuksesta varainhoitovuodelle maksettavasta opetus- 

ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 14 §:ssä tarkoitetusta korotuksesta; ja 
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3) koulukotiopetuksesta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 15 §:ssä tarkoitetusta 

koulukotikorotuksesta. 

Mikäli 1 momentissa tarkoitetun oppilaan perusopetuslaissa tarkoitettu opetuksen järjestäjä on muu 

kuin oppilaan kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta, tulee mainitun opetuksen järjestäjän maksaa 1 

momentissa mainittua korvausta vastaava korvaus oppilaan kotikuntalain mukaiselle kotikunnalle. 

Korvattava määrä on enintään varainhoitovuodessa tässä momentissa tarkoitetulle opetuksen järjes-

täjälle maksettava osuus tämän pykälän 4 momentissa tarkoitetusta rahoituksesta. 

Sen estämättä, mitä edellä säädetään korvauksen määräytymisestä, kunnat voivat keskenään tai 

muun opetuksen järjestäjän kanssa sopia korvauksesta. 

34 § Korvaus opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä 

Jos perusopetuslaissa tarkoitetun oppilaan tai lukiolaissa (629/1998) tai ammatillisesta koulutukses-

ta annetussa laissa (630/1998) tarkoitetun opiskelijan kotikunta on muu kuin koulun tai oppilaitok-

sen sijaintikunta, oppilas- ja opiskelijahuoltolain 7 §:n perusteella opiskeluhuollon psykologi- ja 

kuraattoripalveluista järjestämisvastuussa oleva kunta voi laskuttaa opiskeluhuollon psykologi- ja 

kuraattoripalvelujen käyttämisestä aiheutuneet oppilas- tai opiskelijakohtaiset henkilöstökustannuk-

set oppilaan tai opiskelijan kotikunnalta. 

Jos kunnat ovat erimielisiä, onko toinen kunta oikeutettu saamaan tai velvollinen maksamaan 1 

momentissa mainittuja kustannuksia, asiaa koskeva riita käsitellään hallintoriita-asiana hallinto-

oikeudessa siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 

35 § Arvonlisäveron huomioon ottaminen yksityiselle opetuksen järjestäjälle ja yliopistolle 

maksettavissa kotikuntakorvauksissa 

Kotikuntakorvausta korotetaan yksityisten opetuksen järjestäjien ja yliopistojen osalta siten, että 

korotus vastaa yksityisten perusopetuksen järjestäjien ja yliopistojen maksamien arvonlisäverojen 

osuutta yksityisille opetuksen järjestäjille ja yliopistoille aiheutuneista arvonlisäverottomista kus-

tannuksista esi- ja perusopetuksessa 23 §:n 2 momentin mukaisena vuonna. 

36 § Kotikuntakorvausta koskevien tietojen toimittaminen 

Kunnan ja muun opetuksen järjestäjän on toimitettava valtiovarainministeriölle kotikuntakorvauksi-

en keskitettyä maksamista varten tiedot esi- ja perusopetusta saavien oppilaiden määristä jaoteltuina 

ikäluokittain ja kotikunnittain niiden oppilaiden osalta, joille ne ovat järjestäneet 29 §:ssä ja 30 §:n 

1–5 momentissa sekä 31ja 32 §:ssä tarkoitettua kotikuntakorvaukseen oikeuttavaa esi- ja perusope-

tusta varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltäneen vuoden lopussa. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin tietojen toimittamisesta. 

37 § Kotikuntakorvausta koskeva tiedonsaantioikeus 

Valtiovarainministeriöllä ja oppilaan kotikunnalla on oikeus saada pyynnöstä kunnalta tai muulta 

opetuksen järjestäjältä kotikuntakorvauksen luotettavuuden tarkistamiseksi niiden oppilaiden nimet 

ja henkilötunnukset, joista oppilaan kotikunta on velvollinen suorittamaan kotikuntakorvauksen. 
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38 § Kotikuntakorvausta koskeva riita 

Jos kunnat tai kotikunta ja muu opetuksen järjestäjä ovat erimielisiä, onko toinen kunta tai opetuk-

sen järjestäjä oikeutettu saamaan tai velvollinen maksamaan kotikuntakorvausta tai 33 §:ssä tarkoi-

tettua korvausta, asiaa koskeva riita käsitellään hallintoriita-asiana hallinto-oikeudessa siten kuin 

hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 

7 luku 

Valtionosuuden hallinnointi ja maksaminen  

39 § Valtionosuuden hallinnointi ja maksaminen 

Valtiovarainministeriö valmistelee yhteistoiminnassa opetus- ja kulttuuriministeriön sekä tarvittaes-

sa sosiaali- ja terveysministeriön kanssa tässä laissa tarkoitettujen valtionosuustehtävien muutoksien 

vaikutukset valtionosuusperusteisiin ja valtionosuuden perusteiden laskennan valtion talousarvion 

valmistelua varten. 

40 § Valtionosuutta koskeva neuvottelu 

Valtiovarainministeriön on yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa neuvoteltava valtion ja 

kuntien välistä kustannustenjakoa koskevista tarkistuksista Suomen Kuntaliitto ry:n kanssa siten 

kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään. 

Valtiovarainministeriön on neuvoteltava osana kuntalain (410/2015) 11 §:ssä tarkoitettua valtion ja 

kuntien neuvottelumenettelyä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Suomen Kuntaliitto ry:n kanssa 

siitä, miten valtionosuustehtävien muutoksista aiheutuvat kustannukset kehittyvät, miten valtion-

osuustehtävien muutokset vaikuttavat valtionosuuksien ja -avustusten määräytymisperusteisiin ja 

kustannuksiin sekä myönnettäviin valtionosuuksiin ja -avustuksiin. 

41 § Valtionosuuden myöntäminen sekä päätös verotuloihin perustuvasta valtionosuuden ta-

sauksesta 

Valtiovarainministeriö myöntää kunnalle valtionosuuden sekä päättää verotuloihin perustuvasta 

valtionosuuden tasauksesta. Valtiovarainministeriön on myönnettävä kunnalle valtionosuus sekä 

päätettävä verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasauksesta hakemuksetta viimeistään varain-

hoitovuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. 

Valtioneuvosto päättää hakemuksesta harkinnanvaraisesta valtionosuuden korotuksesta. Harkinnan-

varaista valtionosuuden korotusta on haettava valtiovarainministeriön päättämään ajankohtaan 

mennessä. 

42 § Valtionosuuksien ja kotikuntakorvauksien maksaminen 

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus maksaa tässä laissa tarkoitetut valtionosuudet 

ja kotikuntakorvaukset sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä vapaasta 

sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitetut valtionosuudet ja muun rahoituksen yhtenä kokonaisuute-

na siten kuin tässä pykälässä säädetään. 
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Valtiovarainministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö toimittavat Valtion talous- ja henkilöstöhal-

linnon palvelukeskukselle 1 momentissa tarkoitettujen euromäärien maksamista varten seuraavat 

tiedot: 

1) 41 §:ssä tarkoitetut valtionosuuspäätökset sekä päätökset verotuloihin perustuvasta tasauksesta; 

2) 5 luvussa tarkoitetut muut tiedot valtionosuuksiin tehtävistä vähennyksistä ja lisäyksistä; 

3) 36 §:ssä tarkoitettujen tietojen perusteella tiedot kultakin kunnalta kuntien valtionosuuden mak-

samisen yhteydessä vähennettävistä 29 §:ssä ja 30 §:n 1–5 momentissa tarkoitetuista kotikuntakor-

vauksista sekä kunnalle ja muulle opetuksen järjestäjälle maksettavista 29 §:ssä ja 30 §:n 1–5 mo-

mentissa sekä 31 ja 32 §:ssä tarkoitetuista kotikuntakorvauksista; 

4) yksityisille opetuksen järjestäjille maksettavista 35 §:ssä tarkoitetuista arvonlisävero-osuuksista; 

5) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 6, 7 ja 10–22 §:ssä tarkoitetut valtionosuu-

det ja rahoitukset; sekä 

6) vapaasta sivistystyöstä annetun lain 17 §:ssä tarkoitetut valtionosuuspäätökset. 

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus maksaa tässä pykälässä tarkoitetut euromäärät 

kunnille ja muille valtionosuuden tai rahoituksen saajille varainhoitovuoden alusta, kuukausittain 

yhtä suurina erinä, viimeistään kuukauden 11 päivänä. 

Jos 2 momentissa tarkoitettujen päätöksien mukaan kunta on velvoitettu suorittamaan enemmän 

kuin, mitä kunnalle maksetaan, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus perii erotuksen 

kunnalta siten kuin 3 momentissa säädetään maksamisesta. 

Siltä osin kuin valtionosuuksia, rahoitusta tai valtionavustuksia tarkistetaan opetus- ja kulttuuritoi-

men rahoituksesta annetun lain 50 §:n 2 momentin nojalla, tarkistukset otetaan huomioon 1 momen-

tissa tarkoitettujen valtionosuuksien, kotikuntakorvauksien ja muun rahoituksen maksamisen yhtey-

dessä varainhoitovuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. 

Valtiovarainministeriö päättää harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen maksamisen ajankoh-

dasta. 

43 § Laskuvirheen oikaisu 

Valtiovarainministeriö voi itse tai hakemuksen perusteella oikaista tässä laissa tarkoitetuissa pää-

töksissä ja tiedoissa olevan laskuvirheen. 

44 § Saamatta jääneen etuuden suorittaminen 

Jos oikaisuvaatimuksen tekemiselle 51 §:ssä säädetyn määräajan kuluttua ilmenee tietoja, jotka ei-

vät 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 § 2 momentin mukainen vuotuinen korko sen kuu-

kauden alusta, jona valtionosuus olisi tullut maksaa. 
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Jos saamatta jääneen etuuden merkitys on vähäinen ja sen maksamisesta aiheutuvat menot olisivat 

epäsuhteessa verrattuna asian taloudelliseen merkitykseen, ei etuutta kuitenkaan suoriteta. 

Valtiovarainministeriö voi päättää, että saamatta jäänyt etuus maksetaan myöhemmin seuraavan 

valtionosuuden yhteydessä. 

45 § Perusteettoman edun palauttaminen 

Jos kunta on saanut perusteettomasti tässä laissa tarkoitettua valtionosuutta, on valtiovarainministe-

riön määrättävä liikaa saatu määrä palautettavaksi. Palautettavasta määrästä peritään korkolain 3 §:n 

2 momentin mukainen vuotuinen korko sen kuukauden alusta, jona valtionosuus tai kotikuntakor-

vaus on maksettu. 

Jos palautettava etuus on vähäinen taikka jos palauttamista tai koron perimistä on pidettävä kohtuut-

tomana, voidaan etuus jättää määräämättä palautettavaksi. 

Valtiovarainministeriö voi päättää, että palautettava etuus vähennetään myöhemmin seuraavan val-

tionosuuden yhteydessä. 

46 § Suoritusvelvollisuuden raukeaminen 

Velvollisuus suorittaa saamatta jäänyt etuus tai palauttaa perusteetta saatu etuus raukeaa viiden 

vuoden kuluessa sen varainhoitovuoden päättymisestä, jona etuus olisi tullut suorittaa tai on suori-

tettu. 

8 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

47 § Valtionosuuden määräytyminen kuntien yhdistyessä 

Kuntien yhdistyessä uuden kunnan valtionosuudet sekä verotuloihin perustuva valtionosuuden tasa-

us lasketaan kunnan niiden tietojen perusteella, jotka ovat kuntajaon muutoksen voimaantulovuoden 

valtionosuuden määräämisen perusteena. 

Kunnan asukasmääränä pidetään kuntajaon muutoksen kohteena olevien kuntien yhteenlaskettuja 

kuntajaon muutoksen voimaantulovuotta edeltävää vuotta edeltäneen vuoden lopun asukasmääriä. 

Edellä 6 §:ssä tarkoitetut laskennalliset kustannukset, 7–11 §:ssä tarkoitetut kertoimet ja 12 -15 

§:ssä tarkoitetut lisäosat saadaan yhdistämällä asianomaisten kuntien laskennallisten kustannusten, 

kertoimien ja lisäosien perusteet.  

48 § Valtionosuuden määräytyminen siirrettäessä kunnan osa toiseen kuntaan 

Jos kunnan osa siirretään toiseen kuntaan, laajentuvan kunnan valtionosuudet sekä verotuloihin pe-

rustuva valtionosuuden tasaus lasketaan kunnan laajentuvan alueen osalta niiden tietojen perusteel-

la, jotka ovat kuntajaon muutoksen voimaantulovuonna supistuvan kunnan valtionosuuden mää-

räämisen perusteena. 
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Valtionosuudet ja verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus sen kunnan osalta, josta siirretään 

osa toiseen kuntaan, jaetaan kuntajaon muutoksen voimaantulovuonna supistuvan ja laajentuvan 

kunnan tai laajentuvien kuntien kesken siinä suhteessa, jossa supistuvan kunnan asukasluku jakau-

tuu niiden kesken. 

Opetus- ja kulttuuritoimessa laskennallisiin opiskelija-, opetustunti-, ohjaustunti-, opiskelijaviikko-, 

opiskelijatyövuosi- ja henkilötyövuosimääriin perustuva valtionosuus myönnetään niille kunnille, 

jotka kuntajakoa muutettaessa saavat hoidettavakseen kyseisten palveluiden järjestämisen. 

Mitä tässä pykälässä säädetään, sovelletaan kaikkiin valtionosuuksiin kuntajaon muutoksen voi-

maantulovuonna sekä verotuloihin perustuvaan valtionosuuden tasaukseen kuntajaon muutoksen 

voimaantulovuonna ja sitä seuraavana vuonna.  

49 § Valtionosuuden määräytyminen kunnan alueen jakamistapauksissa 

Jos kunta yhdistetään kahteen tai useampaan kuntaan, lakkaavan kunnan alueen osalta lasketaan 

uusien tai laajentuvien kuntien valtionosuudet ja verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus lak-

kaavan kunnan niiden tietojen perusteella, jotka olisivat kuntajaon muutoksen voimaantulovuoden 

valtionosuuden määräämisen perusteena. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetut valtionosuudet jaetaan kuntajaon muutoksen voimaantulovuonna 

uusien tai laajentuvien kuntien kesken siinä suhteessa, jossa lakkaavan kunnan asukasmäärä jakau-

tuu muiden kuntajaon muutoksen kohteena olevien kuntien kesken. 

Opetus- ja kulttuuritoimen laskennallisiin opiskelija-, opetustunti-, ohjaustunti-, opiskelijaviikko-, 

opiskelijatyövuosi- ja henkilötyövuosimääriin perustuva valtionosuus myönnetään niille kunnille, 

jotka kuntajakoa muutettaessa saavat hoidettavakseen kyseisten palveluiden järjestämisen. 

Kunnan alueiden asukasmäärän perusteena pidetään kuntajaon muutoksen voimaantulovuotta edel-

tävää vuotta edeltäneen vuoden lopun asukasmäärää. 

Mitä tässä pykälässä säädetään, sovelletaan kaikkiin valtionosuuksiin kuntajaon muutoksen voi-

maantulovuonna sekä verotuloihin perustuvaan valtionosuuden tasaukseen kuntajaon muutoksen 

voimaantulovuonna ja sitä seuraavana vuonna.  

50 § Uhkasakko 

Jos kunta, kuntayhtymä tai opetuksen järjestäjä on valtionosuustehtäviä järjestäessään jättänyt nou-

dattamatta laissa tai lain nojalla säädetyn tai määrätyn velvoitteen, aluehallintovirasto voi, asian-

omaista ministeriötä kuultuaan, sakon uhalla määrätä kunnan tai kotikuntakorvauksen saajan nou-

dattamaan velvoitetta. 
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9 luku 

Muutoksenhaku 

51 § Oikaisumenettely 

Milloin kunta on tyytymätön valtiovarainministeriön päätökseen, joka koskee valtionosuuden 

myöntämistä, verotuloihin perustuvaa valtionosuuden tasausta tai kotikuntakorvauksen perusosan 

euromäärää, kunnalla on oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan tehdä val-

tiovarainministeriölle kirjallinen vaatimus päätöksen oikaisemisesta. Päätökseen on liitettävä oi-

kaisuvaatimusosoitus. 

52 § Muutoksenhaku 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siten kuin hal-

lintolainkäyttölaissa säädetään. 

Muihin kuin 1 momentissa tarkoitettuihin tämän lain nojalla annettuihin päätöksiin ei saa hakea 

muutosta valittamalla. 

10 luku 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

53 § Voimaantulo 

 

Tämä laki tulee voimaan 1.1.2019. 

 

54 § Kumottavat säännökset 

Tällä lailla kumotaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettu laki (1704/2009) siihen 

myöhemmin tehtyine muutoksineen. 

Jos muualla laissa viitataan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleeseen lakiin kunnan peruspal-

velujen valtionosuudesta, on sen sijasta sovellettava tätä lakia. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen valtionosuuden 

myöntämiseksi sekä valtionosuuden ja kotikuntakorvausten maksamiseksi varainhoitovuodelle 

2019. 

55 § Voimaantulosäännökset 

Valtionosuutta koskevien laskelmien tarkistaminen  

Edellä 27 §:ssä ja 27 b §:ssä tarkoitetut laskelmat tarkistetaan vuonna 2019. Laskelmat tehdään uu-

delleen Tilastokeskuksen vuosilta 2017 ja 2018 laatimien lopullisten kunnittaisten kustannustietojen 

keskiarvon ja vuoden 2018 tulotietojen perustella.  Uudet laskelmat ovat vuodesta 2020 lukien 27 

§:n ja 27 b §:n mukaan myönnettävien valtionosuuksien perusteena.  
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Jos tarkistuksen jälkeen todetaan, että kunnalle on maksettu valtionosuutta vuonna 2019 enemmän 

tai vähemmän kuin 1 momentissa tarkoitetun laskennan mukaan kuuluisi, erotusta vastaava määrä 

vähennetään tai lisätään kunnalle myönnettävästä valtionosuudesta tasasuuruisina erinä vuosina 

2020-2023.  

Tässä pykälässä tarkoitetut tarkistukset toteutetaan kuntien ja valtion välisessä suhteessa kustannus-

neutraalisti. Kuntien valtionosuutta vähennetään tai lisätään siten, että valtionosuuden vähennys tai 

lisäys on kaikissa kunnissa asukasta kohti yhtä suuri. 

 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 1 momentissa tarkoitetusta las-

kelmien tarkistamisesta.  

  



49(55) 

  

KESKENERÄINEN LUONNOS 29.6.2016 

 

 

    

 

Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 

 

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun 

lain [x] nojalla 

 

1 § Laskennallisten kustannusten ja lisäosien perushinnat 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 6—15 §:ssä tarkoitetut perushinnat ovat 

vuonna 2019 seuraavat: 

Laskennalliset kustannukset 

- 0- 5 –vuotiaat [ €] 

- 6 –vuotiaat [€] 

- 7-12 –vuotiaat [€] 

- 13-15 –vuotiaat [€] 

- 16 vuotta täyttäneet ja vanhemmat [€] 

- vieraskielisyys [€] 

- kaksikielisyys [€] 

- saaristoisuus [€] 

- asukastiheys [€] 

- koulutustausta [€] 

Lisäosat 

- työttömyys [€] 

- syrjäisyys [€] 

- hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen [€] 

- saamelaisten kotiseutualueen kunta [€] 

2 § Syrjäisyysluvun määräytymisperusteet 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain [ ] 13 §:ssä tarkoitettu  syrjäisyysluku muo-

dostuu  kahden väestöpohjaindeksin summasta, joiden kummankin minimiarvo on 0. Ensimmäinen 

väestöpohjaindeksi (paikallinen väestöpohjaindeksi) mittaa väestön määrää 25 kilometrin etäisyy-

dellä ja toinen (seudullinen väestöpohjaindeksi) 50 kilometrin etäisyydellä kunnan väestöllisestä 

keskipisteestä.  Kunnan väestöllinen keskipiste on kunnan laskennallinen väestön keskipiste, joka 

lasketaan pinta-alaltaan yhden neliökilometrin suuruisista ruuduista käyttäen painomuuttujina kun-

kin asutun ruudun väestömäärää ja sijaintimuuttujana ruudun keskipisteen koordinaatteja. 

Paikallinen väestöpohjaindeksi saadaan vähentämällä 15 000:sta enintään 25 kilometrin etäisyydellä 

asuvan väestön määrä ja jakamalla erotus 15 000:lla. Seudullinen väestöpohjaindeksi saadaan vä-

hentämällä 60 000:sta enintään 50 kilometrin etäisyydellä asuvan väestön määrä ja jakamalla erotus 

60 000:lla. Indeksit lasketaan Tilastokeskuksen viiden vuoden välein tarkistamasta tilastosta, joka 

koskee väestön jakautumista yhden neliökilometrin kokoisille alueille. 
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3 § Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosan määräytymisperusteet  

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain [ ] 14 §:ssä tarkoitettua hyvinvoinnin ja ter-

veyden edistämisen lisäosaa määriteltäessä käytetään kunnan toimintaa ja kunnan toiminnan tulosta 

kuvaavia indikaattoreita. 

Toimintaa kuvaavina indikaattoreina käytetään seuraavia tietoja, jotka saadaan seuraavista tietoläh-

teistä ja pisteytetään seuraavasti:  

1) Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus, kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen.  

Tarkastus tehdään kunnan toimesta koulussa kolmen vuoden välein. Tarkastus todennetaan 

tarkastusraportilla.  

Pisteytys:  

0 pistettä, jos tietoa ei ole lainkaan, tarkastusta ei ole tehty koskaan tai se on tehty viimeksi 

vuonna 2011 tai tätä aikaisemmin. 

100 pistettä, jos tarkastus on tehty joko vuonna 2012, 2013, 2014 tai 2015. 

2) Vähintään 16 tuntia viikossa työskentelevien opettajien lukumäärä jaettuna 100 oppilaalla. 

Tieto saadaan kunnan asiakirjoista. 

Pisteytys alakoulujen osalta: 

0 pistettä, jos suhdeluku on pienempi kuin 5,8 

25 pistettä jos suhdeluku on 5,8 - 6,39 

50 pistettä, jos suhdeluku on 6,4 -7,09 

75 pistettä, jos suhdeluku on 7,1 - 8,19 

100 pistettä, jos suhdeluku on yhtäsuuri tai suurempi kuin 8,2 

Pisteytys yläkoulujen osalta:  

0 pistettä, jos suhdeluku on pienempi kuin 8,4 

25 pistettä, jos suhdeluku on 8,4 - 9,19 

50 pistettä, jos suhdeluku on 9,2 - 10,19 

75 pistettä, jos suhdeluku on 10,2 - 11,59 

100 pistettä, jos suhdeluku on yhtäsuuri tai suurempi kuin 11,6 

Pisteytys yhdistettyjen  ala- ja yläkoulujen osalta: 

0 pistettä, jos suhdeluku on pienempi kuin 7,4 

25 pistettä, jos suhdeluku on 7,4 - 8,19 

50 pistettä, jos suhdeluku on 8,2 - 9,09 

75 pistettä, jos suhdeluku on 9,1 - 10,49 

100 pistettä, jos suhdeluku on yhtäsuuri tai suurempi kuin 10,5 

3) Koulupsykologin työpanoksen määrä viikossa jaettuna 100 oppilaalla 

Tieto saadaan kunnan asiakirjoista. 

0 pistettä: Ei tietoa/ Ei lainkaan 

25 pistettä: 0,01–0,29 tuntia  

50 pistettä: 0,3–0,79 tuntia 

75 pistettä: 0,8–2,19 tuntia 

100 pistettä: 2,2 tuntia tai enemmän 

Koulukuraattorin työpanoksen määrä viikossa jaettuna 100 oppilaalla. 

Tieto saadaan kunnan asiakirjoista. 

0 pistettä: Ei tietoa/ Ei lainkaan 

25 pistettä: 0,01–0,69 tuntia 

50 pistettä: 0,7–1,99 tuntia 

75 pistettä: 2–4,49 tuntia 
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100 pistettä: 4,5 tuntia tai enemmän 

4) Oppilaiden poissaolojen kokonaismäärää seurataan koko koulussa. 

Tieto saadaan kunnan asiakirjoista. 

0 pistettä: Ei tiedossa 

100 pistettä: On tiedossa 

5) Koulussa on yhteisesti sovittu käytäntö tai menettelytapa koulutapaturmien ennaltaehkäise-

misestä. 

Tieto saadaan kunnan asiakirjoista. 

0 pistettä: Ei yhtenäistä käytäntöä, henkilöstö toimii parhaaksi katsomallaan tavalla 

50 pistettä: On tietyt yhteiset periaatteet, mutta ei varsinaista kirjallista toimintamallia 

100 pistetty: On opetussuunnitelmaan kirjattu käytäntö, jonka mukaan toimitaan / On muu-

ten kirjattu yhteinen käytäntö, jonka mukaan toimitaan 

6) Koulun oppilaita aktivoidaan koulumatkaliikuntaan. 

Tieto saadaan kunnan asiakirjoista. 

0 pistettä: Ei 

100 pistettä: Kyllä 

7) Koulussa pitkät liikuntavälitunnit. 

Tieto saadaan kunnan asiakirjoista. 

0 pistettä: Ei 

100 pistettä: Kyllä 

8) Koulussa noudatetaan Valtion ravitsemusneuvottelukunnan kouluruokailusuositusta koulu-

lounaan ja välipalojen järjestämisessä. 

Tieto saadaan kunnan asiakirjoista. 

0 pistettä: En osaa sanoa / Ei 

100 pistettä: Kyllä 

9) Koulun opetussuunnitelmassa on kuvattu kouluruokailun järjestämisessä tehtävä yhteistyö 

ruokailusta vastaavan henkilökunnan kanssa.  

Tieto saadaan kunnan asiakirjoista. 

0 pistettä: Ei 

100 pistettä: Kyllä 

10) Kunnassa on päätetty terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan vastuutahosta. 

Tieto saadaan kunnan asiakirjoista. 

0 pistettä: Ei/ ei tietoa 

100 pistettä: Kyllä 

11) Liikunnan edistämisestä vastaavat viranhaltijat osallistuvat toimielinten vaikutusten ennak-

koarviointiin. 

Tieto saadaan kunnan asiakirjoista. 

0 pistettä: Ei/ ei tietoa 

100 pistettä: Kyllä 

12) Kunta kutsuu säännöllisesti koolle liikuntaseurojen ja yhdistysten yhteiskokouksen. 

Tieto saadaan kunnan asiakirjoista. 

0 pistettä: Ei/ ei tietoa 

100 pistettä: Kyllä 

13) Kunnan viimeksi laadittuun hyvinvointikertomukseen tai muuhun vastaavaan kertomukseen 

sisältyy kuvaus kuntalaisten liikunta-aktiivisuudesta. 

Tieto saadaan kunnan asiakirjoista. 

0 pistettä: Ei/ ei tietoa 

100 pistettä: Kyllä 
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14) Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta raportoidaan vuosittain kunnan hyvinvointikerto-

muksessa tai vastaavassa kertomuksessa.  

Tieto saadaan kunnan asiakirjoista. 

0 pistettä: Ei/ ei tietoa 

100 pistettä: Kyllä 

15) Kunnassa kokoontuu säännöllisesti liikuntaseurojen ja –yhdistysten sekä kunnan yhteinen 

asiantuntijaelin. 

Tieto saadaan kunnan asiakirjoista. 

0 pistettä: Ei 

100 pistettä: Kyllä 

16) Kunta tekee liikuntapaikkojen- ja palveluiden käyttäjille asiakaspalautekyselyjä vähintään 

joka toinen vuosi. 

Tieto saadaan kunnan asiakirjoista. 

0 pistettä: Ei 

100 pistettä: Kyllä 

17) Kuinka usein kunta seuraa lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta 

Tieto saadaan kunnan asiakirjoista. 

0 pistettä: Ei seurata 

50 pistettä: Valtuustokausittain 

100 pistettä: Kahden vuoden välein / Vuosittain tai jatkuvasti 

18) Kunnassa järjestetään kohdennettuja liikkumisryhmiä liikuntaseuratoiminnan ulkopuolella 

oleville lapsille ja nuorille. 

Tieto saadaan kunnan asiakirjosta. 

0 pistettä: Ei/ ei tietoa 

100 pistettä: Kyllä 

19) Kunnassa toimii liikunnan edistämistä käsittelevä poikkihallinnollinen työryhmä. 

Tieto saadaan kunnan asiakirjoista. 

0 pistettä: Ei 

100 pistettä: Kyllä 

20) Kunnan investointiohjelmassa otetaan huomioon kunnan hyvinvointi- ja terveystavoitteet. 

Tieto saadaan kunnan asiakirjoista. 

0 pistettä: Ei/ ei tietoa 

100 pistettä: Kyllä 

21) Kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa arvioidaan valtuustokausittain kunnan 

hyvinvointi- ja terveystavoitteiden toteutuminen. 

Tieto saadaan kunnan asiakirjoista. 

0 pistettä: Ei/ ei tietoa 

100 pistettä: Kyllä 

22) Kunnan talousarviossa ja taloussuunnitelmassa määritellään talousarviovuodelle mittarit, 

joilla seurataan väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteiden toteutumista. 

Tieto saadaan kunnan asiakirjoista. 

0 pistettä: Ei 

100 pistettä: Kyllä 

23) Kunnassa laaditaan laaja hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa. 

Tieto saadaan kunnan asiakirjoista. 

0 pistettä: Ei 

100 pistettä: Kyllä 

24) Kunnassa toimii erikseen nimetty asiantuntija, suunnittelija tai vastaava, joka koordinoi hy-

vinvoinnin ja terveyden edistämistyötä. 
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Tieto saadaan kunnan asiakirjoista. 

0 pistettä: Ei 

100 pistettä: Kyllä, oman toimen ohella/ osa-aikaisesti/ Kyllä, kokopäiväisestä/ Kyllä, yh-

teistoiminta-alueen tai kuntien yhteinen. 

25) Kunnassa toimii hallituksen tai valtuuston asettama lapsiparlamentti tai vastaava.  

Tieto saadaan kunnan asiakirjoista. 

0 pistettä: Ei 

100 pistettä: Kyllä 

26) Kunnan palveluluiden suunnittelussa ja kehittämisessä hyödynnetään asukasraateja ja foo-

rumeja. 

Tieto saadaan kunnan asiakirjoista. 

0 pistettä: Ei 

100 pistettä: Kyllä 

27) Valtuustolle raportoidaan vuosittain väestön elintavoista ja niissä tapahtuneista muutoksista. 

Tieto saadaan kunnan asiakirjoista. 

0 pistettä: Ei 

100 pistettä: Kyllä 

28) Kunnanhallituksessa tai kunnanvaltuustossa on käsitelty paikallista turvallisuussuunnitelmaa 

ja päätetty toimenpiteistä.  

Tieto saadaan kunnan asiakirjoista. 

0 pistettä: Ei ole laadittu 

25 pistettä: Ei käsitelty 

50 pistettä: Jaettu tiedoksi 

75 pistettä: Esitelty 

100 pistettä: Keskusteltu ja päätetty toimenpiteistä 

Toiminnan tulosta kuvaavina indikaattoreina käytetään seuraavia tietoja, jotka saadaan seuraavista 

tietolähteistä: 

1) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kouluterveyskyselyn tuloksia oppilaille tehtä-

vistä seuraavista kysymyksistä: 

kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, osuus 8. ja 9. luokan oppilaista; 

tupakoi päivittäin, osuus 8. ja 9. luokan oppilaista ja  

ylipaino, osuus 8. ja 9. luokan oppilaista 

2) Tilastokeskuksen tutkintorekisterin tietoja: 

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, osuus vastaavanikäisestä väestöstä 

3) Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoa: 

Nuorisotyöttömät, osuus 18–24-vuotiaasta työvoimasta 

4) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, toimeentulorekisteri: 

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64-vuotiaat, osuus vastaavanikäisestä väestös-

tä  

5) Eläketurvakeskus, eläketilastot: 

Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, osuus vastaavanikäisestä väestöstä 

6) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Erikoissairaanhoito- ja perusterveydenhuoltotilastot, hoi-

toilmoitustiedot: 

Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä henkilöillä verrattuna 

10 000 vastaavan ikäiseen henkilöön. 
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Toiminnan tulosta kuvaavista indikaattoreista lasketaan kahden viimeisimmän vuoden erotus ku-

vaamaan tapahtunutta muutosta. Kaikki erotukset skaalataan niin, että vaihteluväliksi tulee 0–100. 

Jos indikaattorin arvo on jo tavoitetilanteessa, otetaan tämä huomioon laskennassa siten, että kunta 

saa kyseisen indikaattorin osalta maksimipisteet.  

 

Kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kerroin lasketaan keskiarvona toimintaa kuvaavien 

indikaattoreiden keskiarvosta ja toiminnan tulosta kuvaavien kahden viimeisimmän vuoden erotuk-

sen keskiarvosta. 

 

4 § Kuntien peruspalvelujen hintaindeksi  

Tilastokeskus tuottaa ja julkaisee kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain [ ] 20 § 2 

momentissa tarkoitetun kuntien peruspalveluiden hintaindeksin. Indeksi lasketaan Tilastokeskuksen 

julkaiseman kunnan palkansaajien ansiotason muutoksen, Tilastokeskuksen julkaisemien kuluttaja-, 

tukku- ja rakennuskustannusindeksien muutosten sekä kuntien palkkasidonnaisten maksujen muu-

tosten perusteella. Palkkasidonnaisina maksuina pidetään kuntien maksamiin palkkoihin liittyviä 

kuntien työnantajina suorittamia kansaneläke-, sairausvakuutus-, työttömyysvakuutus- ja eläkemak-

suja. 

Kuntien peruspalveluiden hintaindeksissä painotetaan 1 momentissa mainittujen hinta- ja kustan-

nusindeksien kehitystä kuntien ja kuntayhtymien opetus- ja kulttuuritoimen tilinpäätösten mukaisil-

la kustannusosuuksilla. Kustannuksiksi luetaan henkilöstön palkkausmenot sivukuluineen, tavaroi-

den ja palveluiden ostot sekä muut käyttökustannukset. 

Kuntien peruspalveluiden hintaindeksin pisteluku on 100 vuonna 2000. Edellä 2 momentissa tarkoi-

tettujen kustannusten painorakenne tarkistetaan määräajoin, vähintään joka viides vuosi. Kunnan 

peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 20 §:n 2 momentissa tarkoitettu varainhoitovuodelle 

arvioitu kustannustason muutos perustuu valtiovarainministeriön ennusteeseen peruspalveluiden 

hintaindeksin muutoksesta. Ennuste perustuu uusimpiin käytettävissä oleviin 1 momentissa tarkoi-

tettuihin indeksin laskennassa käytettäviin tietoihin. Varainhoitovuoden toteutuneen kustannustason 

muutoksen ja edellä mainitun arvion erotus perustuu peruspalveluiden hintaindeksin toteutuneeseen 

muutokseen. 

5 § Verotuloihin perustuvassa valtionosuuden tasauksessa huomioon otettavat verotulot  

Määrättäessä kunnan verotuloihin perustuvaa valtionosuuden tasausta otetaan kunnan peruspalvelu-

jen valtionosuudesta annetun lain 24 §:n mukaisina laskennallisina verotuloina huomioon verot va-

rainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltäneeltä verovuodelta. Jos verotulojen maksuunpanotiedot ei-

vät ole käytettävissä varainhoitovuotta edeltävän joulukuun 1 päivään mennessä, voidaan käyttää 

tätä aikaisemman verovuoden tietoja. Tällöin valtionosuuksien tasausten oikaisu tehdään kahden 

kuukauden kuluessa maksuunpanotietojen valmistumisesta. 

Kunnan laskennallisena kunnallisverona käytetään verontilityslain (532/1998) 3 a §:ssä tarkoitettua 

laskennallista kunnallisveroa ja kunnan yhteisövero-osuutena mainitun pykälän mukaista maksetta-

vaa yhteisöveroa. 

[Kiinteistöveron osalta valmistelu kesken] 
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Laskennallista verotuloa laskettaessa asukaslukuna käytetään sen vuoden asukaslukua, jonka tuloi-

hin kunnallisvero ja yhteisövero perustuvat.  

6 § Maakuntien perustaminen vuonna 2019 ja järjestämisvastuun siirrosta aiheutuvien talou-

dellisten vaikutusten rajoittaminen  

[Valmistelu kesken. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä laskennassa 

huomioon otettavista kustannuksista ja tuloista sekä niiden muuntamisesta vuoden 2018 tasolle.] 

 

7 § Kotikuntakorvausta koskevien tietojen toimittaminen 

Kunnan ja muun esi- ja perusopetuksen järjestäjän on toimitettava valtiovarainministeriölle kunnan 

peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 35 §:ssä tarkoitetut tiedot niiden oppilaiden määrästä 

ja kotikunnista, joille se järjestää esi- ja perusopetusta. Tiedot on toimitettava Tilastokeskuksen lo-

makkeella viimeistään varainhoitovuotta edeltävän vuoden 20 päivään helmikuuta mennessä. Oppi-

laiden määrät ja kotikunnat on ilmoitettava erikseen 6, 7 —12 ja 13—15 -vuotiaiden osalta. Lisäksi 

ne oppilaat, joilla ei ole Suomessa kotikuntaa tai joiden kotikunta on Ahvenanmaan maakunnassa, 

on ilmoitettava eriteltyinä.      

8 § Kustannustenjaon tarkistusta koskevat neuvottelut 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 39 §:n 1 momentissa tarkoitetut neuvottelut 

valtiovarainministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Suomen Kuntaliitto ry:n välillä käydään 

valtiovarainministeriön johdolla. 

9 § Voimaantulo 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019. 

Tällä asetuksella kumotaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettu asetus (1446/2014). 

Sen estämättä, mitä 2 § 1 momentissa säädetään syrjäisyyslukujen tarkistamisesta, syrjäisyysluvut 

tarkistetaan tämän asetuksen perusteella ensimmäisen kerran vuodenvaihteen [20xx – 20yy] tilaston 

perusteella  

 

 

 

 


