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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi arvonlisäveron 
palautusten takaisinperinnästä kunnilta annetun lain ku-
moamisesta sekä arvonlisäverolain, verontilityslain ja tu-
loverolain 124 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi ar-
vonlisäveron palautusten takaisinperinnästä 
kunnilta annettu laki sekä muutettavaksi ve-
rontilityslakia, tuloverolakia ja arvonlisäve-
rolakia. 

Kuntien hankintoihin liittyvien arvon-
lisäveronpalautusten takaisinperintä uudistet-
taisiin luopumalla erillisestä takaisinperintä-
järjestelmästä. Valtion ja kuntien välinen 
kustannustenjako pyrittäisiin kuitenkin säi-
lyttämään muuttumattomana. Takaisinperin-
nästä luopumisen aiheuttama valtion tulon-
menetys otettaisiin huomioon muissa valtion 
ja kuntien välisissä rahavirroissa siten, että 
kuntien yhteisöveron jako-osuutta alennettai-
siin ja valtionosuuksien perusteena olevista 
kustannuspohjista vähennettäisiin arvonlisä-
veron osuus. 

Verontilityslakia ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että takaisinperintäjärjestelmästä luo-
pumisesta johtuen sekä valtion ja kuntien ra-
hoitussuhteiden muutokseen liittyen kuntien 
jako-osuutta yhteisöveron tuotosta alennet-
taisiin ja valtion osuutta korotettaisiin vas-
taavasti. Lisäksi seurakuntien jako-osuutta 
ehdotetaan korotettavaksi ja valtion osuutta 
alennettavaksi. Verontilityslakia ehdotetaan 
muutettavaksi myös siten, että yksittäisten 

kuntien ja seurakuntien jako-osuudet vahvis-
tettaisiin kerralla lopullisiksi. Laskentaperus-
teena käytettäisiin kahden viimeksi valmistu-
neen verotuksen tietoja. Verontilityslain mu-
kaista vuosia 1999—2001 koskevaa siirty-
mäaikaa jatkettaisiin kahdella vuodella, ja 
siihen tehtäisiin rahamääriä koskevat tarkis-
tukset sekä jako-osuuksien oikaisuja koskeva 
säännökset. 

Tuloverolakiin ja verontilityslakiin ehdote-
taan tehtäväksi yhteisöveron jako-osuusmuu-
toksia vastaavat muutokset. 

Lisäksi arvonlisäverolakia ehdotetaan muu-
tettavaksi siten, että kunnille ja kuntayhty-
mille myönnettäisiin palautus verottomista 
terveyden- ja sairaanhoitoon sekä sosiaali-
huoltoon liittyvistä hankinnoista. Palautuksen 
suuruus olisi 5 prosenttia hankintahinnasta, ja 
se vastaisi yksityiseltä sektorilta ostettujen 
palvelujen hintaan keskimäärin sisältyvää 
piilevää arvonlisäverokustannusta. 

Esitys liittyy samassa yhteydessä annetta-
viin esityksiin, joiden tarkoituksena on va-
kauttaa kuntataloutta. Esitys liittyy lisäksi 
valtion vuoden 2002 talousarvioesitykseen ja 
on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.  

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 
vuoden 2002 alusta. 

————— 
 

YLEISPERUSTELUT 

1.  Johdanto 

Kuntatalouden kokonaistasapaino on viime 
vuosina parantunut. Tasapainon parantumi-
nen on perustunut erityisesti yhteisöveron 
voimakkaaseen mutta kunnittain epätasaiseen 
kasvuun. Myös yhteisöveron kertymässä on 
kuntien välillä suuria eroja. Yhteisöveron 
suhdanneherkkyys on vähentänyt kuntata-

louden vakautta ja ennustettavuutta. Yhteisö-
veron epätasaisesta jakautumisesta, valtion-
osuusjärjestelmän ja yhteisöveron perustei-
den uudistamisesta sekä muun muassa kun-
nallisverotuksen vähennysten kasvusta on ai-
heutunut se, että kuntien väliset taloudellisen 
liikkumavaran erot ovat kuntaryhmittäin ja 
alueellisesti tarkasteltuna viime vuosina jat-
kuvasti kasvaneet. Tätä kuvaa se, että vuonna 
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2000 lähes 200 kunnan vuosikate jäi kuntata-
louden positiivisesta kokonaiskehityksestä 
huolimatta negatiiviseksi. Vuonna 1994 käyt-
töön otettu kuntien arvonlisäveron takaisin-
perintäjärjestelmä on omalta osaltaan lisän-
nyt rahoitusongelmia erityisesti kunnissa, 
joissa arvonlisäveron palautukset ovat jää-
neet huomattavasti pienemmiksi kuin kunnan 
asukaslukuun perustuva arvonlisäveron pa-
lautusten takaisinperintä. 

Kunnallistalouden vakauden parantaminen 
ja kuntien välisen taloudellisen eriytymisen 
ehkäisy edellyttävät toimenpiteitä, joilla vä-
hennetään kuntien riippuvuutta yhteisöveros-
ta ja samanaikaisesti lisätään toimenpiteitä, 
joiden rahoitustasapainoa parantavat vaiku-
tukset kohdistetaan erityisesti talousvaikeuk-
sissa oleviin kuntiin ja kuntaryhmiin. Toi-
menpiteitä, joilla näihin tavoitteisiin voidaan 
päästä, ovat kuntien arvonlisäveronpalautus-
ten takaisinperintäjärjestelmästä luopuminen, 
kuntien yhteisöveron jako-osuuden alentami-
nen, verotuloihin perustuvan valtionosuuksi-
en tasauksen uudistaminen ja valtionosuuksi-
en lisääminen siten, että koko maan tasolla 
eri toimenpiteet yhdessä eivät muuta kuntien 
ja valtion välisiä rahoitussuhteita. 

Tähän esitykseen sisältyvät ne kuntatalou-
den vakautta parantavat ehdotukset, jotka 
koskevat arvonlisäveronpalautusten takaisin-
perintää ja kuntien yhteisöveron jako-
osuutta. Lisäksi tässä esityksessä ehdotetaan 
eräitä muita kuntien verotukseen ja yhteisö-
veron tilityksiin liittyviä muutoksia. Verotu-
loihin perustuvaa valtionosuuksien tasausta 
ja valtionosuuksia koskevista toimenpiteistä 
annetaan erilliset esitykset. 
 
2.  Nykyt i la  

2.1. Kuntien arvonlisäveron palautukset 
ja takaisinperintä 

Suomen lainsäädäntö 

Arvonlisäverolain (1501/1993) yleisten 
säännösten mukaan kunnat ovat verovelvolli-
sia liiketoiminnan muodossa harjoittamas-
taan tavaroiden ja palvelujen myynnistä. Sa-
malla tavalla kuin verovelvolliset yritykset 
kunnat voivat vähentää tätä toimintaa varten 
tekemiinsä hankintoihin sisältyvän arvon-

lisäveron.  
Pääosa kuntien toiminnasta jää kuitenkin 

arvonlisäverotuksen ulkopuolelle. Verotonta 
on nimenomaisten verottomuussäännösten 
perusteella esimerkiksi terveyden- ja sairaan-
hoito, sosiaalihuolto ja koulutustoiminta. Li-
säksi kunnan viranomaistoiminta sekä osa 
kunnallisen sektorin järjestämästä kulttuuri- 
ja urheilutoiminnasta jää arvonlisäverotuksen 
ulkopuolelle sen vuoksi, että toiminta ei ta-
pahdu liiketoiminnan muodossa. Kunnilla ei 
ole vähennysoikeutta verotonta toimintaa 
varten tehdyistä hankinnoista. 

Ilman erityissääntelyä kunnille muodostuisi 
verotuksellisesti edullisemmaksi tuottaa ve-
rottomassa toiminnassa käyttämänsä erilaiset 
tukipalvelut itse kuin hankkia ne ostopalve-
luina verovelvolliselta elinkeinonharjoitta-
jalta. Tällaisia palveluja ovat muun muassa 
kuljetus-, rakentamis-, pesula-, siivous-, var-
tiointi-, jätehuolto- ja atk–palvelut. Kunnan 
ei ole suoritettava veroa sen tuottaessa nämä 
palvelut itse omaa verotonta toimintaansa 
varten. Ulkopuoliselta ostettujen palvelujen 
hankintahintaan sitä vastoin sisältyy arvon-
lisävero. Kunnan itse tuottamien verottomien 
palvelujen ja vastaavien verollisten ostopal-
velujen välisen, taloudellisesti ja toiminnalli-
sesti merkittävän kilpailuvääristymän synty-
misen estämiseksi arvonlisäverotukseen siir-
tymisen yhteydessä otettiin käyttöön kuntien 
hankintoihin sisältyvän arvonlisäveron palau-
tusmenettely.  

Palautusmenettelystä säädetään arvon-
lisäverolain 130 §:ssä. Sen mukaan kunnalla 
on oikeus saada palautuksena verotonta toi-
mintaa varten tehtyihin hankintoihin sisälty-
vä arvonlisävero. Palautusjärjestelmä koskee 
kuntien lisäksi kuntayhtymiä ja Ahvenan-
maan maakuntaa. Palautusoikeus vastaa laa-
juudeltaan verovelvollisen oikeutta vähentää 
hankintoihinsa sisältyvä vero. Palautusoikeus 
ei siten koske yksityiseen kulutukseen eikä 
vähennysrajoitusten alaiseen käyttöön tapah-
tuvaa hankintaa. Neutraalisuussyistä palau-
tusta ei myöskään myönnetä kiinteistön 
vuokraustoimintaa varten tehdystä hankin-
nasta. Palautus koskee sekä tavaroiden että 
palvelujen hankintaan sisältyvää veroa.  

Nykyjärjestelmässä kunnille palautetaan 
ainoastaan verollisten hyödykkeiden ostohin-
taa rasittava arvonlisävero. Käytössä ei ole 
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menettelyä, jolla toteutettaisiin hankintaneut-
raalisuus verottomien palvelujen hankinnan 
osalta. 

Arvonlisäveron palauttamisessa noudate-
taan arvonlisäverolain yleisiä säännöksiä. Pa-
lautusmenettely on sama kuin vähennysme-
nettely. Käytännössä kunnat hakevat palau-
tusta ennakkopalautushakemuksella. Palautus 
voidaan siten maksaa kunnille jo tilikauden 
aikana kalenterikuukausittain.  

Verotonta toimintaa varten tehtyihin han-
kintoihin sisältyvä arvonlisävero on tarkoitet-
tu jäämään kunnille lopulliseksi kustannuk-
seksi. Jotta palautusjärjestelmän käyttöönotto 
ei muuttaisi valtion ja kuntien välisen kus-
tannustenjaon perusteita, kuntien on yhteises-
ti suoritettava valtiolle takaisin saamansa pa-
lautukset. Takaisinperinnästä säädetään ar-
vonlisäveron palautusten takaisinperinnästä 
kunnilta annetussa laissa (79/1994). Yksittäi-
sen kunnan osalta hankintaneutraalisuuden 
turvaaminen edellyttää, että takaisinperintä ei 
ole sidoksissa asianomaiselle kunnalle mak-
settavien palautusten määrään. Takaisinperit-
tävä määrä vahvistetaan kunnan asukasluvun 
perusteella määräytyvänä osuutena palautet-
tujen arvonlisäverojen yhteismäärästä. 

Kuntayhtymiä ei liitetty takaisinperintäjär-
jestelmään hallinnollisen yksinkertaisuuden 
säilyttämiseksi. Myöskään Ahvenanmaan 
maakunnalta ei peritä palautuksia takaisin. 
Kuntayhtymille ja Ahvenanmaan maakunnal-
le palautetut verot peritään kunnilta.  

Takaisinperittävä määrä perustuu edellisel-
tä kalenterivuodelta palautettujen arvon-
lisäverojen yhteismäärään. Määräytymispe-
rusteena käytetään palautusten maksamis-
vuoden ensimmäisen päivän asukaslukua. 
Kunakin kuukautena peritään 1/12 osa palau-
tusten yhteismäärästä. Alkuvuodesta takai-
sinperittävä kuukausierä määräytyy arvion 
perusteella. Huhtikuusta lähtien takaisinpe-
rintä perustuu toteutuneeseen palautusten 
määrään. Alkuvuoden maksuerien tarkistuk-
set suoritetaan huhtikuussa. Kunnan on suori-
tettava maksuosuutensa sen määräytymis-
kuukautta toiseksi seuraavan kuukauden ai-
kana. Kalenterivuodelle kohdistettava en-
simmäinen kuukausierä maksetaan siten 
maaliskuun aikana. Maksuosuuden vahvistaa 
Verohallitus, ja sen perinnästä vastaavat asi-
anomaiset verovirastot. 

Euroopan yhteisön ja eräiden sen jäsenvalti-
oiden lainsäädäntö 

Suomea sitovat Euroopan yhteisön oikeu-
den arvonlisäverosäännökset sisältyvät kuu-
denteen neuvoston direktiiviin jäsenvaltioi-
den liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmu-
kaistamisesta — yhteinen arvonlisäverojär-
jestelmä: yhdenmukainen määräytymisperus-
te (77/388/ETY), jäljempänä kuudes arvon-
lisäverodirektiivi.  

Kuudennen arvonlisäverodirektiivin mu-
kaan julkisyhteisöjen harjoittama toiminta on 
vapautettu laajasti verosta. Direktiivin mu-
kaan kunnalla ei ole vähennysoikeutta vero-
tonta toimintaa varten tekemistään hankin-
noista. Direktiiviin ei myöskään sisälly sään-
nöstä, jonka perusteella kunnille palautettai-
siin tätä toimintaa varten tehtyihin hankintoi-
hin sisältyvä arvonlisävero. Useat jäsenvalti-
ot ovat kuitenkin ottaneet käyttöön tällaisen 
palautusjärjestelmän. Komissio on ilmoitta-
nut käsityksenään, että arvonlisäveron pa-
lauttaminen on julkisyhteisöjen välinen ra-
hoitusjärjestely, josta jäsenvaltio voi päättää 
kansallisesti. 

Ruotsissa kuntasektorin oman tuotannon ja 
ostopalvelujen välinen hankintaneutraalisuus 
on toteutettu arvonlisäverotuksesta erillisen 
kuntatilijärjestelmän avulla. Siinä kunnat ja 
maakunnat saavat palautuksen verotonta toi-
mintaa varten tehtyihin verollisiin hankintoi-
hin sisältyvästä verosta. Lisäksi korvataan 
tiettyihin verottomiin hankintoihin sisältyvä 
piilevä verokustannus. Piilevän veron palau-
tusoikeus koskee verottoman toiminnan ostoa 
tai avustusta terveyden- ja sairaanhoidon, so-
siaalihuollon sekä koulutuksen aloilla. Piile-
vän veron palautuksen suuruus on 6 prosent-
tia ostohinnasta tai avustuksesta. Toimitiloi-
hin liittyviä kustannuksia koskevat erityis-
säännöt. Kuntatilijärjestelmän rahoituksesta 
vastaavat kunnat ja maakunnat. Kultakin 
kunnalta ja maakunnalta takaisinperittävä 
osuus määräytyy asukaslukujen suhteessa. 

Myös Tanskassa kunnat ja maakunnat saa-
vat palautuksen verotonta toimintaa varten 
tehdyistä hankinnoista erityisen tasoitusjär-
jestelmän kautta. Palautus myönnetään verol-
listen hankintojen lisäksi eräistä verottomista 
hankinnoista ja vastaavaan toimintaan annet-
tavista avustuksista. Verottomien hankintojen 
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osalta palautus koskee terveyden- ja sairaan-
hoitoa, sosiaalihuoltoa, koulutusta sekä kult-
tuuri- ja urheilutoimintaa. Verottomiin han-
kintoihin sovellettava korvausmenettely on 
huomattavasti eriytetympi kuin Ruotsissa. 
Käyttömenoihin ja investointeihin sovelle-
taan eri suuruisia prosenttiosuuksia, minkä li-
säksi eri toimintojen käyttömenoihin sovelle-
taan kahdeksaa eri prosenttiosuutta. Myös 
Tanskassa kunnallinen sektori vastaa palau-
tusjärjestelmän rahoituksesta. Rahoitusosuu-
den määräytymisperuste on pääsääntöisesti 
osuus yhteenlasketusta veropohjasta. 

Lisäksi eräät muut EU:n jäsenvaltiot, Yh-
distynyt Kuningaskunta, Ranska ja Portugali, 
soveltavat julkisyhteisöjen hankintoihin pa-
lautusjärjestelmää eri laajuudessa. Alanko-
maissa on tarkoitus ottaa käyttöön vastaavan-
lainen järjestelmä. 
 
2.2. Yhteisöveron jako-osuudet 

Veronsaajaryhmien jako-osuudet 

Valtiolle, kunnille ja seurakunnille aiem-
min erillisinä maksetut yhteisöjen tuloverot 
muutettiin vuodesta 1993 yhtenäiseksi yhtei-
sön tuloveroksi. Tuloverolain (1535/1992) 
mukaan yhteisöveron saajia ovat valtio, kun-
nat ja seurakunnat. 

Kuntien osuus yhteisöveron tuotosta oli 
44,8 prosenttia vuosina 1993—1997. Vuoden 
1998 alusta valtion, kuntaryhmän ja seura-
kuntaryhmän väliset osuudet muutettiin vas-
taamaan 25 prosentin verokannan mukaista 
tilannetta siten, että verokannan kolmen pro-
senttiyksikön (28 %) korotus ohjattiin koko-
naisuudessaan valtiolle. Vuosina 1998 ja 
1999 kuntien yhteisöveron jako-osuus oli 40 
prosenttia. 

Vuoden 2000 alusta kuntien osuutta alen-
nettiin valtionosuuksien indeksikorotusten 
maksamiseksi täysimääräisinä, kuntien har-
kinnanvaraisten rahoitusavustusten korotuk-
sen rahoittamiseksi ja verokannan yhden pro-
senttiyksikön (29 %) korotuksen ohjaamisek-
si kokonaisuudessaan valtiolle. Lisäksi seu-
rakuntien osuutta alennettiin opiskelijoiden 
asumislisän rahoittamiseksi, ja kunnan osuut-
ta alennettiin väliaikaisesti vuodeksi 2000 
eduskunnan toimesta erinäisten kunnallisten 
toimenpiteiden rahoittamiseksi. Vuonna 2000 

kuntien jako-osuus oli 36,39 prosenttia. 
Verontilityslain mukaan kuntien yhteisöve-

ron jako-osuus vuonna 2001 on 37,25 pro-
senttia. Kuitenkin verontilityslain 12 §:n mu-
kaan vuoden 2001 jako-osuutta muutetaan 
sen mukaan kuin uusi yksittäisten kuntien 
yhteisöveron jako-osuusjärjestelmä muuttaa 
verotuloihin perustuvien valtionosuuksien ta-
sauksia. Tämän johdosta kuntien jako-
osuutta muutettiin verovuonna 2001 sovellet-
tavista veronsaajaryhmien yhteisöveron jako-
osuuksista annetulla valtiovarainministeriön 
asetuksella (18/2001) siten, että vuonna 2001 
sovellettava jako-osuus on 35,29 prosenttia. 
 
Yksittäisten kuntien ja seurakuntien jako-
osuudet 

Vuodesta 1993 verotuksen toimittamista 
varten ei ole enää ollut tarvetta jakaa kunkin 
yhteisön tuloa eri kuntien kesken. Kuntien 
yhteinen osuus jaettiin yksittäisten kuntien 
kesken perustein, jotka pohjautuivat vuosien 
1991 ja 1992 verotietojen nojalla laskettui-
hin, pääomatulojen ja yritystulojen verotuk-
sen uudistuksessa vuonna 1993 kunnilta 
poistuneiden verotulojen suhteisiin.  

Kuntien ja seurakuntien jako-osuudet mää-
rättiin valtiovarainministeriön päätöksellä. 
Valtiovarainministeriöllä ei kuitenkaan ollut 
harkintavaltaa osuuksien määräytymiseen, 
vaan jakoperusteista säädettiin veronkanto-
laissa (611/1978). 

Kuntien välisten suhteiden järjestäminen 
vuoden 1993 uudistuksessa toteutetulla taval-
la johtui aikanaan siitä, että uudistuksen tul-
lessa voimaan haluttiin minimoida välittömät 
verotulomuutokset eri kunnissa. Alun perin 
oli selvää, että tehty ratkaisi voi olla vain vä-
liaikainen. Yhteisöveron tuottoa ei voi pysy-
västi jakaa vuosien 1991—1992 elinkeinora-
kenteen ja verotuottojen perusteella, koska 
yritystoiminta muuttuu kunnissa jatkuvasti. 

Yksittäisten kuntien jako-osuudet pysyivät 
kuitenkin samoina verovuosina 1994—1998. 
Niitä ei voitu päivittää, koska laskentaperus-
teena käytettäviä verotustietoja ei ole saatu 
verojärjestelmän muututtua vuoden 1993 
alusta. Kiinteistä jako-osuuksista johtuen yk-
sittäisen kunnan elinkeinoelämän kehitys ei 
heijastunut kunnan saamaan yhteisöverotuot-
toon. Tämän takia vuoden 1999 alusta otet-
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tiin käyttöön uuden kuntien ja seurakuntien 
yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperus-
teet. 

Nykyisin yksittäisten kuntien ja seurakun-
tien yhteisöveron jako-osuuksista säädetään 
verontilityslaissa (532/1998). Verontilityslain 
13 §:n mukaan kunnan ja seurakunnan jako-
osuus määräytyy vuosittain kunkin kunnan 
yritystoimintaerän ja metsäerän summan suh-
teellisena osuutena kaikkien kuntien vastaa-
vasta summasta. Yritystoimintaerä määräy-
tyy siten, että kullekin yhteisölle verovuodel-
ta maksuunpantu yhteisövero, vähennettynä 
yhtiöveron hyvityksestä annetussa laissa 
(1232/1988) tarkoitetulla osingonsaajan hy-
väksi luetuilla yhtiöveron hyvityksillä, jae-
taan kunnittaisiksi yritystoiminnan laskenta-
eriksi. Jos yhteisöllä on toimipaikka vain yh-
dessä kunnassa, yhteisön vero lisätään tämän 
kunnan laskentaerään. Jos yhteisöllä on toi-
mipaikka useassa kunnassa, yhteisön vero li-
sätään näiden kuntien laskentaeriin yhteisön 
toimipaikkojen kunnittaisten henkilöstömää-
rien suhteessa. Konserniavustuksesta vero-
tuksessa annetun lain (825/1986) mukaisessa 
konsernisuhteessa olevien yhteisöjen verot 
lasketaan kuitenkin yhteen ja lisätään asian-
omaisten kuntien laskentaeriin kyseiseen 
konserniin kuuluvien yhteisöjen toimipaikko-
jen kunnittaisten henkilöstömäärien suhtees-
sa. Kuntien osuus jaetaan yksittäisten kuntien 
yritystoimintaeräksi näin saatujen kunnittais-
ten laskentaerien suhteessa. 

Kunnan ja seurakunnan metsäerää lasketta-
essa perusteena käytetään kantorahatuloja. 
Lisäksi perusteena käytetään metsän lasken-
nallisen puhtaan tuoton perusteella arvioituja 
saamatta jääneitä kantorahatuloja lakisäätei-
sistä luonnonsuojelualueiden metsämaista. 

Uusi jako-osuusjärjestelmä otettiin käyt-
töön erityisjärjestelyin. Verovuosien 1999 ja 
2000 yhteisöveron tilityksissä sovellettavat 
jako-osuudet määräytyvät siten, että uuden 
järjestelmän mukaisten jako-osuuksien pai-
noarvo on 50 prosenttia ja vanhojen jako-
osuuksien painoarvo on niin ikään 50 pro-
senttia. Lisäksi vuosina 1999-2001 on koh-
tuullistettu erityisen merkittäviä verotuotto-
muutoksia siten, että uudistuksesta aiheutu-
vat kunnittaiset verotuottomuutokset saavat 
olla vuosina 1999 ja 2000 enintään 1 500 
markkaa asukasta kohden verrattuna vanho-

jen jako-osuuksien mukaan laskettuihin yh-
teisöveroihin ja vuonna 2001 menetys enin-
tään 4 000 markkaa. 

Verontilityslain 14 §:n mukaan valtiova-
rainministeriö vahvistaa kullekin verovuodel-
le alustavat ja lopulliset kunnan jako-
osuuden laskentaperusteet kuntien yhteisöve-
roista. Jako-osuudet oikaistaan 13 §:n mukai-
siksi verovuoden lopullisiksi jako-osuuksiksi 
verovuoden säännönmukaisten verotuksen 
valmistuttua. 

Koska jako-osuuksien laskentaperusteena 
käytetään viimeksi valmistuneen verotuksen 
tietoja, kohdistuu kunkin verovuoden jako-
osuuksiin kaksi oikaisua. Esimerkiksi vero-
vuoden 2001 alustavat jako-osuudet laske-
taan ensimmäisen kerran verovuoden 1999 
verotustietojen perusteella. Niitä oikaistaan 
verovuoden 2000 verotuksen valmistuttua 
vuosien 2001 ja 2002 vaihteessa. Lopullisten 
verovuoden 2001 verotustietojen mukaisiksi 
osuudet oikaistaan kyseisen verovuoden ve-
rotuksen valmistuttua vuoden 2002 lopussa. 
 
3.  Nykyt i lan arvio int i  

3.1. Kuntien arvonlisäveron palautukset 
ja takaisinperintä 

Palautusten ja takaisinperinnän kohtaanto 

Nykyisen palautus- ja takaisinperintäjärjes-
telmän suurin ongelma liittyy palautusten ja 
takaisinperinnän kuntakohtaiseen kohtaan-
toon. Yksittäisen kunnan saamat palautukset 
ja kunnalta takaisinperittävät määrät poik-
keavat usein huomattavasti toisistaan muun 
muassa kuntayhtymistä, investoinneista ja 
ostoista johtuen.  

Kuntasektori on katsonut näiden erojen 
vääristävän kuntien välisiä taloudellisia suh-
teita ja nykyjärjestelmän johtavan muun mu-
assa siihen, että vähän investoivat kunnat 
kustantavat voimakkaasti investoivien ja kor-
kean menotason kuntien hankkeita. Hakies-
saan harkinnanvaraista valtionavustusta kun-
nat ovat säännönmukaisesti vedonneet palau-
tusten ja takaisinperinnän erosta aiheutuvaan 
lisäkustannukseen. Vuonna 2000 avustusta 
saaneista 148 kunnasta 98 oli sellaisia, joissa 
arvonlisäveron palautusten määrä takaisinpe-
rinnästä oli vuosina 1995—1999 alle 70 pro-
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senttia. 
Selvitysten mukaan asukasluvun mukaan 

ryhmiteltynä pienet, alle 2 000 asukkaan 
kunnat näyttävät menettävän nykyjärjestel-
mässä eniten ja yli 100 000 asukkaan kunnat 
hyötyvän eniten. Kunnan asukasluku ei kui-
tenkaan systemaattisesti läpi koko kuntaken-
tän vaikuta asukasta kohden laskettujen pa-
lautusten määrään. Enemmän kuin kunnan 
koko sinänsä tai sen maantieteellinen sijainti 
palautusten määrään vaikuttaa tapa, jolla 
kunnan peruspalvelut on järjestetty. Mitä 
enemmän kunta esimerkiksi hoitaa palveluja 
kuntayhtymien kautta, sitä vähemmän se os-
taa yksityisiä palveluja ja tavaroita omiksi 
tuotantopanoksikseen. Paljon kuntayhtymien 
palveluja käyttävät kunnat saavat siten vä-
hemmän palautuksia kuin sellaiset kunnat, 
jotka tuottavat vastaavat verottomat palvelut 
itse. Kuntayhtymät ovat usein asukasluvul-
taan pienimpien kuntien valinta. Kunnan pal-
velutuotannon järjestämiseen vaikuttaa myös 
se, miten hyvin kuntayhtymien tai muiden 
kuntien tarjoamat palvelut ovat saavutettavis-
sa. Esimerkiksi kunnan laajuus ja pitkä mat-
ka alue- tai maakuntakeskukseen lisäävät tar-
vetta tuottaa palvelut itse. Palautusten ja ta-
kaisinperinnän suuriin kuntakohtaisiin vaih-
teluihin vaikuttavat erityisesti myös inves-
toinnit.  

Nykyjärjestelmässä kuntayhtymät saavat 
palautuksia, mutta takaisinperintä kohdiste-
taan vain kuntiin. Tämä on ongelma, jos pa-
lautukset eivät edes välillisesti tule käyttäjä- 
ja jäsenkuntien hyväksi. Muiden kuin koulu-
tuskuntayhtymien palvelujen osalta kuntayh-
tymien käytöstä aiheutuvia kuntakohtaisia 
eroja palautusten ja takaisinperinnän määris-
sä ei voida pitää varsinaisena kohtaanto-
ongelmana, koska näiden kuntayhtymien saa-
mat palautukset koituvat välillisesti myös nii-
tä käyttävien kuntien hyväksi alempina pal-
velujen hintoina. Kysymyksessä on pikem-
minkin läpinäkyvyysongelma. Koulutuskun-
tayhtymien ja kuntien välillä ei sitä vastoin 
ole säännönmukaista rahaliikennettä valtion-
osuusjärjestelmässä sovellettavan niin sano-
tun ylläpitäjämallin seurauksena. Koulutus-
kuntayhtymien saamat arvonlisäveron palau-
tukset jäävät siten ilman erillisjärjestelyjä 
kuntayhtymien käytettäväksi.  
 

Verottomiin hankintoihin liittyvä neutraali-
suus 

Kunta voi huolehtia lakisääteisten velvoit-
teidensa täyttämisestä hankkimalla verotto-
mia palveluja yksityiseltä palvelun tuottajal-
ta. Kysymyksessä voi olla yksittäisten palve-
lujen osto tai esimerkiksi koko terveyden-
huollon osto viranomaistehtäviä lukuun ot-
tamatta. Yksityisinä verottomien palvelujen 
tuottajina voivat tulla kysymykseen sekä 
yleishyödylliset yhteisöt että yritykset.  

Kun kunta tuottaa verottoman palvelun it-
se, se saa palautuksena verotonta toimintaa 
varten tekemiinsä hankintoihin sisältyvän ve-
ron. Hankintapäätöstä tehtäessä itse tuotetun 
palvelun kustannuksiin ei siten katsota sisäl-
tyvän veroa. Yksityinen verottoman toimin-
nan harjoittaja ei voi arvonlisäverotuksessa 
vähentää toiminnassa käyttämiinsä hyödyk-
keisiin sisältyvää veroa, joten palvelun 
myyntihintaan sisältyy piilevä arvonlisävero. 
Yksityisen kunnalle tarjoaman palvelun hinta 
on siten hankintatilanteessa piilevän veron 
verran korkeampi kuin kunnan itse tuottaman 
palvelun kustannukset. Koska kunta ei saa tä-
tä veroa palautuksena, sen on verotuksel-
lisesti kannattavampaa tuottaa palvelu itse.  

Neutraalisuusongelma koskee periaatteessa 
kaikkea kunnan verotonta toimintaa, kuten 
terveyden- ja sairaanhoitoa, sosiaalihuoltoa, 
koulutusta sekä eräitä liikunta- ja kulttuuri-
palveluja. Neutraalisuusongelma on sitä 
merkittävämpi mitä enemmän hankittavan 
verottoman palvelun tuotannossa käytetään 
verollisia panoksia.  

Kunnat käyttävät tällä hetkellä etenkin ter-
veyden– ja sosiaalihuollon peruspalvelujen 
tuotannossa yksityiseltä ostettuja alihankin-
tapalveluja. Terveydenhuollon alalla varsi-
nainen palvelujen ulkoistaminen on ollut vä-
häistä. Laajemmassa mittakaavassa ulkois-
tamista on tapahtunut esimerkiksi Karjaalla 
ja Oulussa. Kunnat ostavat kuitenkin erilaisia 
terveydenhuollon lisäpalveluja yksityiseltä 
sektorilta. Tyypillisiä ostopalveluja tervey-
denhuollossa ovat polikliiniset tutkimus- ja 
toimenpidepalvelut, erikois- ja hammaslääkä-
rien palvelut, fysikaaliset hoidot sekä kuntou-
tus- ja kuntotestauspalvelut. Sosiaalihuollon 
alalla ostetaan esimerkiksi vanhusten ja 
vammaisten asumispalveluja, kotipalveluja, 
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lasten päivähoitopalveluja sekä ateriapalvelu-
ja. 

Vuonna 1999 kuntien ja kuntayhtymien 
yksityiseltä sektorilta ostamien terveyden-
huollon asiakaspalvelujen määrä oli noin 590 
miljoonaa markkaa ja sosiaalihuollon asia-
kaspalvelujen määrä noin 2 775 miljoonaa 
markkaa. Lisäksi samana vuonna ostettiin 
terveyden- ja sosiaalihuollon erityispalveluja 
eli niin sanottuja välituotepalveluja arviolta 
noin 350 miljoonaa markkaa. Kokonaisuu-
dessaan kaikkien verottomien terveyden- ja 
sosiaalihuollon palvelujen hankintojen osuus 
oli noin 6 prosenttia julkisen sosiaali- ja ter-
veystoimen tuotoksesta. 

Vaikka ostopalvelujen määrä on jonkin 
verran kasvanut vuoden 1995 jälkeen, niiden 
merkitys kuntien palvelutuotannossa on ollut 
edellä mainittuja yksittäisiä kuntia lukuun ot-
tamatta toistaiseksi vähäistä. Tulevaisuudessa 
voidaan kuitenkin arvioida erityisesti vanhus-
tenhuollon järjestämisen edellyttävän vaihto-
ehtoisia toteuttamistapoja.  

Verottomiin hankintoihin liittyvä neutraali-
suusongelma voi aiheuttaa kilpailuvääristy-
män aloilla, joilla on jo nykyisin yksityistä 
tarjontaa tai joihin sitä potentiaalisesti voi 
muodostua. Arvonlisäverotus vaikuttaa yhte-
nä kielteisenä tekijänä kilpailutilanteeseen ja 
kuntien toiminnan ulkoistamiskehitykseen. 
Kuntien oman palvelutuotannon ja ostopalve-
lujen erilaisen arvonlisäverokohtelun merki-
tys lisääntyy, jos ulkoistettujen palvelujen 
määrä kasvaa. 

Edellä mainitun hankintoihin liittyvän 
neutraalisuusongelman lisäksi nykyjärjestel-
mään liittyy myös muunlaisia neutraalisuus-
ongelmia. Esimerkiksi ammattikorkeakoulu-
toiminnassa järjestelmän heikkoutena on eri 
ylläpitäjämuotojen erilainen kohtelu. Kunnan 
ja kuntayhtymän muodossa harjoitettu koulu-
tustoiminta oikeuttaa palautukseen, joten 
hankintoihin sisältyvä arvonlisävero ei näy 
toiminnan välittömänä kustannuksena. Yksi-
tyisoikeudelliset yhteisöt jäävät järjestelmän 
ulkopuolelle, joten niille hankintoihin sisäl-
tyvä arvonlisävero näkyy välittömänä kus-
tannuksena. Tämän seurauksena kunnan ja 
takaisinperinnästä aiheutuvien välillisten 
kustannusten kohdistamiseen liittyvien vai-
keuksien vuoksi erityisesti kuntayhtymän 
harjoittama koulutustoiminta vaikuttaa edul-

lisemmalta kuin yksityisoikeudellisten orga-
nisaatiomuotojen käyttäminen. 
 
3.2. Yhteisöveron jako-osuudet 

Suurin suhteellinen muutos kuntien rahoi-
tusrakenteessa on viimeisen vuosikymmenen 
kuluessa aiheutunut yhteisöveron tuoton erit-
täin nopeasta kasvusta. Kuntien yhteisövero-
tulo oli alimmillaan nykyisen yhteisöverojär-
jestelmän ensimmäisenä voimassaolovuonna 
1993. Vuoden 2000 kassakertymä oli noin 
viidenneksen kuntien verotuloista. Kuntakoh-
taisesti osuus vaihtelee nollan tuntumasta lä-
helle puolta kunnan kaikista verotuloista. 

Yhteisöt maksoivat aikaisemmin kunnal-
lisveroa kunnan määräämän veroprosentin 
mukaan, ja myös kunnallisella harkintavero-
tuksella oli merkittävä asema. Kuntien saa-
man yhteisöveron periaatteellinen luonne 
muuttui kuitenkin kokonaan vuodesta 1993 
alkaen, kun kunnille alettiin jakaa osa valta-
kunnallisesti yhtenäisen yhteisöveron tuotos-
ta.  

Yhteisöveron asema paikallishallinnon tu-
lolähteenä on Suomessa kansainvälisessä 
vertailussa poikkeuksellisen suuri. Kuntien 
tulolähteenä yhteisöveroon liittyy kaksi kes-
keistä ongelmaa, epävakaus ja epätasainen 
kohdistuminen kuntien kesken. 

Yhteisöveron epävakaus on rakenteellisesti 
lisääntynyt vuoden 1993 verouudistuksessa, 
jossa omaksuttiin laajaan veropohjaan ja ma-
talahkoon yhteisöverokantaan pohjautuva 
järjestelmä. Siinä yritysten veronmaksu seu-
raa pitkälti yritysten tuloskehitystä, kun yri-
tyksillä ei ole entiseen tapaan mittavia tulok-
sentasausmahdollisuuksia. Tästä aiheutuvat 
vaihtelut eivät kuitenkaan ole kokonaistasolla 
toistaiseksi nousseet esille sen vuoksi, että 
järjestelmän voimassaoloaika on ollut yritys-
ten kannattavuuden ja sen mukana verotuot-
tojen jatkuvan kasvun aikaa. Nyt tilanne on 
kuitenkin muuttumassa, ja yhteisöverotuotto-
jen viimeaikaisten ennusteiden mukaan tuot-
tojen arvioidaan olevan laskusuunnassa. 

Yhteisöverotuoton suhdanneherkkyys on 
luonnollisesti riski myös valtiolle, mutta kun-
tataloudessa tämä ongelma on selvästi vielä 
hankalampi. Kuntien menot aiheutuvat pää-
osin sellaisista hyvinvointitehtävistä, jotka 
edellyttävät vakaata rahoituspohjaa. Ei ole 
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perusteltua, että kunnat turvaisivat peruspal-
velujen edellyttämää rahoitusta tarvittaessa 
suurellakin lainanotolla, jota taas maksettai-
siin takaisin ylijäämävuosina. Tällaista me-
nettelyä vaikeuttaa osaltaan myös kuntalain-
säädännön mukainen talouden tasapainotta-
misvelvoite. Yhtä lailla ongelmallista olisi 
yhteisöverotuoton vaihtelujen tasaaminen 
kunnallisveroprosentin jatkuvilla muutoksil-
la. 

Yksittäisen kunnan näkökulmasta yhteisö-
veron tuoton heilahtelut voivat olla myös 
huomattavasti suurempia kuin koko kunta-
ryhmän tai valtion verotuottomuutokset. 
Kunnan yhteisöverokertymä voi olla olennai-
selta osin muutaman tai vain yhdenkin yri-
tyksen varassa, jolloin heilahtelut voivat olla 
todella suuria. Kunnan yhteisöveron epäva-
kaus ja epätasaisuus aiheutuukin yleisen suh-
dannekehityksen ohella monesti vielä paljon 
enemmän yksittäisiin yrityksiin liittyvistä 
seikoista. Tästä syystä monet kunnan ovatkin 
jo kokeneet yhteisöverotuoton nopeasta ale-
nemisesta syntyneitä ongelmia, vaikka yhtei-
söveron valtakunnallinen kokonaistuotto on-
kin tähän mennessä jatkuvasti kasvanut. Nyt 
arvioitu kehitys yhteisöveron tuoton piene-
nemisestä kärjistää näitä ongelmia edelleen. 

Epävakausongelmaa lisää se, että kunnalle 
tuleva yhteisövero ei ole riippuvainen vain 
yhteisöjen kyseisessä kunnassa harjoittamas-
ta toiminnasta vaan koko yrityksen tulokses-
ta. Kunnan verokertymään voivat vaikuttaa 
suurestikin myös yksittäiset yrityskaupat ja 
yritysjärjestelyt, koska kunnan kannalta ovat 
ratkaisevia sen konsernin verot, johon kun-
nassa toimiva yhtiö kuuluu.  

Kuntien yhteisöveron jako-osuuksien muu-
tokset ovat viime vuosina olleet erittäin 
huomattavia, kun niihin ovat vaikuttaneet se-
kä yritystoiminnan kehitykseen liittyvät sei-
kat että jako-osuusjärjestelmän muutokset. 
Erityisesti jako-osuuksien oikaisut ovat aihe-
uttaneet kunnille yllätyksellisiä tilanteita, 
koska jako-osuuksien muutosten ennustami-
nen nykyjärjestelmässä on erittäin vaikeaa. 

Yksittäisten kuntien yhteisöveron jako-
osuusjärjestelmän uudistus vuoden 1999 
alusta on merkinnyt joillekin kunnille yhtei-
söveron huomattavaa supistumista. Näitä 
menetyksiä on lievennetty siirtymäjärjeste-
lyin vuosina 1999—2001. Eräiden kuntien 

siirtymäkauden vuosittaiset muutokset ovat 
siirtymäjärjestelyistä huolimatta olleet huo-
mattavasti suurempia kuin useimmissa vas-
taavissa uudistuksissa viime vuosina, minkä 
vuoksi näillä kunnilla on ollut vaikeuksia so-
peuttaa talouttaan nopeasti väheneviin tuloi-
hin. Jako-osuusuudistuksen vaikutukset näil-
le kunnille kärjistyvät erityisesti vuosina 
2002 ja 2003, koska verotuloihin perustuva 
valtionosuuksien tasaus ottaa vuosina 1999—
2002 tapahtuvan yhteisöveron alenemisen 
huomioon tasausvähennyksen leikkautumi-
sena täysimääräisesti ensimmäisen kerran 
vasta vuonna 2004. 
 
4.  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

4.1. Kuntien arvonlisäveron palautukset 
ja takaisinperintä 

Palautusten ja takaisinperinnän kohtaanto 

Kuntatalouden vakauden parantamiseksi 
sekä arvonlisäveron palautusten ja takaisin-
perinnän kuntakohtaisen kohtaannon kuntata-
loutta vääristävien vaikutusten poistamiseksi 
ehdotetaan, että erillisestä takaisinperintäjär-
jestelmästä luovuttaisiin. Edestakaisen raha-
liikenteen poistaminen valtion ja kuntien vä-
liltä edistäisi myös hallinnollista tehokkuutta 
ja arvonlisäveron palauttamismenettelyn tar-
koituksen ymmärrettävyyttä. 

Valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon 
muuttumattomuus edellyttää, että takaisinpe-
rinnästä luopuminen otetaan huomioon muis-
sa kuntien ja valtion välisissä rahavirroissa. 

Takaisinperintäjärjestelmästä luopumisen 
seurauksena arvonlisäveroa ei pidettäisi enää 
valtionosuusjärjestelmässä valtionosuuteen 
oikeuttavana menona, joten valtionosuuden 
perusteena olevista kustannuspohjista vähen-
nettäisiin arvonlisäveron osuus. Uudistuksen 
jälkeen kunnille ja kuntayhtymille maksettai-
siin myös opetustoimen yksikköhintarahoitus 
arvonlisäverottomiin kustannuksiin perustu-
en. Arvonlisäveron palautusjärjestelmän so-
veltamisalaan kuulumattomille yksityisille 
oppilaitoksille maksettavaan yksikköhintaan 
sisältyisi edelleen arvonlisäveron osuus. Jär-
jestelyn seurauksena muun muassa nykyinen 
eri ylläpitäjämuotojen välinen neutraalisuus-
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ongelma koulutustoiminnassa poistuisi. Val-
tionosuusjärjestelmiin tehtävät muutokset si-
sältyvät erillisiin hallituksen esityksiin, jotka 
annetaan tämän esityksen yhteydessä.  

Kuntien ja kuntayhtymien kustannuspohji-
en alentamisen jälkeen jäävä summa on peri-
aatteessa mahdollista vähentää kuntien yhtei-
söverosta tai valtionosuuksista taikka mo-
lemmista. Vaikutukset eri kuntien kustan-
nuksiin riippuisivat siitä, toteutettaisiinko 
toimenpide painottaen yhteisöveroja vai val-
tionosuuksia. Ero nykyiseen takaisinperintä-
järjestelmään on systemaattisesti sitä suu-
rempi mitä suurempi osa vähennyksestä to-
teutetaan yhteisöverosta. Luonnollinen seli-
tys on, että asukasluvun perusteella valtion-
osuuksista tehtävä vähennys ei tältä osin eroa 
nykyisestä takaisinperintäjärjestelmästä. 
Kuntien talouden vakauden edistämiseksi eh-
dotetaan, että valtionosuusjärjestelmän kus-
tannuspohjien alentamisen jälkeen jäävä 
summa vähennettäisiin kuntien yhteisöveros-
ta. Tämä vähentäisi kuntien riippuvuutta 
suhdanneherkistä yhteisöverotuloista ja lisäi-
si osaltaan peruspalvelujen rahoituksen va-
kautta ja ennustettavuutta. 
 
Verottomiin hankintoihin liittyvä neutraali-
suusongelma 

Kuntien verottomiin hankintoihin liittyvän 
verotuksen neutraalisuusongelman lieventä-
miseksi kunnille ehdotetaan myönnettäväksi 
laskennallinen palautus siitä piilevästä veros-
ta, joka sisältyy yksityiseltä sektorilta tehtyi-
hin verottomiin ostoihin. Neutraalisuuden pa-
rantuminen loisi edellytyksiä sille, että kun-
nat voisivat tehdä ratkaisut eri tuotantomuo-
tojen välillä kokonaistaloudellisesti järke-
vimmällä tavalla ilman arvonlisäverotuksen 
vaikutusta. Ehdotus parantaisi siten julkisen 
talouden toimintaedellytyksiä. 

Hallinnollisen yksinkertaisuuden vuoksi 
palautuksen soveltamisala rajoitettaisiin sel-
laisiin palvelumuotoihin, joita kunnat nykyi-
sin hankkivat yksityiseltä sektorilta tai joiden 
määrän voidaan odottaa tulevaisuudessa kas-
vavan. Palautus koskisi siten vain verotto-
maan terveyden- ja sairaanhoitoon sekä sosi-
aalihuoltoon liittyviä hankintoja.  

Laskennallisen veron palautus myönnettäi-
siin kunnille arvonlisäverolain 34 ja 36 §:ssä 

määriteltyjen terveyden- ja sairaanhoitopal-
velujen ja niihin liittyvien palvelujen ja tava-
roiden verottomasta ostosta sekä 37 §:ssä 
tarkoitettujen sosiaalihuoltoon liittyvien pal-
velujen ja tavaroiden verottomasta ostosta. 
Neutraalisuussyistä palautus saataisiin myös 
tällaisen toiminnan harjoittajalle annetusta 
tuesta tai avustuksesta.  

Hallinnollisen yksinkertaisuuden vuoksi 
palautus myönnettäisiin saman suuruisena 
kaikkien terveyden- ja sairaanhoitotoiminto-
jen ja sosiaalihuoltotoimintojen ostosta. Pa-
lautuksen suuruus olisi 5 prosenttia ostohin-
nasta tai avustuksesta. Tämä vastaisi yksityi-
seltä sektorilta ostettuihin edellä mainittuihin 
palveluihin keskimäärin sisältyvää piilevää 
arvonlisäveroa.  

Palautukseen oikeutettuja olisivat kuntien 
lisäksi kuntayhtymät ja Ahvenanmaan maa-
kunta. 

Laskennallisen veron palautukseen sovel-
lettaisiin samaa arvonlisäverotusmenettelyä 
kuin kuntien verollisista hankinnoista nykyi-
sin saatavaan palautukseen. Palautusmenette-
ly vastaisi siten normaalia arvonlisäverotuk-
sen vähennysmenettelyä.  
 
Vaihtoehtoisia ratkaisumalleja 

Hallitus on myös selvittänyt erilaisia vaih-
toehtoja palautusten ja takaisinperinnän kun-
takohtaisen kohtaannon parantamiseksi ja 
erityisesti kuntayhtymiin liittyvien ongelmi-
en ratkaisemiseksi. Näistä malleista kuntayh-
tymien velvoittaminen osallistumaan palau-
tusten takaisinperintään valtiolle niin sanotun 
menopohjamallin mukaisesti osoittautui par-
haiten toteuttamiskelpoiseksi. Menopohja-
mallissa nykyinen asukaslukuun perustuva 
takaisinperintä korvattaisiin käyttämällä ta-
kaisinperinnän määräytymisperusteena kun-
nan tai kuntayhtymän ulkoisia menoja. Me-
nopohjamallissa palautusten ja takaisinperin-
nän kohtaanto paranisi, mutta kuntien välisiä 
eroja esiintyy tässäkin mallissa. Lisäksi me-
nopohjamalli saattaisi aiheuttaa uuden palau-
tusten ja takaisinperinnän kohtaanto-ongel-
man kuntayhtymien kesken. Tämän vuoksi 
mallia ei ole pidetty riittävänä. 

Hallitus on lisäksi selvittänyt nykyiselle 
palautusjärjestelmälle vaihtoehtoisia tapoja 
toteuttaa neutraalisuus hankinnoissa kunnan 
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itse tuottamien ja ostamien palveluiden välil-
lä. Tällaisia menettelyjä ovat kunnan oman 
palvelutuotannon verottaminen niin sanottu-
na oman käytön verotuksena sekä palautus-
menettelyn korvaaminen kuntien hankintoja 
koskevan lainsäädännön muutoksella. Han-
kintaneutraalisuuden toteuttaminen oman 
käytön verotuksena lisäisi selvästi kuntien 
verokustannuksia. Malli olisi myös hallinnol-
lisesti nykyjärjestelmää huomattavasti hanka-
lampi. Hankintalainsäädännön muuttaminen 
siten, että tarjousvertailut suoritettaisiin ar-
vonlisäverottomien hintojen perusteella, ei 
turvaisi riittävällä tavalla hankintaneutraali-
suutta. Edellä mainittuihin malleihin liittyvi-
en ongelmien vuoksi kuntien ja kuntayhty-
mien hankinnoista myönnettävä arvonlisä-
veron palautus on nykyisessä tilanteessa toi-
mivin vaihtoehto neutraalisuuden toteut-
tamiseksi kuntasektorin itse tuottamien ja os-
tamien palvelujen välillä.  
 
4.2. Yhteisöveron jako-osuudet  

Kuntien arvonlisäveron palautusten takai-
sinperinnän uudistaminen ehdotetaan toteu-
tettavaksi pääosin kuntien yhteisöveron jako-
osuutta alentamalla. Tämän johdosta kuntien 
yhteisöveron jako-osuutta alennettaisiin 
12,03 prosenttiyksiköllä eli 37,25 prosentista 
25,22 prosenttiin. Valtion jako-osuutta koro-
tettaisiin vastaavasti. Tätä muutosta sovellet-
taisiin verovuoden 2002 yhteisöveron tilityk-
siin. Lisäksi kuntien ja valtion välisten rahoi-
tussuhteiden muutokseen liittyen kuntien yh-
teisöveron jako-osuutta alennettaisiin pysy-
västi 1,13 prosenttiyksiköllä ja valtion osuut-
ta korotettaisiin vastaavasti. Valtion ja kunti-
en rahoitussuhteen muutokseen ovat vaikut-
taneet muun muassa yhteisöveron tuoton 
alentuneet arviot kesän 2001 aikana sekä 
kuntatyönantajan kansaneläkemaksun alen-
tamisen ja ansiotulovähennyksen korotuksen 
mitoitukset.  

Marraskuun 17 päivänä 2000 annettuun tu-
lopoliittista sopimusta vuosille 2001—2002 
koskevaan hallituksen kannanottoon sisältyy 
muun muassa seurakuntien taloutta koskevia 
toimenpiteitä. Kunnallisverotuksen ansiotu-
lovähennyksen korotus vähentää seurakunti-
en tuloja noin 9 miljoonalla eurolla vuonna 
2002. Tämän johdosta muun muassa yhteisö-

verojen jako-osuutta valtion ja seurakuntien 
välillä ehdotetaan muutettavaksi vuoden 
2002 alusta siten, että seurakuntien osuutta 
korotetaan 0,07 prosenttiyksiköllä 1,63 pro-
sentista 1,70 prosenttiin ja valtion osuutta 
alennetaan vastaavasti. 

Edellä mainittujen muutosten jälkeen valti-
on osuus olisi 74,21 prosenttia, kuntien osuus 
24,09 prosenttia ja seurakuntien osuus 1,70 
prosenttia yhteisöveron tuotosta. Tulovero-
lain 124 §:ää ehdotetaan muutettavaksi uusia 
yhteisöveron jako-osuuksia vastaavaksi. Täl-
löin kunnille ja seurakunnille verovelvollis-
ten yhteisöjen tuloveroprosentiksi ehdotetaan 
7,4791 prosenttia ja ainoastaan kunnille ve-
rovelvollisten yhteisöjen tuloveroprosentiksi 
ehdotetaan 6,9861 prosenttia. Myös verontili-
tyslain 12 §:n 6 momenttiin ehdotetaan teh-
täväksi jako-osuusmuutoksia vastaavat muu-
tokset. Tällöin ainoastaan kunnille ja seura-
kunnille verovelvollisten yhteisöjen verot 
jaetaan siten, että kuntien osuus on 93,4083 
prosenttia ja seurakuntien osuus 6,5917 pro-
senttia. 

Verovuodesta 2003 sovellettavia yhteisö-
veron jako-osuuksia ei vielä ehdoteta säädet-
täväksi tässä vaiheessa, vaan niistä säädettäi-
siin erikseen myöhemmin. Verovuodesta 
2003 sovellettaviin jako-osuuksiin on kuiten-
kin tarkoitus sisällyttää kuntien arvonlisäve-
ropalautusten takaisinperintäjärjestelmästä 
luopumisen vaikutus pysyvästi. Lisäksi vuo-
desta 2003 on tarkoitus luopua verontilitys-
lain 12 §:n mukaisesta asetusmenettelystä ja 
säätää uuden yksittäisten kuntien yhteisöve-
ron jako-osuusuudistuksesta aiheutuva vero-
tuloihin perustuvien valtionosuuksien tasaus-
ten muutoksesta johtuva jako-osuuksien 
muutos laissa oleviin pysyviin jako-osuuk-
siin.  

Lisäksi verontilityslakia ehdotetaan muu-
tettavaksi siten, että yksittäisten kuntien ja 
seurakuntien jako-osuudet vahvistettaisiin 
kerralla lopullisiksi, jolloin alustavien jako-
osuuksien käytöstä luovuttaisiin. Tällöin väl-
tyttäisiin jo kerran kunnille tilitettyjen yhtei-
söverotulojen myöhemmiltä oikaisuilta, mikä 
sinänsä vakauttaisi kuntataloutta ja lisäisi tu-
lojen ennustettavuutta. Jako-osuuksien las-
kentaperusteena käytettäisiin kahden viimek-
si valmistuneen verotuksen tietoja. Esimer-
kiksi verovuonna 2002 sovellettavat jako-
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osuudet määrättäisiin verovuosien 1999 ja 
2000 tietojen perusteella laskettujen jako-
osuuksien keskiarvona. Tätä menettelyä nou-
datettaisiin verovuodelta 2002 tehtävistä yh-
teisöveron tilityksistä lähtien. Aikaisempiin 
verovuosiin sovellettaisiin nyt voimassa ole-
vaa lakia, jolloin verovuosien 2000 ja 2001 
jako-osuudet oikaistaisiin vastaamaan lopul-
lisen verotuksen mukaisia osuuksia. Veronti-
lityslain 14 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään 
alustavien jako-osuuksien laskentaperusteista 
sekä alustavien jako-osuuksien oikaisuista. 
Koska alustavien jako-osuuksien vahvistami-
sesta luovutaan, kyseiset säännökset ehdote-
taan kumottaviksi. Muutoksen johdosta ku-
mottavaksi tulisi myös verontilitysasetuksen 
2 § 1 momentti, jossa säädetään jakosuhtei-
den perusteista nykyisen menettelyn mukai-
sesti alustavina ja lopullisina. 

Vuoden 1999 alusta voimaan tulleen yksit-
täisten kuntien ja seurakuntien yhteisöveron 
jako-osuusjärjestelmän muutoksesta joillekin 
kunnille aiheutuneiden erityisen suurten yh-
teisöverotuottomenetysten lieventämiseksi ja 
kunnan talouden niihin sopeuttamisen helpot-
tamiseksi verontilityslain 30 §:n mukaista 
siirtymäsäännöstä ehdotetaan jatkettavaksi 
lakiin lisättävällä uudella 30 a §:llä. Lisäksi 
verovuosina 2002 ja 2003 sovellettavia 
13 §:n mukaan määräytyviä jako-osuuksia 
korjattaisiin siten, että niiden mukaan tuleva 
kunnittaisen yhteisöveron määrä on enintään 
840 euroa (4 994 markkaa) pienempi asukas-
ta kohden kuin vanhan järjestelmän mukais-
ten jako-osuuksien perusteella laskettu mää-
rä. Koska verovuoden 2002 verotus valmis-
tuu vuoden 2003 lokakuun lopussa, verovuo-
den 2002 jako-osuuksia vahvistettaessa ky-
seisen korjauksen määrittämiseksi joudutaan 
käyttämään arvioitua määrää verovuoden 
2002 yhteisöverosta. Verontilityslain 14 §:n 
1 momentin mukaan valtiovarainministeriö 
vahvistaa jako-osuuksien laskentaperusteet, 
jolloin myös verotuottoarvio vahvistettaisiin 
samassa yhteydessä. Jako-osuudet oikaistai-
siin lopullisen verotuksen valmistuttua tältä 
osin vastaamaan niiden mukaista yhteisöve-
rotuottoa. Verovuoden 2003 jako-osuuksien 
kohdalla meneteltäisiin vastaavasti. 
 
 
 

5.  Esityksen vaikutukset  

5.1. Taloudelliset vaikutukset 

Takaisinperintäjärjestelmästä luopuminen 
poistaisi palautusten ja takaisinperinnän koh-
taanto-ongelman. Uudistuksen toteuttaminen 
kuntien yhteisöveron jako-osuutta alentamal-
la vähentäisi kuntien riippuvuutta suhdanne-
herkistä tuloista ja edistäisi siten kuntatalou-
den vakautta. 

Takaisinperintäjärjestelmästä luopuminen 
vähentäisi valtion vuotuisia tuloja noin 
925 000 000 eurolla (5 500 miljoonalla mar-
kalla) vuoden 2002 tasolla laskettuna. Valti-
onosuusjärjestelmässä kuntien ja kuntayhty-
mien kustannuspohjista poistuisi arvonlisäve-
ro, jolloin valtionosuudet vähenisivät 153 
miljoonalla eurolla (907 miljoonalla markal-
la). Koska uudistus on tarkoitus tehdä valtion 
ja kuntien rahoituksen suhteen kustannus-
neutraalisti, kuntien yhteisövero-osuudesta 
jäisi vähennettäväksi 772 miljoonaa euroa (4 
593 miljoonaa markkaa). Lisäksi kuntien yh-
teisöverosta tulisi vähennettäväksi laskennal-
lisen veron palautusta 34 miljoonaa euroa 
(200 miljoonaa markkaa), jolloin kuntien yh-
teisöverosta tulisi vähennettäväksi yhteensä 
806 miljoonaa euroa (4 793 miljoonaa mark-
kaa) tämänhetkisten arvioiden mukaan. Tä-
män periaatteen mukaan laskettu määrä oli-
sikin tarkoitus ottaa laskentaperusteeksi ve-
rovuodesta 2003 sovellettavia jako-osuuksia 
säädettäessä.  

Uudistuksen voimaantulovuonna 2002 ta-
kaisinperintäjärjestelmästä luopuminen toteu-
tettaisiin kuitenkin erityisjärjestelyin. Vuon-
na 2002 valtion kassaan kertyy kuntien mak-
samia arvonlisäveron palautuksen takaisinpe-
rintäeriä yhteensä 147 miljoonaa euroa (873 
miljoonaa markkaa), koska vuoden 2001 
marras- ja joulukuulta maksettavat erät suori-
tetaan tammi- ja helmikuussa vuonna 2002. 
Tällä määrällä alennettaisiin vuoden 2002 
kuntien yhteisöverosta vähennettävää mää-
rää, jolloin jako-osuuden määrittelyn perus-
teena käytettäisiin 659 miljoonaa euroa 
(3 920 miljoonaa markkaa). Koska yhteisö-
veron jako-osuudet ovat verovuosikohtaisia, 
on luontevinta määritellä jako-osuuspro-
sentin muutos suhteessa verovuoden lopulli-
seen eli maksuunpantuun veroon. Vuoden 
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2002 talousarvioesitystä tehdessä verovuo-
den 2002 yhteisöveron maksuunpanoarvio oli 
5 382 miljoonaa euroa (32 miljardia mark-
kaa). Tähän suhteutettuna jako-osuusmuu-
tokseksi saadaan 12,25 prosenttiyksikköä. 
Käsiteltäessä uudistusta aikaisemmin talous-
poliittisessa ministerivaliokunnassa oli esillä 
kuntien yhteisöverosta vähennettävän määrän 
suhteuttaminen kassakertymään, jolloin jo 
uudistuksen ensimmäisenä voimassaolovuon-
na valtion kassaan olisi tullut sama määrä, 
joka valtiolta jää saamatta arvonlisäveron-
palautusten takaisinperintäjärjestelmästä luo-
vuttaessa. Tällöin yhteisöveron maksuunpa-
non ja kassakertymien arviot olivat suurem-
pia kuin vuoden 2002 talousarviota tehtäessä. 
Näillä perusteilla määritelty jako-osuusmuu-
tos oli 12,03 prosenttiyksikköä. Vuoden 2002 
talousarviota tehtäessä päätettiin pitää tämä 
aiemmin esillä ollut prosenttimuutos valmis-
telun perusteena. Kuntien yhteisöveron jako-
osuuden alentamisen 12,03 prosenttiyksiköllä 
ja valtion osuuden korottamisen vastaavasti 
arvioidaan siirtävän vuonna 2002 yhteisöve-
rotuottoja kunnilta valtiolle 534 miljoonaa 
euroa (3 174 miljoonaa markkaa), mikä mää-
rä on 125 miljoonaa euroa (746 miljoonaa 
markkaa) pienempi kuin valtiolta saamatta 
jäävät arvonlisäveron palautusten takaisinpe-
rintäerät. 

Seurakuntien jako-osuuden korottaminen 
0,07 prosenttiyksiköllä ja valtion osuuden 
alentaminen vastaavasti lisää verovuositasol-
la seurakuntien yhteisöverotuottoa vajaalla 4 
miljoonalla eurolla (22 miljoonalla markalla) 
ja vähentää vastaavasti valtion yhteisövero-
tuottoa.  

Kuntien jako-osuuden alentaminen 1,13 
prosenttiyksiköllä ja valtion jako-osuuden 
korottaminen vastaavasti lisää valtion yhtei-
söveron kassakertymää 50 miljoonalla eurol-
la (297 miljoonalla markalla) vuonna 2002. 

Yksittäisten kuntien ja seurakuntien yhtei-
söveron jako-osuuksien vahvistaminen ker-
ralla lopulliseksi kahden viimeksi valmistu-
neen verotuksen tietojen perusteella laskettu-
jen jako-osuuksien keskiarvona lisää kuntien 
talouden ennustettavuutta. Vaikka osuudet 
suhteessa reaalimaailmaan ovatkin muuta-
man vuoden jäljessä, heijastuvat kunnan ta-
louselämässä tapahtuvat muutokset kuitenkin 
kohtuullisen nopeasti kunnan jako-osuuteen. 

Lisäksi kahden vuoden tietojen ottaminen ja-
ko-osuusperusteeksi tasaa suurten kuntakoh-
taisten verotuottojen vaihtelua. Merkittävää 
on myös jo aiemmin tilitettyjen verotuottojen 
oikaisujen jääminen pois. 

Vuoden 1999 alusta voimaan tulleen uuden 
yksittäisen kuntien yhteisöveron jako-osuus-
järjestelmän siirtymäsäännöksen jatkaminen 
helpottaa merkittävästi niiden muutamien 
kuntien asemaa, joilla uuden järjestelmän 
mukaiset osuudet ovat huomattavasti pie-
nempiä kuin vanhan järjestelmän mukaiset 
osuudet. Näiden kuntien yhteisöverotuotto-
menetysten rajoittaminen vähentää tarvetta 
tukea kyseisiä kuntia harkinnanvaraisilla ra-
hoitusavustuksilla. 

Kuntien yhteisöveron jako-osuuden alen-
taminen heijastuu osittain verovelvollisten 
yhteisöjen tuloveroprosentteihin siten, että 
niiden tuloveroprosentti alenee 3,8 prosent-
tiyksikköä. Tämän arvioidaan vähentävän 
näiltä yhteisöiltä tulevaa yhteisöverotuottoa 
noin 4 miljoonalla eurolla (24 miljoonalla 
markalla). 

Ehdotettuja yhteisöveron jako-osuusmuu-
toksia vastaava Ahvenanmaan maakunnassa 
sovellettava yhteisöjen kunnallisveroprosent-
ti olisi 29 prosentin verokannan mukaan 
6,9861. Tämän tuloveroprosentin mukaiseksi 
yhteisöveron tuotoksi Ahvenanmaan kunnille 
vuonna 2002 arvioidaan noin 8 miljoonaa eu-
roa (47,6 miljoonaa markkaa), jolloin tuotto 
alenisi veroprosentin muutoksen johdosta 
noin 4 miljoonaa euroa (23,8 miljoonaa 
markkaa). 

Esityksen taloudelliset vaikutukset liittyvät 
vuoden 2002 alusta voimaantuleviksi tarkoi-
tettuihin muihin lainmuutoksiin, joiden tar-
koituksena on parantaa kuntatalouden va-
kautta. Ehdotusten kuntakohtaisia vaikutuk-
sia on tarkasteltu hallituksen esityksessä laik-
si kuntien valtionosuuslain muuttamisesta. 
 
5.2. Hallinnolliset vaikutukset 

Takaisinperintämenettelyn edellyttämästä 
verotusmenettelystä ja rahaliikenteestä luo-
puminen vähentäisi jonkin verran verohallin-
non ja kuntien hallinnollisia kustannuksia. 

Laskennallisen veron palautusmenettelyn 
käyttöönotto monimutkaistaisi jossain määrin 
kuntien nykyistä palautusjärjestelmää. Koska 
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uusi palautus kuitenkin toteutettaisiin nykyi-
sen palautusmenettelyn puitteissa, muutoksen 
vaikutus olisi verohallinnon kannalta vähäi-
nen. Palautusten edellytysten tutkiminen, ha-
keminen ja kirjanpitokäsittely lisäisi jonkin 
verran kuntasektorin työmäärää. Ehdotuksel-
la ei kuitenkaan arvioida olevan organisatori-
sia vaikutuksia eikä merkittäviä henkilöstö-
vaikutuksia.  

Muilla ehdotuksilla ei ole käytännössä 
merkittäviä hallinnollisia vaikutuksia. 
 
6 .  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiova-
rainministeriössä yhteistyössä sisäasiainmi-
nisteriön, sosiaali- ja terveysministeriön, ope-
tusministeriön sekä Suomen Kuntaliitto ry:n 
kesken. Esitys perustuu kuntien hankintojen 
arvonlisäverotyöryhmän selvityksiin (valtio-
varainministeriön työryhmämuistioita 
3/2001) sekä talouspoliittisen ministerivalio-
kunnan 15 päivänä toukokuuta 2001 teke-
miin päätöksiin kunnallistalouden vakauden 
lisäämistä koskeviksi toimenpiteiksi.  

Kuntien arvonlisäveron palautus- ja ta-
kaisinperintäjärjestelmään liittyvistä muutok-
sista on työryhmävaiheessa pyydetty lausun-
not Suomen Kuntaliitto ry:ltä, Ahvenanmaan 
maakuntahallitukselta, sisäasiainministeriöl-

tä, opetusministeriöltä, sosiaali- ja terveys-
ministeriöltä, kauppa- ja teollisuusministeri-
öltä, Kilpailuvirastolta, Verohallitukselta ja 
Tilastokeskukselta sekä keskeisiltä elinkei-
noelämän etujärjestöiltä.  

Asiaa on käsitelty  kunnallistalouden      ja 
-hallinnon neuvottelukunnassa. Esityksen 
valmistelun yhteydessä on kuultu Ahvenan-
maan maakuntahallitusta. 
 
7.  Riippuvuus muista es i tyks istä  

Esitys liittyy seuraaviin samassa yhteydes-
sä annettaviin kuntatalouden vakauttamista 
edistäviin lainmuutosesityksiin:  

1) hallituksen esitys laiksi kuntien valtion-
osuuslain muuttamisesta; 

2) hallituksen esitys laeiksi opetus- ja kult-
tuuritoimen rahoituksesta annetun lain, va-
paasta sivistystyöstä annetun lain, ammatilli-
sesta koulutuksesta annetun lain 8 §:n ja 
ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun 
lain 4 §:n sekä eräiden niihin liittyvien lakien 
muuttamisesta; 

3) hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja ter-
veydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuu-
desta annetun lain muuttamisesta. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2002 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

 
YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1.  Lakiehdotusten perustelut  

1.1. Laki arvonlisäveron palautusten 
takaisinperinnästä kunnilta anne-
tun lain kumoamisesta 

Kuntien hankintoihin sisältyvän arvon-
lisäveron palautusten takaisinperinnästä luo-
vuttaisiin ja tätä koskeva laki kumottaisiin. 
 
1.2. Arvonlisäverolaki 

130 §. Pykälässä säädetään kuntien verolli-
siin hankintoihin sovellettavasta palautusjär-
jestelmästä. Pykälän 3 momentin mukaan pa-
lautus peritään takaisin siten kuin siitä erik-
seen säädetään. Koska palautusten takaisin-
perintäjärjestelmästä ehdotetaan luovuttavak-
si, mainittu viittaussäännös kumottaisiin. 

Pykälän 4 momentin mukaan kunnat il-
moittavat verovirastoille kalenterivuodelta 
palautuksena saatujen verojen yhteismäärän 
viimeistään kalenterivuotta seuraavan helmi-
kuun loppuun mennessä. Näiden tietojen pe-
rusteella määritetään takaisinperittävä määrä. 
Vaikka tiedot eivät enää olisi tarpeen ta-
kaisinperintää varten, niitä tarvitaan edel-
leenkin Euroopan yhteisön omien varojen ar-
vonlisäveropohjan laskentaan. Tämän vuoksi 
ilmoitusmenettely säilyisi myös jatkossa. 
Lääninverovirasto on nimikkeenä muuttunut 
verovirastoksi, joten säännökseen tehtäisiin 
tekninen tarkistus.  

130 a §. Lakiin lisättäisiin uusi 130 a §, 
jossa säädetään kuntien verottomiin hankin-
toihin sisältyvän laskennallisen veron palau-
tuksesta. Lain 8 §:n mukaan palautusoikeus 
koskisi myös kuntayhtymiä ja Ahvenanmaan 
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maakuntaa.  
Pykälän 1 momentin mukaan kunnalla olisi 

oikeus saada palautuksena laskennallinen ve-
ro verottomina hankkimistaan 1 ja 2 kohdas-
sa tarkoitetuista palveluista ja tavaroista. 

Momentin 1 kohdan mukaan palautukseen 
oikeuttaisi hankinta, jonka kohteena on laissa 
tarkoitettu veroton terveyden- ja sairaanhoi-
topalvelu sekä siihen läheisesti liittyvät ve-
rottomat palvelut ja tavarat. Tällaiset verot-
tomat toiminnot on määritelty tarkemmin 
34—36 §:ssä. Palautus koskisi 34 §:ssä mää-
riteltyjen varsinaisten terveyden- ja sairaan-
hoitopalvelujen lisäksi hoitotoimen harjoitta-
jan hoidon yhteydessä luovuttamia hoitoon 
tavanomaisesti liittyviä palveluja ja tavaroita 
sekä 36 §:ssä tarkoitettuja sairaankuljetuksia, 
tutkimus- ja laboratoriopalveluja, hammas-
proteeseja ja niihin kohdistuvia hammastek-
nisiä työsuorituksia sekä äidinmaitoa, ihmis-
verta, ihmiselimiä ja ihmiskudosta. Koska 
36 §:n 5 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden ja 
palvelujen ostajana voi olla vain yksityinen 
terveydenhuollon harjoittaja eikä kunta, siinä 
tarkoitetut verottomat hankinnat jäisivät pa-
lautusoikeuden ulkopuolelle. 

Momentin 2 kohdan mukaan palautus saa-
taisiin myös 37 §:ssä tarkoitetusta verotto-
mana sosiaalihuoltona tapahtuvasta palvelu-
jen ja tavaroiden ostosta. Palautus koskisi 
kaikilta sosiaaliviranomaisen valvonnassa 
toimivilta yksityisiltä sosiaalipalvelun tuotta-
jilta verotta ostettuja palveluja ja tavaroita. 

Koska palautus koskisi myös eräitä verot-
tomia tavaraostoja, palautus myönnettäisiin 
neutraalisuussyistä myös niiden yhteisöhan-
kinnasta ja maahantuonnista. 

Rajanvetovaikeuksien helpottamiseksi pa-
lautusoikeus koskisi paitsi sellaisia edellä 
mainittuja hankintoja, jotka kunta käyttää jär-
jestäessään verottoman terveyden- ja sosiaa-
lihuollon kuntalaisille, myös kunnan omaa 
hallintoa varten tehtäviä hankintoja. Palautus 
saataisiin siten esimerkiksi työterveyden-
huoltopalvelujen ostosta kunnan henkilökun-
nalle. Palautusoikeuden rajaaminen vain tiet-
tyihin toimintoihin monimutkaistaisi menet-
telyä. Kunta voisi lisäksi joka tapauksessa 
tuottaa vastaavat palvelut itse ilman piilevää 
verokustannusta. 

Pykälän 2 momentin mukaan kunta saisi 
neutraalisuussyistä palautuksen myös 1 mo-

mentissa tarkoitetun toiminnan harjoittajalle 
toimintaa varten antamastaan tuesta tai avus-
tuksesta. Jos palautusta ei myönnettäisi, pal-
velun tuottaminen itse muodostuisi kunnalle 
verotuksellisesti edullisemmaksi kuin sen jär-
jestäminen avustuksen avulla. Koska yksityi-
sestä ostopalvelusta myönnettäisiin palautus, 
avustuksen antaminen olisi tällöin myös os-
topalvelun käyttöön verrattuna epäedulli-
semmassa asemassa. Palautusoikeus koskisi 
vain 1 momentissa tarkoitetun toiminnan har-
joittajalle annettua tukea tai avustusta. Siten 
esimerkiksi yksityishenkilölle annettava toi-
meentulotuki ei oikeuttaisi palautukseen. 
Merkitystä ei olisi sillä, annetaanko tuki tai 
avustus toiminnan harjoittajalle suoraan hin-
toihin liittyvänä tukena vai toiminnan yleis-
ten edellytysten parantamiseksi. 

Palautus myönnettäisiin 1 ja 2 momentissa 
tarkoitetuista palvelujen ja tavaroiden han-
kinnoista sekä elinkeinonharjoittajilta että 
sellaisilta oikeushenkilöiltä ja luonnollisilta 
henkilöiltä, joita ei arvonlisäverotuksessa pi-
detä elinkeinonharjoittajina. Tällaisia ovat 
esimerkiksi sellaiset toiminnan harjoittajat, 
jotka rahoittavat toimintansa yleisavustuksin.  

Palautuksen suuruus olisi 3 momentin mu-
kaan 5 prosenttia palvelun tai tavaran osto-
hinnasta, maahan tuodun tavaran veron pe-
rusteesta taikka tuen tai avustuksen määrästä. 
Palautus laskettaisiin hinnasta, johon piilevä 
vero sisältyy. Jos esimerkiksi palvelun osto-
hinta olisi 100 000 markkaa, palautuksen 
suuruus olisi 5 000 markkaa.  

Kunnat hinnoittelisivat verottomat palve-
lunsa 130 §:ssä tarkoitetusta palautusjärjes-
telmästä johtuen ilman piilevää verokustan-
nusta. Tämä vuoksi 4 momentin 1 kohdan 
mukaan palautusta ei saataisi kunnalta teh-
dyistä hankinnoista eikä kunnalle annetusta 
tuesta tai avustuksesta. Tämä koskisi myös 
kuntayhtymältä tai Ahvenanmaan maakun-
nalta tehtyjä hankintoja ja niille annettua tu-
kea. 

Pykälän 4 momentin 2 kohdassa todettai-
siin, että palautus ei koskisi työsuhteen pe-
rusteella maksettuja korvauksia. Säännös on 
tarpeen selkeyden vuoksi, koska palautus 
kattaisi muiltakin kuin elinkeinonharjoittajil-
ta tapahtuvat palvelujen hankinnat. 

Pykälän 5 momentin mukaan laskennalli-
sen veron palautukseen sovellettaisiin vas-
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taavaa ilmoitusmenettelyä kuin 130 §:ssä 
tarkoitettuun palautukseen.  

133 §. Pykälässä säädetään 130—131 
a §:ssä tarkoitettua palautusoikeutta koskevi-
en säännösten suhteesta lain muihin aineelli-
siin ja menettelyä koskeviin säännöksiin. Py-
kälään tehtäisiin uuden laskennallisen veron 
palautusmenettelyn edellyttämät muutokset. 

Pykälään lisättäisiin uusi 5 momentti, jossa 
säänneltäisiin lisättäväksi ehdotetussa 
130 a §:ssä tarkoitetun palautuksen suhteesta 
lain muihin säännöksiin. Erityissäännös on 
tarpeen, koska laskennallisen veron palau-
tukseen sovellettavat säännökset poikkeaisi-
vat eräiltä osin 130 §:ssä tarkoitettua palau-
tusta koskevista säännöksistä. Samalla pykä-
län 1 ja 3 momenttia tarkistettaisiin siten, että 
niissä olevat viittaukset eivät koskisi 
130 a §:ssä tarkoitettua palautusta.  

Laskennallisen veron palautus poikkeaisi 
130 §:ssä tarkoitetusta palautuksesta siten, et-
tä uuteen palautukseen ei menettelyn yksin-
kertaisuuden ja selkeyden vuoksi sovellettai-
si, mitä lain aineellisissa säännöksissä sääde-
tään vähennykseen oikeuttavasta käytöstä ja 
vähennettävästä verosta. Siten esimerkiksi 21 
ja 22 §:n oman käytön verotusta koskevat 
säännökset eivät soveltuisi palveluihin ja ta-
varoihin, joista on saatu laskennallisen veron 
palautus. Myöskään 114 §:n vähennysoikeu-
den rajoituksia ei sovellettaisi. Nyt kysymyk-
sessä olevien hankintojen luonne huomioon 
ottaen mainitut säännökset eivät sellaisenaan 
sovellu hyvin laskennallisen veron palautuk-
seen eikä niillä olisi käytännössä suurta mer-
kitystä.  

Uuden 5 momentin mukaan palautettavaan 
laskennalliseen veroon ja palautukseen oi-
keutettuun sovellettaisiin, mitä 13—22 lu-
vussa säädetään vähennettävästä verosta ja 
verovelvollisesta. Laskennalliseen veroon 
sovellettaisiin siten samoja menettelysään-
nöksiä kuin vähennettävään veroon ja 
130 §:ssä tarkoitettuun palautukseen. Tämä 
merkitsisi muun muassa sitä, että verovelvol-
liset kunnat voisivat ilmoittaa laskennallisen 
veron kuukausittain veroilmoituksissaan ja 
vähentää sen suoritettavista veroista. Palau-
tushakemukseen sovellettaisiin samoja sään-
nöksiä kuin verovelvollisen ennakkopalau-
tushakemukseen ja palautuspäätökseen sa-
moja sääntöjä kuin vähennettävän veron pa-

lauttamista koskeviin päätöksiin. Laskennal-
lisen veron palautuksen saajat rinnastettaisiin 
menettelysäännöksissä verovelvollisiin vas-
taavalla tavalla kuin 130 §:ssä tarkoitetun pa-
lautuksen saajat. 

209 a §. Pykälä koskee tositteenantovelvol-
lisuutta ja eräitä laskumerkintöjä. Pykälään 
lisättäisiin uusi 3 momentti. Samalla nykyi-
nen 3—7 momentti siirtyisivät 4—8 momen-
tiksi. 

Uuden 3 momentin mukaan velvollisuus 
antaa ostajalle tosite ulotettaisiin koskemaan 
myös tilanteita, joissa myyjä luovuttaa kun-
nalle verottomia terveyden- ja sairaanhoitoon 
sekä sosiaalihuoltoon liittyviä palveluja ja 
tavaroita. Voimassa olevan 1 momentin mu-
kaan tositteenantovelvoite koskee vain vero-
velvollisia myyjiä. Säännöstä sovellettaisiin 
myös myynteihin kuntayhtymälle ja Ahve-
nanmaan maakunnalle. 

Arvonlisäveroasetus (50/1994) sisältää 
säännöksiä tositteeseen merkittävistä tiedois-
ta. Asetuksen 3 §:n mukaan muun muassa 
vähennettävän veron määrään vaikuttavien 
liiketapahtumien on perustuttava kirjanpito-
laissa (1336/1997) tarkoitettuun tositteeseen. 
Asetuksen 5 §:n 2 kohdan mukaan myynti-
tositteeseen on tehtävä verottomuutta osoit-
tava merkintä, jos myynnistä toiselle vero-
velvolliselle ei ole suoritettava veroa. Ase-
tuksen säännöksiä sovellettaisiin 133 §:n 5 
momentin viittaussäännöksen perusteella 
myös laskennallisen veron palautukseen oi-
keuttaviin tositteisiin. 
 
1.3. Verontilityslaki 

12 §. Pykälän 1 momentissa säädetään ve-
ronsaajaryhmien yhteisöveron jako-osuuk-
sista. Momenttiin tehtäisiin verovuodelle 
2002 kuntien arvonlisäveron palautusten ta-
kaisinperintäjärjestelmästä luopumisesta, 
kuntien ja valtion välisten rahoitussuhteiden 
muutoksesta sekä valtion ja seurakuntien vä-
listen jako-osuuksien muutoksesta johtuvat 
veronsaajaryhmien yhteisöveron jako-
osuusmuutokset, joita sovellettaisiin pysyvän 
säännöksen sijasta. Verovuodesta 2003 so-
vellettavista jako-osuuksista säädettäisiin 
erikseen myöhemmin.  

Pykälän 6 momentissa säädetään kunnille 
ja seurakunnille tulevista jako-osuuksista, 
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jotka muodostuvat tuloverolain 21 ja 22 §:ssä 
tarkoitettujen yhteisöjen veroista. Koska yh-
teisöveron jako-osuuksia verovuodelle 2002 
ehdotetaan muutettavaksi, momentissa sääde-
tyt prosenttiosuudet muutettaisiin uusia jako-
osuuksia vastaavaksi. 

13 §. Pykälän 1 momentissa säädetään yk-
sittäisten kuntien ja seurakuntien jako-
osuuden määräytymisestä. Momenttia muu-
tettaisiin siten, että yhteisöveron jako-
osuudet vahvistettaisiin kerralla lopullisiksi. 
Kunnan verovuoden jako-osuus olisi kahden 
viimeksi valmistuneen verotuksen tietojen 
perusteella laskettujen jako-osuuksien kes-
kiarvo. Nyt voimassa olevan lainsäädännön 
mukaan kunkin verovuoden lopulliset jako-
osuudet määräytyvät kyseisen verovuoden 
tietojen perusteella. 

14 §. Pykälän 1 momentissa säädetään 
kunnan ja seurakunnan verovuoden jako-
osuuksien laskentaperusteiden vahvistami-
sesta. Momenttia muutettaisiin siten, että 
alustavien jako-osuuksien laskentaperusteita 
ei enää vahvistettaisi, koska jako-osuudet 
vahvistetaan kerralla lopullisiksi.  

Pykälän 2 ja 3 momentissa säädetään alus-
tavista jako-osuuksista ja niiden oikaisuista. 
Koska jako-osuudet ehdotetaan säädettäväksi 
kerralla lopullisiksi verovuodesta 2002, nämä 
säännökset kumottaisiin tarpeettomina. 

30 a §. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 
pykälä, jolla jatkettaisiin ja tarkistettaisiin 
30 §:n mukaista yksittäisiä kuntia koskevaan 
siirtymäsäännöstä. Uuden pykälän mukaan 
verovuosina 2002 ja 2003 sovellettavia 
13 §:n mukaisesti määräytyviä jako-osuuksia 
korjattaisiin siten, että niiden mukaan tuleva 
kunnittaisen yhteisöveron määrä olisi enin-
tään 840 euroa pienempi asukasta kohden 
kuin veronkantolain 12 d §:n mukaisesti vah-
vistettujen jako-osuuksien mukainen vastaa-
va määrä. Jako-osuudet oikaistaisiin lopulli-
sen verotuksen tietojen mukaisiksi verotuk-
sen valmistuttua. 
 
1.4. Tuloverolaki 

124 §. Pykälän 2 ja 3 momentissa sääde-

tään veron määräytymisestä ja veroprosen-
teista sekä yhteisön ja yhteisetuuden Ahve-
nanmaan maakunnasta saadusta tulosta suori-
tettavasta verosta valtiolle verovuosilta 
2001—2003. Koska yhteisöveron jako-
osuuksia verovuodelle 2002 ehdotetaan muu-
tettavaksi, myös pykälän 2 momentti muutet-
taisiin uusia jako-osuuksia vastaavaksi. Yh-
teisön ja yhteisetuuden Ahvenanmaan maa-
kunnasta saadusta tulosta suoritettaisiin kui-
tenkin verovuodelta 2002 veroa valtiolle 
21,5209 prosenttia nykyisen 17,7248 prosen-
tin sijaan. Erityissääntely Ahvenanmaan 
maakunnan osalta johtuu siitä, että verontili-
tyslain 12 §:n mukainen menettely, jonka pe-
rusteella verotuloihin perustuvien valtion-
osuuksien tasausten vaikutus otetaan huomi-
oon jako-osuuksissa, ei koske Ahvenanmaan 
maakuntaa. Syynä on se, että Ahvenanmaan 
maakunnan kunnat eivät ole kuntien valtion-
osuuslain (1147/1996) piirissä.  

Pykälän 3 momentissa säädetään osittain 
verovapaiden yhteisöjen tuloveroprosenteis-
ta. Yhteisöveron jako-osuusmuutokset vai-
kuttavat myös näihin prosentteihin. Moment-
tiin tehtäisiin yhteisöveron jako-osuusmuu-
toksista aiheutuvat muutokset. 

Näitä muutoksia sovellettaisiin nykyisien 
pysyvien säännösten sijasta. Verovuodesta 
2003 sovellettavista pysyvistä prosenteista 
säädettäisiin erikseen myöhemmin. 
 
2 .  Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan vuoden 
2002 alusta. 

Arvonlisäveron palautusten takaisinperin-
nästä kunnilta annettua lakia sovellettaisiin 
viimeisen kerran vuonna 2001 vahvistettui-
hin maksuosuuksiin. 

Verontilityslain muutoksia sovellettaisiin 
ensimmäisen kerran verovuodelta 2002 teh-
täviin yhteisöveron tilityksiin.  

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 

1. 

Laki 

arvonlisäveron palautusten takaisinperinnästä kunnilta annetun lain kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 § 
Tällä lailla kumotaan arvonlisäveron palau-

tusten takaisinperinnästä kunnilta 31 päivänä 
tammikuuta 1994 annettu laki (79/1994) sii-
hen myöhemmin tehtyine muutoksineen. 
 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

20  .   
Vuonna 2001 vahvistettuihin maksuosuuk-

siin, jotka on suoritettava vuoden 2002 aika-
na, sovelletaan kuitenkin edelleen tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleita säännök-
siä.  

——— 

————— 
 
 
 

2. 

Laki 

arvonlisäverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/1993) 130 §:n 

3 momentti ja 
muutetaan 130 §:n 4 momentti ja 133 §:n 1 ja 3 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 133 §:n 1 ja 3 momentti laissa 940/1999, sekä 
lisätään lakiin uusi 130 a §, 133 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 940/1999, uu-

si 5 momentti ja 209 a §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1486/1994 ja 1767/1995 sekä maini-
tussa laissa 940/1999, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3—7 momentti siirtyvät 4—8 mo-
mentiksi, seuraavasti: 

 

Kunnat 

130 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kunnan on ilmoitettava verovirastolle ka-
lenterivuodelta 1 momentin nojalla palautuk-
sena saatavien verojen yhteismäärä viimeis-
tään kalenterivuotta seuraavan toisen kuu-
kauden loppuun mennessä siltä osin kuin tie-
toja ei ole aikaisemmin ilmoitettu. Ilmoitet-

tavasta määrästä saadaan vähentää 6 §:n 2 
momentin nojalla kalenterivuodelta suoritet-
tava vero. 
 

130 a § 
Kunnalla on oikeus saada palautuksena 

laskennallinen vero seuraavista verottomina 
hankkimistaan palveluista ja tavaroista: 

1) 34 §:ssä tarkoitettu terveyden- ja sai-
raanhoitopalvelu sekä mainitussa lainkohdas-
sa tarkoitettu hoitoon liittyvä palvelu ja tava-
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ra samoin kuin 36 §:ssä 1—4 kohdassa tar-
koitetut palvelut ja tavarat;  

2) 37 §:ssä tarkoitettu sosiaalihuoltoon liit-
tyvä palvelu tai tavara. 

Kunnalla on oikeus saada palautus myös 1 
momentissa tarkoitetun toiminnan harjoitta-
jalle toimintaa varten antamastaan tuesta tai 
avustuksesta. 

Laskennallinen vero on 5 prosenttia palve-
lun tai tavaran ostohinnasta, maahan tuodun 
tavaran 9 luvussa tarkoitetusta veron perus-
teesta taikka tuen tai avustuksen määrästä.  

Palautusta ei saada: 
1) kunnalta tehdyistä hankinnoista eikä 

kunnalle annetusta tuesta tai avustuksesta; 
2) työsuhteen perusteella maksettavista 

korvauksista. 
Kunnan on ilmoitettava verovirastolle ka-

lenterivuodelta 1 ja 2 momentin nojalla pa-
lautuksena saatavien laskennallisten verojen 
yhteismäärä viimeistään kalenterivuotta seu-
raavan toisen kuukauden loppuun mennessä 
siltä osin kuin tietoja ei ole aikaisemmin il-
moitettu. 
 

133 § 
Mitä tässä laissa säädetään vähennykseen 

oikeuttavasta käytöstä ja vähennettävästä ve-
rosta, sovelletaan myös 130, 131 ja 

131 a §:ssä tarkoitettuun palautukseen oike-
uttavaan käyttöön ja palautettavaan veroon. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Mitä 13—23 luvussa säädetään verovelvol-
lisesta, sovelletaan myös 130, 131 ja 
131 a §:ssä tarkoitettuun palautukseen oikeu-
tettuun sekä tavaran yhteisöhankkijaan, jonka 
ei ole 72 f §:n nojalla suoritettava veroa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Mitä 13—22 luvussa säädetään vähennet-
tävästä verosta ja verovelvollisesta, sovelle-
taan myös 130 a §:ssä tarkoitettuun palautet-
tavaan veroon ja palautukseen oikeutettuun.  
 

209 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Edellä 130 a §:n 1 momentissa tarkoitetun 
palvelun tai tavaran myyjän on annettava 
myynnistä kunnalle tosite. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä         

kuuta 20 . 
Lakia sovelletaan, kun tavara on toimitettu 

tai palvelu suoritettu palautukseen oikeutetul-
le, yhteisöhankinta on tehty taikka maahan 
tuotu tavara on luovutettu tullivalvonnasta 
lain tultua voimaan. 

————— 
 

3. 

Laki 

verontilityslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun verontilityslain (532/1998) 12 §:n 1 ja 6 

momentti,13 §:n 1 momentti ja 14 §, sellaisena kuin niistä ovat 12 §:n 1 ja 6 momentti laissa 
1342/1999, sekä 

lisätään lakiin uusi 30 a § seuraavasti: 
 

12 § 

Veronsaajaryhmien jako-osuudet 

Verovuonna 2002 sovellettava valtion ja-
ko-osuus on 74,21 prosenttia, kuntien jako-
osuus on 24,09 prosenttia ja seurakuntien ja-

ko-osuus on 1,70 prosenttia yhteisöverosta. 
Evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisö-
vero on 99,92 prosenttia ja ortodoksisten seu-
rakuntien yhteisövero on 0,08 prosenttia seu-
rakuntien yhteisöverosta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kunnille ja seurakunnille tuleviin yhteisö-
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veroihin lisätään tuloverolain 21 ja 22 §:ssä 
tarkoitettujen yhteisöjen verot siten, että kun-
tien osuus on 93,4083 prosenttia ja seurakun-
tien osuus 6,5917 prosenttia. 

 
13 § 

Yksittäisten kuntien ja seurakuntien jako-
osuudet 

Kunnan verovuoden jako-osuus on kahden 
viimeksi valmistuneen verotuksen tietojen 
perusteella laskettujen jako-osuuksien kes-
kiarvo. Kunnan jako-osuus saadaan laske-
malla kunkin kunnan verovuoden 2 momen-
tin mukaisen yritystoimintaerän ja 4 momen-
tin mukaisen metsäerän summan suhteellinen 
osuus kaikkien kuntien vastaavien lukujen 
summasta. Evankelis-luterilaisen seurakun-
nan verovuoden jako-osuus määräytyy vas-
taavasti. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

14 § 

Yksittäisten kuntien ja seurakuntien jako-
osuuksien vahvistaminen 

Valtiovarainministeriö vahvistaa kunnan 
verovuoden jako-osuuden laskentaperusteet 
kuntien yhteisöveroista ja evankelis-luteri-

laisen seurakunnan verovuoden jako-osuuden 
laskentaperusteet seurakuntien yhteisöverois-
ta kuultuaan kuntien keskusjärjestöä ja Kirk-
kohallitusta. 

Jako-osuuksien muuttuessa oikaistaan ve-
rovuodelta siihen mennessä tilitetyt verot 
vastaamaan uusia jako-osuuksia. 
 

30 a § 

Yksittäisten kuntien ja seurakuntien jako-
osuuksien määräytyminen verovuosilta 

2002—2003 

Verovuosina 2002 ja 2003 sovellettavia 
13 §:n mukaisesti määräytyviä jako-osuuksia 
korjataan siten, että niiden mukaan tuleva 
kunnittaisen yhteisöveron määrä on enintään 
840 euroa pienempi asukasta kohden kuin 
veronkantolain 12 d §:n mukaisesti vahvistet-
tujen jako-osuuksien mukainen vastaava 
määrä. Vuosien 2002 ja 2003 jako-osuudet 
oikaistaan lopullisen verotuksen tietojen mu-
kaisiksi verotuksen valmistuttua.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

20  .  
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran ve-

rovuodelta 2002 tehtäviin yhteisöveron tili-
tyksiin. 

 
————— 
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4. 

Laki 

tuloverolain 124 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 124 §:n 2 ja 3 

momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1222/1999, seuraavasti: 
 

124 § 

Veron määräytyminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Pääomatulojen tuloveroprosentti on 29. 

Yhteisön ja yhteisetuuden tuloveroprosentti 
on niin ikään 29. Yhteisöjen ja yhteisetuuksi-
en veron jakautumisesta eri veronsaajien 
kesken säädetään verontilityslaissa 
(532/1998). Yhteisön ja yhteisetuuden Ahve-
nanmaan maakunnasta saadusta tulosta suori-
tetaan kuitenkin verovuodelta 2002 veroa 
valtiolle 21,5209 prosenttia. 

Edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan se-
kä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä 
saadun tulon tuloveroprosentti verovuonna 
2002 on 7,4791. Näiden yhteisöjen veron ja-
kautumisesta kunnan ja seurakunnan kesken 
säädetään verontilityslaissa. Edellä 21 §:n 2 
momentissa tarkoitetun yhteisön tulovero-
prosentti verovuonna 2002 on 6,9861. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

20  .  

————— 

Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2001 

 
 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Ministeri Suvi-Anne Siimes 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

2. 

Laki 

arvonlisäverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/1993) 130 §:n 3 mo-

mentti ja 
muutetaan 130 §:n 4 momentti ja 133 §:n 1 ja 3 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 133 §:n 1 ja 3 momentti laissa 940/1999, sekä 
lisätään lakiin uusi 130 a §, 133 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 940/1999, uu-

si 5 momentti ja 209 a §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1486/1994 ja 1767/1995 sekä maini-
tussa laissa 940/1999, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3—7 momentti siirtyvät 4—8 mo-
mentiksi, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

Kunnat 

130 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Edellä 1 momentissa tarkoitettu palautus 
peritään kunnilta takaisin siten kuin siitä 
erikseen säädetään. 

Kunnan on ilmoitettava lääninveroviras-
tolle kalenterivuodelta 1 momentin nojalla 
palautuksena saatavien verojen yhteismäärä 
viimeistään kalenterivuotta seuraavan toisen 
kuukauden loppuun mennessä siltä osin 
kuin tietoja ei ole aikaisemmin ilmoitettu. Il-
moitettavasta määrästä saadaan vähentää 
6 §:n 2 momentin nojalla kalenterivuodelta 
suoritettava vero. 

 

— — — — — — — — — — — — — —  
(3 mom. kumotaan) 
 
 
Kunnan on ilmoitettava verovirastolle ka-

lenterivuodelta 1 momentin nojalla palau-
tuksena saatavien verojen yhteismäärä vii-
meistään kalenterivuotta seuraavan toisen 
kuukauden loppuun mennessä siltä osin 
kuin tietoja ei ole aikaisemmin ilmoitettu. 
Ilmoitettavasta määrästä saadaan vähentää 
6 §:n 2 momentin nojalla kalenterivuodelta 
suoritettava vero. 

 
 
 130 a § 

Kunnalla on oikeus saada palautuksena 
laskennallinen vero seuraavista verottomina 
hankkimistaan palveluista ja tavaroista: 

1) 34 §:ssä tarkoitettu terveyden- ja sai-
raanhoitopalvelu sekä mainitussa lainkoh-
dassa tarkoitettu hoitoon liittyvä palvelu ja 
tavara samoin kuin 36 §:ssä 1—4 kohdassa 
tarkoitetut palvelut ja tavarat;  

2) 37 §:ssä tarkoitettu sosiaalihuoltoon 
liittyvä palvelu tai tavara. 

Kunnalla on oikeus saada palautus myös 
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1 momentissa tarkoitetun toiminnan harjoit-
tajalle toimintaa varten antamastaan tuesta 
tai avustuksesta. 

Laskennallinen vero on 5 prosenttia pal-
velun tai tavaran ostohinnasta, maahan tuo-
dun tavaran 9 luvussa tarkoitetusta veron 
perusteesta taikka tuen tai avustuksen mää-
rästä.  

Palautusta ei saada: 
1) kunnalta tehdyistä hankinnoista eikä 

kunnalle annetusta tuesta tai avustuksesta; 
2) työsuhteen perusteella maksettavista 

korvauksista. 
Kunnan on ilmoitettava verovirastolle ka-

lenterivuodelta 1 ja 2 momentin nojalla pa-
lautuksena saatavien laskennallisten verojen 
yhteismäärä viimeistään kalenterivuotta 
seuraavan toisen kuukauden loppuun men-
nessä siltä osin kuin tietoja ei ole aikaisem-
min ilmoitettu. 
 

 
133 § 

Mitä tässä laissa säädetään vähennykseen 
oikeuttavasta käytöstä ja vähennettävästä 
verosta, sovelletaan myös 130—131 a §:ssä 
tarkoitettuun palautukseen oikeuttavaan 
käyttöön ja palautettavaan veroon. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Mitä 13—23 luvussa säädetään verovel-
vollisesta, sovelletaan myös 130—
131 a §:ssä tarkoitettuun palautukseen oi-
keutettuun sekä tavaran yhteisöhankkijaan, 
jonka ei ole 72 f §:n nojalla suoritettava ve-
roa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

133 § 
Mitä tässä laissa säädetään vähennykseen 

oikeuttavasta käytöstä ja vähennettävästä 
verosta, sovelletaan myös 130, 131 ja 
131 a §:ssä tarkoitettuun palautukseen oike-
uttavaan käyttöön ja palautettavaan veroon. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Mitä 13—23 luvussa säädetään verovel-
vollisesta, sovelletaan myös 130, 131 ja 
131 a §:ssä tarkoitettuun palautukseen oi-
keutettuun sekä tavaran yhteisöhankkijaan, 
jonka ei ole 72 f §:n nojalla suoritettava ve-
roa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Mitä 13—22 luvussa säädetään vähennet-
tävästä verosta ja verovelvollisesta, sovelle-
taan myös 130 a §:ssä tarkoitettuun palau-
tettavaan veroon ja palautukseen oikeutet-
tuun. 
 

 
209 a § 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 130 a §:n 1 momentissa tarkoitetun 

palvelun tai tavaran myyjän on annettava 
myynnistä kunnalle tosite. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   

kuuta 20  . 
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Lakia sovelletaan, kun tavara on toimitet-
tu tai palvelu suoritettu palautukseen oikeu-
tetulle, yhteisöhankinta on tehty taikka maa-
han tuotu tavara on luovutettu tullivalvon-
nasta lain tultua voimaan. 

——— 
 

 

3. 

Laki 

verontilityslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun verontilityslain (532/1998) 12 §:n 1 ja 

6 momentti,13 §:n 1 momentti ja 14 §, sellaisena kuin niistä ovat 12 §:n 1 ja 6 momentti laissa 
1342/1999, sekä 

lisätään lakiin uusi 30 a § seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

12 § 

Veronsaajaryhmien jako-osuudet 

Verovuodesta 2000 sovellettava valtion 
jako-osuus on 61,12 prosenttia, kuntien ja-
ko-osuus on 37,25 prosenttia ja seurakuntien 
jako-osuus on 1,63 prosenttia yhteisöveros-
ta. Evankelis-luterilaisten seurakuntien yh-
teisövero on 99,92 prosenttia ja ortodoksis-
ten seurakuntien yhteisövero on 0,08 pro-
senttia seurakuntien yhteisöverosta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kunnille ja seurakunnille tuleviin 
yhteisöveroihin lisätään tuloverolain 21 ja 
22 §:ssä tarkoitettujen yhteisöjen verot siten, 
että kuntien osuus on 95,8076 prosenttia ja 
seurakuntien osuus 4,1924 prosenttia. 
 

12 § 

Veronsaajaryhmien jako-osuudet 

Verovuonna 2002 sovellettava valtion ja-
ko-osuus on 74,21 prosenttia, kuntien jako-
osuus on 24,09 prosenttia ja seurakuntien 
jako-osuus on 1,70 prosenttia yhteisöveros-
ta. Evankelis-luterilaisten seurakuntien yh-
teisövero on 99,92 prosenttia ja ortodoksis-
ten seurakuntien yhteisövero on 0,08 pro-
senttia seurakuntien yhteisöverosta.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Kunnille ja seurakunnille tuleviin yhteisö-
veroihin lisätään tuloverolain 21 ja 22 §:ssä 
tarkoitettujen yhteisöjen verot siten, että 
kuntien osuus on 93,4083 prosenttia ja seu-
rakuntien osuus 6,5917 prosenttia. 
 

 
13 § 

Yksittäisten kuntien ja seurakuntien jako-
osuudet 

Kunnan jako-osuus määräytyy verovuosit-
tain kunkin kunnan 2 momentin mukaisen 
yritystoimintaerän ja 4 momentin mukaisen 

13 § 

Yksittäisten kuntien ja seurakuntien jako-
osuudet 

Kunnan verovuoden jako-osuus on kahden 
viimeksi valmistuneen verotuksen tietojen 
perusteella laskettujen jako-osuuksien kes-
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metsäerän summan suhteellisena osuutena 
kaikkien kuntien vastaavien lukujen 
summasta. Evankelis-luterilaisen 
seurakunnan jako-osuus määräytyy 
vastaavasti.  
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

kiarvo. Kunnan jako-osuus saadaan laske-
malla kunkin kunnan verovuoden 2 momen-
tin mukaisen yritystoimintaerän ja 4 mo-
mentin mukaisen metsäerän summan suh-
teellinen osuus kaikkien kuntien vastaavien 
lukujen summasta. Evankelis-luterilaisen 
seurakunnan verovuoden jako-osuus mää-
räytyy vastaavasti. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
14 § 

Yksittäisten kuntien ja seurakuntien jako-
osuuksien vahvistaminen 

Asianomainen ministeriö vahvistaa kulle-
kin verovuodelle alustavat ja lopulliset kun-
nan jako-osuuden laskentaperusteet kuntien 
yhteisöveroista ja evankelis-luterilaisen seu-
rakunnan jako-osuuden laskentaperusteet 
seurakuntien yhteisöveroista kuultuaan kun-
tien keskusjärjestöä ja Kirkkohallitusta. 

Alustavien jako-osuuksien 13 §:n mukaiset 
laskentaperusteet vahvistetaan ja niitä tar-
kistetaan siten kuin asetuksella tarkemmin 
säädetään. 

Jako-osuudet oikaistaan 13 §:n mukaisiksi 
verovuoden lopullisiksi jako-osuuksiksi ve-
rovuoden säännönmukaisen verotuksen 
valmistumisvuotta seuraavan vuoden tam-
mikuun loppuun mennessä. 

Jako-osuuksien muuttuessa oikaistaan ve-
rovuodelta siihen mennessä tilitetyt verot 
vastaamaan uusia jako-osuuksia. 
 

14 § 

Yksittäisten kuntien ja seurakuntien jako-
osuuksien vahvistaminen 

Valtiovarainministeriö vahvistaa kunnan 
verovuoden jako-osuuden laskentaperusteet 
kuntien yhteisöveroista ja evankelis-luteri-
laisen seurakunnan verovuoden jako-osuu-
den laskentaperusteet seurakuntien yhteisö-
veroista kuultuaan kuntien keskusjärjestöä 
ja Kirkkohallitusta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jako-osuuksien muuttuessa oikaistaan ve-

rovuodelta siihen mennessä tilitetyt verot 
vastaamaan uusia jako-osuuksia. 
 

 
 30 a § 

Yksittäisten kuntien ja seurakuntien jako-
osuuksien määräytyminen verovuosilta 

2002—2003 

Verovuosina 2002 ja 2003 sovellettavia 
13 §:n mukaisesti määräytyviä jako-osuuk-
sia korjataan siten, että niiden mukaan tule-
va kunnittaisen yhteisöveron määrä on enin-
tään 840 euroa pienempi asukasta kohden 
kuin veronkantolain 12 d §:n mukaisesti 
vahvistettujen jako-osuuksien mukainen vas-
taava määrä. Vuosien 2002 ja 2003 jako-
osuudet oikaistaan lopullisen verotuksen tie-
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tojen mukaisiksi verotuksen valmistuttua.  
——— 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 
20  . 

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran ve-
rovuodelta 2002 tehtäviin yhteisöveron tili-
tyksiin. 

——— 
 

4. 

Laki 

tuloverolain 124 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 124 §:n 2 ja 3 mo-

mentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1222/1999, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

124 § 

Veron määräytyminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Pääomatulojen tuloveroprosentti on 29. 

Yhteisön ja yhteisetuuden tuloveroprosentti 
on niin ikään 29. Yhteisöjen ja yhteisetuuk-
sien veron jakautumisesta eri veronsaajien 
kesken säädetään verontilityslaissa 
(532/1998). Yhteisön ja yhteisetuuden Ah-
venanmaan maakunnasta saadusta tulosta 
suoritetaan kuitenkin verovuosilta 2001—
2003 veroa valtiolle 17,7248 prosenttia. 

Edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan 
sekä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä 
saadun tulon tuloveroprosentti on 11,2752. 
Näiden yhteisöjen veron jakautumisesta 
kunnan ja seurakunnan kesken säädetään ve-
rontilityslaissa. Edellä 21 §:n 2 momentissa 
tarkoitetun yhteisön tuloveroprosentti on 
10,8025. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Pääomatulojen tuloveroprosentti on 29. 

Yhteisön ja yhteisetuuden tuloveroprosentti 
on niin ikään 29. Yhteisöjen ja yhteisetuuk-
sien veron jakautumisesta eri veronsaajien 
kesken säädetään verontilityslaissa 
(532/1998). Yhteisön ja yhteisetuuden Ah-
venanmaan maakunnasta saadusta tulosta 
suoritetaan kuitenkin verovuodelta 2002 ve-
roa valtiolle 21,5209 prosenttia. 

Edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan 
sekä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä 
saadun tulon tuloveroprosentti verovuonna 
2002 on 7,4791. Näiden yhteisöjen veron 
jakautumisesta kunnan ja seurakunnan kes-
ken säädetään verontilityslaissa. Edellä 
21 §:n 2 momentissa tarkoitetun yhteisön tu-
loveroprosentti verovuonna 2002 on 6,9861. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
——— 
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