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kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 36 §:n 2, 5 ja

6 momentti sekä
muutetaan 1 §:n 1 momentti, 29 §:n 5 momentti, 35 §, 36 §:n 1 momentti, 46 ja 47 §, 49 §:n

2 momentti, 55 §:n 1 momentti ja 60 §:n 1 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentti, 36 §:n 1 momentti ja 55 §:n 1 momentti laissa

1405/2010 ja 35 § osaksi laissa 1405/2010, seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan käyttökustannuksiin
myönnettävään valtionosuuteen sellaisiin
kuntien tehtäviin (valtionosuustehtävä), joista
säädetään:

1) perusopetuslaissa (628/1998);
2) lasten päivähoidosta annetussa laissa

(36/1973);
3) perhehoitajalaissa (312/1992);
4) omaishoidon tuesta annetussa laissa

(937/2005);
5) lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon

tuesta annetussa laissa (1128/1996);
6) kansanterveyslaissa (66/1972);
7) erikoissairaanhoitolaissa (1062/1989);
8) terveydenhuoltolaissa (1326/2010);
9) sosiaalihuoltolaissa (710/1982);
10) toimeentulotuesta annetussa laissa

(1412/1997);
11) elatustukilaissa (580/2008);
12) lastensuojelulaissa (417/2007);
13) kehitysvammaisten erityishuollosta

annetussa laissa (519/1977);

14) vammaisuuden perusteella järjestettä-
vistä palveluista ja tukitoimista annetussa
laissa (380/1987);

15) kuntouttavasta työtoiminnasta anne-
tussa laissa (189/2001);

16) mielenterveyslaissa (1116/1990);
17) päihdehuoltolaissa (41/1986);
18) tartuntatautilaissa (583/1986);
19) terveydensuojelulaissa (763/1994);
20) elintarvikelaissa (23/2006);
21) kuntien ympäristönsuojelun hallin-

nosta annetussa laissa (64/1986);
22) kemikaalilaissa (744/1989);
23) lääkelain (395/1987) 8 luvussa;
24) kuluttajaturvallisuuslaissa (920/2011);
25) sosiaalisesta luototuksesta annetussa

laissa (1133/2002);
26) raittiustyölaissa (828/1982);
27) tupakkalaissa (693/1976);
28) eläinlääkintähuoltolaissa (765/2009);
29) kirjastolaissa (904/1998);
30) kuntien kulttuuritoiminnasta annetussa

laissa (728/1992);
31) taiteen perusopetuksesta annetussa

laissa (633/1998).
— — — — — — — — — — — — —
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29 §

Verotuloihin perustuva valtionosuuden
tasaus

— — — — — — — — — — — — —
Kunnan laskennallista verotuloa lasketta-

essa otetaan huomioon kunnallisvero ja kun-
nan osuus yhteisön tuloverosta (yhteisövero)
samalta verovuodelta siten kuin valtioneu-
voston asetuksella tarkemmin säädetään.

35 §

Veroperustemuutoksien huomioon ottaminen
valtionosuudessa

Vuoden 2012 verotuksessa toteutettavista
veroperustemuutoksista johtuvat verotulome-
netykset korvataan kunnille lisäämällä kun-
tien valtionosuutta 49,18 euroa asukasta koh-
den.

Jos 1 momentissa tarkoitetun valtionosuu-
den lisäyksen jälkeen kunnan verotulojen
menetys on suurempi kuin 49,18 euroa asu-
kasta kohden, lisätään kunnan peruspalvelu-
jen valtionosuutta euromäärällä, joka saadaan
vähentämällä asukaskohtaisesta verotulojen
menetyksestä 49,18 euroa asukasta kohden.
Jos kunnan verotulojen menetys on pienempi
kuin 49,18 euroa asukasta kohden, vähenne-
tään kunnan valtionosuudesta euromäärä,
joka saadaan vähentämällä 49,18 eurosta
kunnan verotulojen menetys asukasta koh-
den. Valtionosuuden yhteenlasketut vuosittai-
set lisäykset ja vähennykset ovat koko maan
tasolla yhtä suuret. Kunnan peruspalvelujen
valtionosuuden muutosta laskettaessa sovel-
letaan vuoden 2010 verotustietoja sekä vuo-
den 2011 veroprosenttia ja asukaslukua.

36 §

Määräaikaiset kuntien valtionosuuteen
kohdistuvat vähennykset ja lisäykset

Vuosina 2012—2015 kunnan peruspalve-
lujen valtionosuudesta vähennetään vuosit-
tain 1,69 euroa asukasta kohden valtion ja
kuntien informaatioteknologian kehittämis-
hankkeiden rahoittamiseksi.
— — — — — — — — — — — — —

46 §

Valtionosuuden hallinnointi ja maksaminen

Valtiovarainministeriö valmistelee yhteis-
toiminnassa sosiaali- ja terveysministeriön
sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa
tässä laissa tarkoitettujen valtionosuustehtä-
vien muutoksien vaikutukset valtionosuuspe-
rusteisiin ja valtionosuuden perusteiden las-
kennan valtion talousarvion valmistelua var-
ten.

47 §

Valtionosuutta koskeva neuvottelu

Valtiovarainministeriön on yhdessä sosi-
aali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja
kulttuuriministeriön kanssa neuvoteltava val-
tion ja kuntien välistä kustannustenjakoa kos-
kevista tarkistuksista Suomen Kuntaliitto ry:n
kanssa siten kuin valtioneuvoston asetuksella
tarkemmin säädetään.

Valtiovarainministeriön on neuvoteltava
osana kuntalain (365/1995) 8 a §:ssä tarkoi-
tettua peruspalveluohjelmamenettelyä sosi-
aali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuu-
riministeriön sekä Suomen Kuntaliitto ry:n
kanssa siitä, miten valtionosuustehtävien
muutoksista aiheutuvat kustannukset kehitty-
vät, miten valtionosuustehtävien muutokset
vaikuttavat valtionosuuksien ja -avustusten
määräytymisperusteisiin ja kustannuksiin
sekä myönnettäviin valtionosuuksiin ja
-avustuksiin.

49 §

Valtionosuuksien ja kotikuntakorvauksien
maksaminen

— — — — — — — — — — — — —
Valtiovarainministeriö ja opetus- ja kult-

tuuriministeriö toimittavat Valtion talous- ja
henkilöstöhallinnon palvelukeskukselle
1 momentissa tarkoitettujen euromäärien
maksamista varten seuraavat tiedot:

1) 48 §:ssä tarkoitetut valtionosuuspäätök-
set sekä päätökset verotuloihin perustuvasta
tasauksesta;

2) 7 luvussa tarkoitetut muut tiedot valti-
onosuuksiin tehtävistä vähennyksistä ja lisä-
yksistä;
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3) 43 §:ssä tarkoitettujen tietojen perus-
teella tiedot kultakin kunnalta kuntien val-
tionosuuden maksamisen yhteydessä vähen-
nettävistä 37 §:ssä ja 38 §:n 1—5 momen-
tissa tarkoitetuista kotikuntakorvauksista sekä
kunnalle ja muulle opetuksen järjestäjälle
maksettavista 37 §:ssä, 38 §:n 1—5 momen-
tissa sekä 39 ja 40 §:ssä tarkoitetuista koti-
kuntakorvauksista;

4) yksityisille opetuksen järjestäjille mak-
settavista 42 §:ssä tarkoitetuista arvonlisä-
vero-osuuksista;

5) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetun lain 6, 7 ja 10—22 §:ssä tarkoitetut
valtionosuudet ja rahoitukset; sekä

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

55 §

Valtionosuusprosentti ja kunnan
omarahoitusosuus

Kunnan 12—23 §:ssä tarkoitetut lasken-
nalliset kustannukset ja 24 ja 25 §:ssä tarkoi-
tetut määräytymisperusteet jakautuvat siten,
että kuntien valtionosuus on 31,42 prosenttia

(valtionosuusprosentti) ja kuntien omarahoi-
tusosuus on 68,58 prosenttia.
— — — — — — — — — — — — —

60 §

Käyttökustannuksia koskeva tietojen keruu ja
tietopohja

Kustannustenjaon tarkistuksessa käytetään
59 §:n 1 momentissa tarkoitettujen käyttö-
kustannusten perusteena Tilastokeskuksen
kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toiminta-
tilastoista saatavia sekä opetus- ja kulttuuri-
ministeriön esi- ja perusopetuksesta keräämiä
kustannuksia.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2012.

Vuosien 2010 ja 2011 verotuksessa toteu-
tettavista veroperustemuutoksista johtuviin
verotulomenetysten korvauksiin kunnille so-
velletaan tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Tasavallan Presidentti
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