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kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 1 §:n 1

momentti, 4 luvun otsikko, 12 §, 13 §:n otsikko sekä 1 ja 2 momentti, 35 §, 36 §:n 1 momentti
ja 55 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentti, 35 §, 36 §:n 1 momentti ja 55 §:n 1 momentti
laissa 1510/2011, sekä

lisätään 36 §:ään siitä lailla 1510/2011 kumotun 5 momentin tilalle uusi 5 momentti ja
55 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1510/2011, uusi 3 momentti 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) ikääntyneen väestön toimintakyvyn tu-

kemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveys-
palveluista annetussa laissa (980/2012);

5) omaishoidon tuesta annetussa laissa
(937/2005);

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

7) kansanterveyslaissa (66/1972);
8) erikoissairaanhoitolaissa (1062/1989);
9) terveydenhuoltolaissa (1326/2010);

10) sosiaalihuoltolaissa (710/1982);
11) toimeentulotuesta annetussa laissa

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

netussa laissa (519/1977);
15) vammaisuuden perusteella järjestettä-

vistä palveluista ja tukitoimista annetussa
laissa (380/1987);

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

17) mielenterveyslaissa (1116/1990);
18) päihdehuoltolaissa (41/1986);
19) tartuntatautilaissa (583/1986);
20) terveydensuojelulaissa (763/1994);
21) elintarvikelaissa (23/2006);
22) kuntien ympäristösuojelun hallinnosta

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

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

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

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

4 luku

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lasten
päivähoidon laskennalliset kustannukset

12 §

Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
lasten päivähoidon laskennalliset

kustannukset

Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
lasten päivähoidon laskennalliset kustannuk-
set saadaan laskemalla yhteen erikseen las-
kettavat kunnan sosiaalihuollon ja terveyden-
huollon sekä lasten päivähoidon laskennalli-
set kustannukset ja kertomalla summa syrjäi-
syyskertoimella, jos kunnalle on vahvistettu
syrjäisyyskerroin.

Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
lasten päivähoidon laskennalliset kustannuk-
set lasketaan siten kuin tässä luvussa sääde-
tään.

13 §

Sosiaalihuollon ja lasten päivähoidon
laskennalliset kustannukset

Kunnan sosiaalihuollon ja lasten päivähoi-
don laskennalliset kustannukset saadaan las-
kemalla yhteen tulot, jotka saadaan kerto-
malla sosiaalihuollon ja lasten päivähoidon
ikäluokittaiset perushinnat asianomaisiin ikä-
luokkiin kuuluvien kunnan asukkaiden mää-
rillä. Kunnan 0—6-vuotiaiden osalta saatu
tulo kerrotaan päivähoitokertoimella. Näin
saatuun summaan lisätään kunnan työttömyy-
den, vammaisuuden ja lastensuojelun perus-
teella määritellyt laskennalliset kustannukset.

Sosiaalihuollon ja lasten päivähoidon pe-
rushinnat määrätään erikseen seuraaville ikä-
luokille:

1) 0—6-vuotiaat;
2) 7—64-vuotiaat;
3) 65—74-vuotiaat;
4) 75—84-vuotiaat;
5) 85 vuotta täyttäneet ja vanhemmat.

— — — — — — — — — — — — —

35 §

Veroperustemuutoksien huomioon ottaminen
valtionosuudessa

Vuoden 2013 verotuksessa toteutettavista
veroperustemuutoksista johtuvia verotulovä-
hennyksiä vastaavasti lisätään kuntien val-
tionosuutta 2,23 euroa asukasta kohden.

Jos 1 momentissa tarkoitetun valtionosuu-
den lisäyksen jälkeen kunnan verotulojen
menetys on suurempi kuin 2,23 euroa asu-
kasta kohden, lisätään kunnan peruspalvelu-
jen valtionosuutta euromäärällä, joka saadaan
vähentämällä asukaskohtaisesta verotulojen
menetyksestä 2,23 euroa asukasta kohden.
Jos kunnan verotulojen menetys on pienempi
kuin 2,23 euroa asukasta kohden, vähenne-
tään kunnan valtionosuudesta euromäärä,
joka saadaan vähentämällä 2,23 eurosta kun-
nan verotulojen menetys asukasta kohden.
Valtionosuuden yhteenlasketut vuosittaiset li-
säykset ja vähennykset ovat koko maan ta-
solla yhtä suuret. Kunnan peruspalvelujen
valtionosuuden muutosta laskettaessa sovel-
letaan vuoden 2011 verotustietoja ja vuoden
2012 veroprosenttia sekä asukaslukua vuo-
sien 2011 ja 2012 vaihteessa.

36 §

Määräaikaiset kuntien valtionosuuteen
kohdistuvat vähennykset ja lisäykset

Vuosina 2013—2016 kunnan peruspalve-
lujen valtionosuudesta vähennetään vuosit-
tain 1,68 euroa asukasta kohden valtion ja
kuntien informaatioteknologian kehittämis-
hankkeiden rahoittamiseksi.
— — — — — — — — — — — — —

Vuonna 2013 kunnan peruspalvelujen val-
tionosuudesta vähennetään 0,37 euroa asu-
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kasta kohden kuntien yhdistymiseen liitty-
vien esiselvitysten ja metropolialuealuetta
koskevien -esiselvitysten rahoittamiseksi.

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 30,96 prosenttia
(valtionosuusprosentti) ja kuntien omarahoi-
tusosuus on 69,04 prosenttia.
— — — — — — — — — — — — —

Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tuke-

misesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveys-
palveluista annetun lain mukaisten uusien ja
laajenevien tehtävien valtionosuusprosentti
on 54,3 niiden laskennallisista kustannuk-
sista, joka otetaan huomioon 1 momentissa
tarkoitetussa valtionosuusprosentissa.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2013.

Vuosina 2010—2012 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 toimiin.
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