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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan perus-
palvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kun-
nan peruspalvelujen valtionosuudesta annet-
tua lakia.  

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden 
perusteena ehdotetaan otettavaksi huomioon 
ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemi-
sesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalve-
luista annettavaksi tarkoitettu laki, joka tulisi 
voimaan heinäkuussa 2013. Valtionosuus sa-
notun lain mukaisiin uusiin ja laajeneviin 
tehtäviin olisi 54,3 prosenttia ja se korottaisi 
kunnan peruspalvelujen valtionosuutta 
27,3 miljoonalla eurolla.  

Veroperustemuutoksista johtuvat kunnal-
lisverojen 12 miljoonan euron vähennykset 
ehdotetaan korvattaviksi kunnille vuonna 
2013 lisäämällä kunnan peruspalvelujen val-
tionosuutta 2,23 euroa asukasta kohden. 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta eh-
dotetaan alennettavaksi siten, että kuntien 
valtionosuusprosentti olisi 30,96 prosenttia ja 
kuntien omarahoitusosuus 69,04 prosenttia. 
Muutoksessa on otettu huomioon 0,51 pro-
senttiyksikön vähennys, joka liittyy kehys-

päätöksen mukaiseen valtionosuuden 125 
miljoonan euron alentamiseen.  Lisäyksenä 
on otettu huomioon 0,05 prosenttiyksikköä, 
joka liittyy ikääntyneen väestön toimintaky-
vyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja ter-
veyspalveluista annettavaksi tarkoitetun lain 
mukaisiin tehtäviin. Sanottu 0,05 prosentin 
lisäys korottaa valtionosuuksia 11,710 mil-
joonaa euroa. Yhteensä valtionosuusprosen-
tin alennus vähentää valtionosuuksia 113,290 
miljoonaa euroa.  

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 
annettuun lakiin esitetään lisäksi teknistä 
muutosta sen johdosta, että varhaiskasvatuk-
sen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön 
valmistelu, hallinto ja ohjaus ehdotetaan siir-
rettäväksi sosiaali- ja terveysministeriöstä 
opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalal-
le vuoden 2013 alusta. 

Esitys liittyy vuoden 2013 valtion talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 2013. 

————— 
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PERUSTELUT 

1  Nykyti la  ja  nykyti lan arvioint i  

1.1 Lain soveltamisala – uudet tehtävät  

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 
annetun lain (1704/2009) 1 §:ssä säädetään 
niistä valtionosuustehtävistä, joiden käyttö-
kustannuksiin myönnetään lain perusteella 
valtionosuutta. Valtionosuustehtävät on lue-
teltu lakiviittauksin. Valtiontalouden vuosien 
2013—2016 kehyspäätöksen mukaan laki 
ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemi-
sesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalve-
luista tulisi voimaan 1 päivänä heinäkuuta 
2013. Sanottu laki ja sen vaikutukset kunnan 
peruspalvelujen valtionosuuteen on otettava 
huomioon valtionosuuden perusteena sekä 
mitoituksessa lain voimaantulosta alkaen. 
 
1.2 Lasten päivähoidon hallinnollinen 

siirto 

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesi-
tykseen liittyvän esityksen lainsäädännön 
muuttamisesta siten, että varhaiskasvatuksen 
ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön val-
mistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- 
ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuri-
ministeriöön.  

Lasten päivähoito kuuluu nykyisin sosiaali- 
ja terveysministeriössä sosiaalihuollon tehtä-
viin. Kuntien peruspalvelujen valtionosuu-
desta annetun lain 1 §:n 1 momentin mukaan 
mainittua lakia sovelletaan lasten päivähoi-
don (valtionosuustehtävä) käyttökustannus-
ten valtionosuuksien myöntämiseen.  

Tällä hetkellä lasten päivähoidon kustan-
nukset sisältyvät kunnan peruspalvelujen val-
tionosuuden sosiaalihuollon laskennallisiin 
kustannuksiin. Sosiaalihuollon laskennallis-
ten kustannusten määräytymisperusteet on 
määritelty kunnan peruspalvelujen valtion-
osuudesta annetun lain 12 ja 13 §:ssä.  

Sosiaalihuollon laskennallisissa kustannuk-
sissa lasten päivähoito on otettu huomioon 
0—6 –vuotiaiden ikäryhmän perusteella 
määräytyvissä laskennallisissa kustannuksis-
sa. Tämän ikäryhmän laskennalliset kustan-
nukset määräytyvät siten, että ikäryhmän pe-
rushinta kerrotaan asianomaisen ikäluokan 

asukkaiden määrällä ja tämä tulo kerrotaan 
päivähoitokertoimella. Päivähoitokerroin 
lasketaan kunnan palvelu- ja jalostusaloilla 
toimivan työllisen työvoiman osuuteen pe-
rustuen. Kyseisen ikäryhmän laskennallisiin 
kustannuksiin sisältyvät lisäksi lasten koti-
hoidon ja yksityisen hoidon tuki sekä muita 
esimerkiksi lastensuojelulain perusteella hoi-
dettavia tehtäviä, mutta niiden osuus on sel-
västi lasten päivähoitoa pienempi. 

Vuonna 2012 sosiaalihuollon 0—6 –
vuotiaiden laskennalliset kustannukset olivat 
kaikkiaan 2,88 mrd. euroa, josta lasten päi-
vähoidon osuus oli 2,33 mrd. euroa. 
 
1.3 Veroperustemuutosten huomioon ot-

taminen valtionosuudessa 

Vuosina 2003 — 2009 veromenetyksiä 
kompensoitiin valtionosuusjärjestelmässä 
nostamalla sosiaali- ja terveydenhuollon val-
tionosuusprosenttia. Kuntakohtaisesti valti-
onosuuksien korotus oli asukaskohtaisesti ta-
sasuuruinen. Vuosina 2010 – 2012 verome-
netykset on kompensoitu kunnan peruspalve-
lujen valtionosuutta korottamalla kuitenkin 
siten, että minkään kunnan tulot eivät muutu 
veroperustemuutosten vaikutuksesta. Muu-
tokset tasataan kuntien kesken. 
 
1.4 Määräaikaiset valtionosuuteen koh-

distuvat vähennykset ja lisäykset  

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 
annetun lain 36 §:n 1 momentin mukaan val-
tion ja kuntien informaatioteknologian kehit-
tämishankkeiden rahoittamiseksi vähenne-
tään vuosittain vuosina 2011—2015 kunnan 
peruspalvelujen valtionosuudesta 1,69 euroa 
asukasta kohden. Valtio ja kunnat ovat osal-
listuneet kehittämishankkeiden rahoitukseen 
molemmat puoliksi. Valtiontalouden vuosien 
2013—2016 kehyspäätöksen mukaan kehit-
tämishankkeiden rahoitusta jatkettaisiin yh-
dellä vuodella vuoden 2016 loppuun saakka.  
 
 
 
 



 HE 96/2012 vp  
  

 

3

1.5 Valtionosuusprosentti ja kunnan 
omarahoitusosuus 

Lain 55 §:n mukaan kunnan valtionosuus-
tehtävistä aiheutuvat laskennalliset kustan-
nukset ja määräytymisperusteet jakautuvat si-
ten, että kuntien valtionosuus vuodelle 2012 
on 31,42 prosenttia ja kuntien omarahoi-
tusosuus 68,58 prosenttia. Valtionosuuspro-
sentti määrittelee valtion ja kuntien välistä 
kustannustenjakoa peruspalveluiden rahoi-
tuksessa koko maan tasolla eikä yksittäisten 
kuntien saamaa valtionosuutta. Omarahoi-
tusosuus asukasta kohden on kaikissa kun-
nissa yhtä suuri. 

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen toi-
seen kehyspäätökseen sisältyy osana valtion-
talouden tasapainottamista esitys kunnan pe-
ruspalvelujen valtionosuusprosentin alenta-
misesta niin, että sen valtion menoja supista-
va vaikutus olisi 125 miljoonaa euroa vuonna 
2013.  

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 
annetun lain 57 §:n mukaan valtionosuusteh-
tävien laajuuden ja laadun muutos otetaan 
huomioon, jos se aiheutuu asianomaisesta 
valtionosuustehtävää koskevasta laista tai 
asetuksesta, lakiin tai asetukseen perustuvas-
ta valtion viranomaisen määräyksestä tai val-
tion talousarviosta. Lain 55 §:n 2 momentin 
mukaan vuodesta 2010 lukien uusissa ja laa-
jentuvissa valtionosuustehtävissä valtion-
osuus on 50 prosenttia valtionosuustehtävien 
laskennallisista kustannuksista. Pääministeri 
Jyrki Kataisen hallitusohjelma mukaan uusi-
en ja nykyisten tehtävien ja velvoitteiden li-
säämistä ja laajentamista kunnille rajoitetaan 
ja niille osoitetaan valtion rahoitusosuutena 
yli puolet todellisista kustannuksista. 
 
2  Ehdotetut   muutokset  

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kun-
nan peruspalvelujen valtionosuudesta annet-
tua lakia. 

Valtionosuusprosentin ja kunnan omara-
hoitusosuuden jakautumisessa otetaan huo-
mioon valtion talousarvioesitykseen liittyvä 
hallituksen esitys laiksi ikääntyneen väestön 
toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosi-
aali- ja terveyspalveluista. Laki, jonka on 
tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä heinäkuuta 

2013, ehdotetaan lisättäväksi kunnan perus-
palvelujen valtionosuudesta annetun lain 
1 §:n 1 momentin uudeksi 4 kohdaksi.  

Lakiin ehdotetaan tehtäväksi tekninen 
muutos sen johdosta, että varhaiskasvatuksen 
ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön val-
mistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- 
ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuri-
ministeriöön 1 päivästä tammikuuta 2013 lu-
kien. Muutokset koskevat lain 4 luvun otsik-
koa sekä 12 ja13 §:ää ja niillä tarkennetaan 
näiden säännösten käsitteitä koskemaan ny-
kyisen sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi 
myös lasten päivähoitoa. Esi- ja perusopetuk-
sen laskennalliset kustannukset määräytyvät 
eri tavoin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon 
laskennalliset kustannukset, joten lasten päi-
vähoitoon ei ole tarkoituksenmukaista sovel-
taa esi- ja perusopetuksen laskennallisten 
kustannusten määräytymisperusteita. Muussa 
tapauksessa siirto vaikuttaisi yksittäisten 
kuntien saamien valtionosuuksien määriin. 
Tästä syystä siirto toteutettaisiin siten, että 
valtionosuuksien laskennallisten kustannus-
ten määräytymisperusteet pysyvät ennallaan.  

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjel-
man mukaan vuonna 2012 käynnistetään 
kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistami-
nen. Uuden valtionosuusjärjestelmän on tar-
koitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta. 
Valtionosuusjärjestelmän uudistamistyön yh-
teydessä on tarkoituksenmukaista tarkastella 
uudelleen valtionosuuden määräytymisperus-
teita esimerkiksi lasten päivähoidon lasken-
nallisten kustannusten osalta siten, että ne 
muodostavat muiden määräytymisperustei-
den ja säännösten kanssa eheän ja läpinäky-
vän kokonaisuuden. 

Veroperustemuutoksista johtuvaa kuntien 
verotulojen vähenemistä vastaava euromäärä 
eli 2,23 euroa asukasta kohden ehdotetaan li-
sättäväksi kunnan peruspalvelujen valtion-
osuuteen. Koska kuntakohtaiset kunnallisve-
romuutokset vaihtelevat, muutokset tasataan 
kuntien kesken.  

Valtion ja kuntien yhteisten tietojärjestel-
mähankkeiden rahoittamiseksi valtionosuu-
desta tehtävää vähennystä ehdotetaan jatket-
tavaksi yhdellä vuodella siten, että valtion-
osuutta vähennetään vuosittain 9 miljoonalla 
eurolla vuosina 2013 — 2016.  
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Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 
annetun lain 36 pykälään ehdotetaan lisättä-
väksi uusi momentti, jossa säädetään, että 
kuntien yhdistymiseen liittyvien esiselvitys-
ten sekä metropolialuetta koskevien esiselvi-
tysten rahoittamiseksi kuntien peruspalvelu-
jen valtionosuutta vähennetään vuonna 2013 
2 miljoonalla eurolla eli 0,37 euroa asukasta 
kohden. 

 Esityksessä ehdotetaan, että kuntien valti-
onosuusprosenttia alennetaan 0,46 prosent-
tiyksiköllä ja että vuonna 2013 kuntien valti-
onosuusprosentti olisi 30,96 ja kuntien oma-
rahoitusosuus olisi 69,04 prosenttia. Valtion-
osuusprosentissa on otettu huomioon 0,05 
prosenttiyksikön korotus, joka johtuu siitä, 
että ikääntyneen väestön toimintakyvyn tu-
kemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveys-
palveluista annetavaksi tarkoitetun lain uusi-
en ja laajenevien tehtävien valtionosuuspro-
sentti on 54,3. 

 Samalla ehdotetaan kunnan peruspalvelu-
jen valtionosuudesta annetun lain 55 pykä-
lään lisättäväksi uusi momentti, jossa sääde-
tään että ikääntyneen väestön toimintakyvyn 
tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveys-
palveluista annettavan lain tarkoittamien uu-
sien ja laajenevien tehtävien valtionosuus on 
54,3 prosenttia. 

 
 
3  Esityksen vaikutukset  

3.1 Taloudelliset vaikutukset 

Lain soveltamisala – uudet tehtävät 
 

Valtionosuusprosentin korottaminen 
0,05 prosenttiyksiköllä liittyy ikääntyneen 
väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäi-
den sosiaali- ja terveyspalveluista annettavan 
lain toteuttamiseen siten, että valtionosuus 
näissä tehtävissä on 54,3 prosenttia. Ehdotus 
merkitsee, että peruspalvelujen valtionosuut-
ta korotetaan tehtävämuutokseen liittyen     
27 300 000 eurolla, joka on otettu huomioon 
hallituksen kehyspäätöksessä vuosille 
2013—2016. Valtionosuuden lisäyksestä    
11 710 000 euroa toteutetaan korottamalla 
valtionosuusprosenttia. Loppuosa valtion-
osuuden lisäyksestä (15 590 000 euroa) to-

teutuu valtionosuuden laskennallisen perus-
teen korottamisen kautta. 

Kuntien peruspalvelujen valtionosuusmo-
mentin määrärahan mitoituksessa on otettu 
lisäyksenä huomioon 10 000 000 euroa liitty-
en omaishoidon tukipalvelujen lisäämiseen. 
Määrärahan lisäykseen ei liity lainmuutosta 
eikä se vaikuta valtionosuusprosenttiin. 
 
Lasten päivähoidon hallinnollinen siirto 
 

Lasten päivähoidon siirrolla hallinnollisesti 
sosiaalihuollosta esi- ja perusopetukseen 
vuoden 2013 alusta ei ole vaikutusta kuntien 
valtionosuuksien perustana olevien lasken-
nallisten kustannusten yhteenlaskettuun eikä 
kuntakohtaiseen määrään.   
 
Veroperustemuutosten huomioon ottaminen 
valtionosuudessa 
 

Verolainsäädännössä tehtävien tuloverope-
rustemuutosten johdosta kuntien kunnallisve-
ron tuotto alenee yhteensä 12 miljoonaa eu-
roa, joka esityksessä ehdotetaan korvattavak-
si kunnille täysimääräisesti valtionosuusjär-
jestelmän kautta lisäämällä kunnan peruspal-
velujen valtionosuutta 2,23 euroa asukasta 
kohden. Kunnallisveron tuoton muutokset 
nettona johtuvat taulukossa 4 mainituista 
syistä. Laskelmissa on oletettu, että keski-
määräinen kuntien tuloveroprosentti pysyy 
vuoden 2012 tasolla. 

Tuloveroperustemuutokset koostuvat asun-
tolainan korkovähennyksen rajaamisesta 
75 prosenttiin ja kilometrikorvausten lasken-
tatavan muutoksesta. Nämä lisäävät kuntien 
verotuloja yhteensä 18 miljoonalla eurolla. 
Työtulo- ja perusvähennyksen korotuksen 
sekä ulkomailta tulevan palkansaajana lähde-
verosta annetun lain (1551/1995) voimassa-
olon jatkamisen johdosta kuntien verotulot 
vähenevät 30 miljoonaa euroa. Nettomääräi-
sesti kuntien verotulot vähenevät 12 miljoo-
nalla eurolla, jota vastaavasti lisätään perus-
palvelujen valtionosuutta. Koska kuntakoh-
taiset kunnallisveromuutokset vaihtelevat, 
muutokset tasataan kuntien kesken. 
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Taulukko 4 Kunnallisveron muutokset toi-
menpiteittäin vuonna 2013 
 
Verotuksen muutokset, vai-
kutus vuositasolla 2013: 

Miljoonaa 
euroa 

Kehitetään kilometrikorva-
usten laskentatapaa 

+ 6

Asuntolainan korkovähen-
nyksen rajaaminen 75 %:iin 

+ 12

Korotetaan työtulovähen-
nystä 

-20

Perusvähennyksen korotus -9,5
Avainhenkilölain voimas-
saolon jatkaminen 

-0,5

 
Yhteensä -12
 
Määräaikaiset valtionosuuteen kohdistuvat 
vähennykset ja lisäykset  
 

Valtion ja kuntien yhteisten tietojärjestel-
mähankkeiden rahoittamista jatketaan vuo-
della. Valtio ja kunnat osallistuvat aiemmalla 
tavalla rahoitukseen molemmat 50 prosentin 
osuudella. Kunnan peruspalvelujen valtion-
osuudesta annetun lain 36 §:n 1 momenttia 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että valtion ja 
kuntien informaatioteknologian kehittämis-
hankkeiden rahoittamiseksi vähennetään 
vuosittain peruspalvelujen valtionosuudesta 
9 miljoonaa euroa eli 1,68 euroa asukasta 
kohden. Valtiontalouden vuosien 2013—
2016 kehyspäätöksen mukaan kehittämis-
hankkeiden rahoitusta jatkettaisiin yhdellä 
vuodella vuoden 2016 loppuun saakka.  

Kuntien yhdistymiseen liittyvien esiselvi-
tysten sekä metropolialuetta koskevien esi-
selvitysten rahoittamiseksi kuntien peruspal-
velujen valtionosuutta vähennetään 2 miljoo-
nalla eurolla eli 0,37 euroa asukasta kohden 
vuonna 2013.  
 
Valtionosuusprosentti ja kunnan omarahoi-
tusosuus 
 

Valtionosuusprosentissa on otettu huomi-
oon hallituksen maaliskuussa 2012 tekemä 
kehyspäätös, jonka mukaan osana valtionta-
louden tasapainottamista kunnan peruspalve-
lujen valtionosuusprosenttia alennetaan. 
Toimenpiteen valtion menoja supistava vai-
kutus on vuositasolla 125 milj. euroa vuonna 

2013. Tämä on toteutettu alentamalla valti-
onosuusprosenttia 0,51 prosenttiyksiköllä. 
Tämä vähentää valtionosuuksia 23,26 euroa 
asukasta kohti vuonna 2013. Lisäksi valtion-
osuusprosentissa on otettu huomioon, että 
vanhuspalvelulain yhteydessä valtionosuus-
prosentti on 54,3 prosenttia. Tämä vaikuttaa 
valtionosuusprosenttiin korottavasti 0,05 pro-
senttiyksiköllä.  

Peruspalvelujen valtionosuusprosentin 
muutos, kun otetaan huomioon ikääntyneen 
väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäi-
den sosiaali- ja terveyspalveluista annettavan 
lain vaikutus, vähentää valtionosuuksia kaik-
kiaan 113 290 000 euroa vuonna 2013.   
 
3.2 Vaikutukset kuntien toimintaan 

Kunnat joutuvat sopeuttamaan toimintaan-
sa vähenevien valtionosuuksien vuoksi. 

Esityksellä ei ole suoria vaikutuksia kunti-
en toimintaan tai organisaatioon.  
 
 
3.3 Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Esitys edellyttää henkilöstö- ja voimavara-
siirtoja sosiaali- ja terveysministeriön sekä 
opetus- ja kulttuuriministeriön välillä. 

 
4  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeri-
ön kunta- ja aluehallinto-osastolla yhteistoi-
minnassa sosiaali- ja terveysministeriön sekä 
opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Esi-
tyksestä on neuvoteltu Suomen Kuntaliiton 
kanssa. Esitys on käsitelty kunnallistalouden 
ja -hallinnon neuvottelukunnassa.  
 
5  Riippuvuus muista  es i tyksistä  

Lasten päivähoidon hallinnon siirto sosiaa-
li- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuu-
riministeriön toimialalle liittyy eduskunnalle 
annettavaan esitykseen lasten päivähoidosta 
annetun lain (36/1973) muuttamisesta. 

Valtionosuustehtävien laajenemisesta joh-
tuva valtionosuusprosentin korotus ja määrä-
rahan mitoitus liittyy eduskunnalle annetta-
vaan esitykseen laiksi ikääntyneen väestön 
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toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosi-
aali- ja terveyspalveluista. 

Veroperustemuutoksista aiheutuva valtion-
osuuksien lisäys liittyy hallituksen esitykseen 
eduskunnalle laeiksi eräiden vuoden 2013 
verolakien muuttamisesta.  

Tässä esityksessä ehdotettua lakia ei voida 
hyväksyä ja vahvistaa, ellei edellä tarkoitet-
tuja lakeja ole hyväksytty ja vahvistettu. 

Esitys liittyy vuoden 2013 valtion talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 
 
 
 

6  Voimaantulo  

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan vuoden 
2013 alusta  

Ennen lain voimaantuloa voitaisiin ryhtyä 
sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 
Tarkoitus on, että ehdotetut muutokset voi-
daan ottaa huomioon päätettäessä kunnan pe-
ruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 
2013.  
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus  

 
 
 
 
 
 
 
 

Laki 
kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta 

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

mentti, 4 luvun otsikko, 12 §, 13 §:n otsikko sekä 1 ja 2 momentti, 35 §, 36 §:n 1 momentti ja 
55 § 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 uusi 4 momentti ja 55 §:ään uusi 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat osak-
si laissa 1510/2011 seuraavasti: 
 

1 §  

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan käyttökustannuksiin 
myönnettävään valtionosuuteen sellaisiin 
kuntien tehtäviin (valtionosuustehtävä), jois-
ta säädetään: 

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

(36/1973); 
3) perhehoitajalaissa (312/1992); 
4) ikääntyneen väestön toimintakyvyn tu-

kemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja ter-
veyspalveluista annetussa laissa (   /    ) 

5) omaishoidon tuesta annetussa laista 
(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 anne-
tussa laissa (380/1987); 

16) kuntouttavasta työtoiminnasta annetus-
sa 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; 
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 lais-

sa (633/1998). 
— — — — — — — — — — — — — —  
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4 luku 

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lasten 
päivähoidon laskennalliset kustannukset 

 
12 § 

Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
lasten päivähoidon laskennalliset kustannuk-

set 

Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
lasten päivähoidon laskennalliset kustannuk-
set saadaan laskemalla yhteen erikseen las-
kettavat kunnan sosiaalihuollon ja tervey-
denhuollon sekä lasten päivähoidon lasken-
nalliset kustannukset ja kertomalla summa 
syrjäisyyskertoimella, jos kunnalle on vah-
vistettu syrjäisyyskerroin. 

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

13 § 

Sosiaalihuollon ja lasten päivähoidon las-
kennalliset kustannukset 

Kunnan sosiaalihuollon ja lasten päivähoi-
don laskennalliset kustannukset saadaan las-
kemalla yhteen tulot, jotka saadaan kertomal-
la sosiaalihuollon ja lasten päivähoidon ikä-
luokittaiset perushinnat asianomaisiin ikä-
luokkiin kuuluvien kunnan asukkaiden mää-
rillä. Kunnan 0–6-vuotiaiden osalta saatu tulo 
kerrotaan päivähoitokertoimella. Näin saa-
tuun 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 valti-
onosuutta 2,23 euroa asukasta kohden. 

Jos 3 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, jo-
ka saadaan vähentämällä 2,23 eurosta kunnan 
verotulojen menetys asukasta kohden. Valti-
onosuuden yhteenlasketut vuosittaiset lisäyk-
set ja vähennykset ovat koko maan tasolla 
yhtä suuret. Kunnan peruspalvelujen valtion-
osuuden muutosta laskettaessa sovelletaan 
vuoden 2011 verotustietoja ja vuoden 2012 
veroprosenttia sekä asukaslukua vuosien 
2011 ja 2012 vaihteessa. 
 
 
 

36 § 

Määräaikaiset kuntien valtionosuuteen koh-
distuvat vähennykset ja lisäykset 

 
Vuosina 2013—2016 kunnan peruspalvelu-

jen valtionosuudesta vähennetään vuosittain 
1,68 euroa asukasta kohden valtion ja kunti-
en informaatioteknologian kehittämishank-
keiden rahoittamiseksi.  
— — — — — — — — — — — — — —  

 
Vuonna 2013 kunnan peruspalvelujen val-

tionosuudesta vähennetään 0,37 euroa asu-
kasta kohden kuntien yhdistymiseen liittyvi-
en esiselvitysten ja metropolialuealuetta kos-
kevien esiselvitysten rahoittamiseksi.  
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55 § 

Valtionosuusprosentti ja kunnan omarahoi-
tusosuus 

Kunnan 12—23 §:ssä tarkoitetut laskennal-
liset kustannukset ja 24 ja 25 §:ssä tarkoitetut 
määräytymisperusteet jakautuvat siten, että 
kuntien valtionosuus on 30,96 prosenttia 
(valtionosuusprosentti) ja kuntien omarahoi-
tusosuus on 69,04 prosenttia.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tuke-
misesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspal-
veluista annetun lain (   /   ) mukaisten uusien 

ja laajenevien tehtävien valtionosuusprosentti 
on 54,3 niiden laskennallisista kustannuksis-
ta, joka otetaan huomioon 1 momentissa tar-
koitetussa valtionosuusprosentissa. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä    kuuta 

20 . 
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. 

 

————— 
 

Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 2012 

Pääministerin sijainen, valtiovarainministeri 

JUTTA URPILAINEN 

 
 
 

Hallitusneuvos Arto Luhtala 
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Laki 
kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta 

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

mentti, 4 luvun otsikko, 12 §, 13 §:n otsikko sekä 1 ja 2 momentti, 35 §, 36 §:n 1 momentti ja 
55 § 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 uusi 4 momentti ja 55 §:ään uusi 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat osak-
si laissa 1510/2011 seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

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); 

1 §  

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan käyttökustannuksiin 
myönnettävään valtionosuuteen sellaisiin 
kuntien tehtäviin (valtionosuustehtävä), jois-
ta säädetään: 

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

(36/1973); 
3) perhehoitajalaissa (312/1992); 
4) ikääntyneen väestön toimintakyvyn tu-

kemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja ter-
veyspalveluista annetussa laissa (   /    ) 

5) omaishoidon tuesta annetussa laista 
(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); 
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12) lastensuojelulaissa (417/2007); 
13) kehitysvammaisten erityishuollosta an-

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

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

15) kuntouttavasta työtoiminnasta annetus-
sa 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 hallinnosta 

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). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

13) lastensuojelulaissa (417/2007); 
14) kehitysvammaisten erityishuollosta an-

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

vistä palveluista ja tukitoimista anne-
tussa laissa (380/1987); 

16) kuntouttavasta työtoiminnasta annetus-
sa 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; 
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 lais-

sa (633/1998). 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
4 luku 

Sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset 
kustannukset 

4 luku 

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lasten 
päivähoidon laskennalliset kustannukset 

 
12 § 

Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon lasken-
nalliset kustannukset 

 
Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon las-

kennalliset kustannukset saadaan laskemalla 
yhteen erikseen laskettavat kunnan sosiaali-
huollon ja terveydenhuollon laskennalliset 
kustannukset ja kertomalla summa syrjäi-
syyskertoimella, jos kunnalle on vahvistettu 
syrjäisyyskerroin. 

 
Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon las-

12 §

Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
lasten päivähoidon laskennalliset kustannuk-

set 

Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
lasten päivähoidon laskennalliset kustannuk-
set saadaan laskemalla yhteen erikseen las-
kettavat kunnan sosiaalihuollon ja tervey-
denhuollon sekä lasten päivähoidon lasken-
nalliset kustannukset ja kertomalla summa 
syrjäisyyskertoimella, jos kunnalle on vah-
vistettu syrjäisyyskerroin. 

Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
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kennalliset kustannukset lasketaan siten kuin 
tässä luvussa säädetään. 
 

lasten päivähoidon laskennalliset kustannuk-
set lasketaan siten kuin tässä luvussa sääde-
tään. 
 

 
13 § 

Sosiaalihuollon laskennalliset kustannukset 

 
Kunnan sosiaalihuollon laskennalliset kus-

tannukset saadaan laskemalla yhteen tulot, 
jotka saadaan kertomalla sosiaalihuollon ikä-
luokittaiset perushinnat asianomaisiin ikä-
luokkiin kuuluvien kunnan asukkaiden mää-
rillä. Kunnan 0―6-vuotiaiden osalta saatu tu-
lo kerrotaan päivähoitokertoimella. Näin saa-
tuun summaan lisätään kunnan työttömyyden, 
vammaisuuden ja lastensuojelun perusteella 
määritellyt laskennalliset kustannukset. 
 
 

Sosiaalihuollon perushinnat määrätään erik-
seen seuraaville ikäluokille: 

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

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

13 § 

Sosiaalihuollon ja lasten päivähoidon las-
kennalliset kustannukset 

Kunnan sosiaalihuollon ja lasten päivähoi-
don laskennalliset kustannukset saadaan las-
kemalla yhteen tulot, jotka saadaan kertomal-
la sosiaalihuollon ja lasten päivähoidon ikä-
luokittaiset perushinnat asianomaisiin ikä-
luokkiin kuuluvien kunnan asukkaiden mää-
rillä. Kunnan 0—6-vuotiaiden osalta saatu 
tulo kerrotaan päivähoitokertoimella. Näin 
saatuun summaan lisätään kunnan työttö-
myyden, vammaisuuden ja lastensuojelun pe-
rusteella määritellyt laskennalliset kustan-
nukset. 

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 2012 verotuksessa toteutettavista 
veroperustemuutoksista johtuvat verotulome-
netykset korvataan kunnille lisäämällä kunti-
en 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-

35 § 

Veroperustemuutoksien huomioon ottaminen 
valtionosuudessa 

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

 
Jos 1 momentissa tarkoitetun valtionosuu-

den lisäyksen jälkeen kunnan verotulojen 
menetys on suurempi kuin 2,23 euroa asukas-
ta kohden, lisätään kunnan peruspalvelujen 
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-
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tään kunnan valtionosuudesta euromäärä, jo-
ka saadaan vähentämällä 49,18 eurosta kun-
nan verotulojen menetys asukasta kohden. 
Valtionosuuden yhteenlasketut vuosittaiset li-
säykset ja vähennykset ovat koko maan tasol-
la yhtä suuret. Kunnan peruspalvelujen valti-
onosuuden muutosta laskettaessa sovelletaan 
vuoden 2010 verotustietoja sekä vuoden 2011 
veroprosenttia ja asukaslukua. 
 

tään kunnan valtionosuudesta euromäärä, jo-
ka saadaan vähentämällä 2,23 eurosta kunnan 
verotulojen menetys asukasta kohden. Valti-
onosuuden yhteenlasketut vuosittaiset lisäyk-
set ja vähennykset ovat koko maan tasolla 
yhtä suuret. Kunnan peruspalvelujen valtion-
osuuden muutosta laskettaessa sovelletaan 
vuoden 2011 verotustietoja ja vuoden 2012 
veroprosenttia sekä asukaslukua vuosien 
2011 ja 2012 vaihteessa. 
 

 
36 § 

Määräaikaiset kuntien valtionosuuteen koh-
distuvat vähennykset ja lisäykset 

Vuosina 2012—2015 kunnan peruspalvelu-
jen valtionosuudesta vähennetään vuosittain 
1,69 euroa asukasta kohden valtion ja kuntien 
informaatioteknologian kehittämishankkeiden 
rahoittamiseksi. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

36 § 

Määräaikaiset kuntien valtionosuuteen koh-
distuvat vähennykset ja lisäykset 

Vuosina 2013—2016 kunnan peruspalvelu-
jen valtionosuudesta vähennetään vuosittain 
1,68 euroa asukasta kohden valtion ja kuntien 
informaatioteknologian kehittämishankkei-
den rahoittamiseksi.  
 
— — — — — — — — — — — — — —  
Vuonna 2013 kunnan peruspalvelujen valti-
onosuudesta vähennetään 0,37 euroa asukas-
ta kohden kuntien yhdistymiseen liittyvien 
esiselvitysten ja metropolialuealuetta koske-
vien esiselvitysten rahoittamiseksi.  

 
 

55 § 

Valtionosuusprosentti ja kunnan omarahoi-
tusosuus 

Kunnan 12—23 §:ssä tarkoitetut laskennal-
liset kustannukset ja 24 ja 25 §:ssä tarkoitetut 
määräytymisperusteet jakautuvat siten, että 
kuntien valtionosuus on 31,42 prosenttia (val-
tionosuusprosentti) ja kuntien omarahoi-
tusosuus on 68,58 prosenttia. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 

55 § 

Valtionosuusprosentti ja kunnan omarahoi-
tusosuus 

Kunnan 12—23 §:ssä tarkoitetut laskennal-
liset kustannukset ja 24 ja 25 §:ssä tarkoitetut 
määräytymisperusteet jakautuvat siten, että 
kuntien valtionosuus on 30,96 prosenttia 
(valtionosuusprosentti) ja kuntien omarahoi-
tusosuus on 69,04 prosenttia.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemi-
sesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalve-
luista annetun lain (   /   ) mukaisten uusien 
ja laajenevien tehtävien valtionosuusprosent-
ti on 54,3 niiden laskennallisista kustannuk-
sista, joka otetaan huomioon 1 momentissa 
tarkoitetussa valtionosuusprosentissa. 
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 ——— 
 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä    kuuta 
20 . 

Vuosina 2010—2012 verotuksessa toteutet-
tavista veroperustemuutoksista johtuviin ve-
rotulomenetysten korvauksiin kunnille sovel-
letaan tämän lain voimaan tullessa voimassa 
olleita säännöksiä. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 

 
 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


