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kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 35 a § sekä

36 §:n 5 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1188/2013,
muutetaan 35 §, 36 §:n 1 ja 6 momentti sekä 55 §:n 1 ja 2 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 35 § sekä 36 §:n 1 ja 6 momentti laissa 1118/2013 ja 55 §:n

1 momentti laissa 676/2014, sekä
lisätään lakiin uusi 34 a § seuraavasti:

34 a §

Työmarkkinatuen rahoitusvastuun siirrosta
aiheutuvien kustannusten kasvun tasaus

Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta li-
sätään tai vähennetään työmarkkinatuen kus-
tannusosuuden ja yhteisöverotuoton erotuk-
sella kuntakohtaisesti. Laskelmien perusteena
ovat vuoden 2013 tiedot työmarkkinatuen
määrästä sekä vuoden 2014 tiedot kuntien
yhteisöverotulojen jako-osuudesta.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden
tasaus lasketaan siten, että sen vaikutukset
kuntiin ovat asukaskohtaisesti tasasuuruiset.
Tasauksen laskennassa otetaan huomioon
työmarkkinatuen kustannusten ja yhteisöve-
ron kasvu kuntakohtaisesti.

35 §

Veroperustemuutoksien huomioon ottaminen
valtionosuudessa

Vuoden 2015 verotuksessa toteutettavista
veroperustemuutoksista johtuvia verotulovä-
hennyksiä vastaavasti lisätään kuntien val-
tionosuutta 24,16 euroa asukasta kohden.

Jos 1 momentissa tarkoitetun valtionosuu-
den lisäyksen jälkeen kunnan verotulojen
menetys on suurempi kuin 24,16 euroa asu-
kasta kohden, lisätään kunnan peruspalvelu-
jen valtionosuutta euromäärällä, joka saadaan
vähentämällä asukaskohtaisesta verotulojen
menetyksestä 24,16 euroa asukasta kohden.
Jos kunnan verotulojen menetys on pienempi
kuin 24,16 euroa asukasta kohden, vähenne-
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tään kunnan valtionosuudesta euromäärä,
joka saadaan vähentämällä 24,16 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 2013 verotustietoja ja vuoden
2014 veroprosenttia sekä asukaslukua vuo-
sien 2013 ja 2014 vaihteessa.

36 §

Määräaikaiset kuntien valtionosuuteen
kohdistuvat vähennykset ja lisäykset

Vuosina 2015—2018 kunnan peruspalve-
lujen valtionosuudesta vähennetään vuosit-
tain 0,88 euroa asukasta kohden valtion ja
kuntien informaatioteknologian kehittämis-
hankkeiden rahoittamiseksi.
— — — — — — — — — — — — —

Vuonna 2015 kunnan peruspalvelujen val-
tionosuudesta vähennetään 0,37 euroa asu-
kasta kohden opiskelijavalintajärjestelmän ra-
hoittamiseksi.
— — — — — — — — — — — — —

55 §

Valtionosuusprosentti ja kunnan oma-
rahoitusosuus

Kunnan 6—13 §:ssä tarkoitetut laskennal-
liset kustannukset jakautuvat siten, että kun-
tien valtionosuus on 25,44 prosenttia (valti-
onosuusprosentti) ja kuntien omarahoitus-
osuus on 74,56 prosenttia.

Uusissa ja laajentuvissa valtionosuustehtä-
vissä valtionosuus on 100 prosenttia uusien ja
laajentuvien tehtävien laskennallisista kustan-
nuksista ellei valtionosuustehtäviin tehdä
vastaavan suuruisia vähennyksiä.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2015.

Valtion vuoden 2015 talousarvioon ja sii-
hen liittyvien lakien mukaisiin tämän lain
soveltamisalaan kuuluviin tehtäviin sekä vuo-
sien 2010—2014 uusien ja laajentuneiden
valtinosuustehtävien piiriin jo kuuluviin teh-
täviin sovelletaan 55 §:n 2 momenttia sellai-
sena kuin se oli lain voimaan tullessa.

Vuosina 2010—2013 verotuksessa toteu-
tettavista veroperustemuutoksista johtuviin
verotulomenetysten korvauksiin kunnille so-
velletaan tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä.

Ennen lain voimaan tuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.
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