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Laki
kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 36 §,

37 §:n 1 momentti, 55 §:n 1 momentti sekä 58 ja 64 §,
sellaisina kuin ne ovat, 36 § ja 55 §:n 1 momentti laissa 1253/2020, 37 §:n 1 momentti

laissa 1234/2020, 58 § osaksi laeissa 676/2014, 1485/2016 ja 1234/2020 sekä 64 § laissa
1376/2019, sekä

lisätään 48 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1376/2019, uusi 3 momentti seu-
raavasti:

36 §

Määräaikaiset kuntien valtionosuuteen kohdistuvat vähennykset ja lisäykset

Vuonna 2022 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vähennetään 1,27 euroa asu-
kasta kohden pitkäaikaistyöttömien eläketuen menojen vähennyksestä johtuen.

Vuonna 2022 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vähennetään 4,10 euroa asu-
kasta kohden lääkintä- ja lääkärihelikopteritoiminnan rahoittamiseksi.

Vuonna 2022 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vähennetään 1,82 euroa asu-
kasta kohden liittyen kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmän toteuttamiseen.

Vuonna 2022 kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen lisätään 0,36 euroa asukasta
kohden liittyen kuntien velvollisuuteen osallistua sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuk-
sen valmisteluun.

37 §

Kotikuntakorvauksen maksuvelvollisuus

Jos esiopetusta ja perusopetuslain 26 §:n 1 momentissa tarkoitettua perusopetusta jär-
jestää varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltäneen vuoden joulukuun 15 päivänä muu
kuin oppilaan kotikunta, oppilaan kotikunta on velvollinen suorittamaan asianomaiselle
kunnalle tai muulle tämän lain 1 §:n 2 momentissa tarkoitetulle opetuksen järjestäjälle ko-
tikuntakorvauksen siten kuin 38–41 §:ssä säädetään. Kunta ei ole velvollinen suoritta-
maan kotikuntakorvausta alle 6-vuotiaasta oppivelvollisuuslain 2 §:n 3 momentissa tar-
koitettua pidennettyä oppivelvollisuutta suorittavasta oppilaasta.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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48 §

Päätös valtionosuuden myöntämisestä sekä veroperustemuutoksista johtuvien 
verotulomenetysten korvauksesta

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Riippumatta siitä, mitä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa

(13/2003) säädetään sähköisestä tiedoksiannosta, tässä pykälässä tarkoitettu päätös voi-
daan antaa tiedoksi sähköisesti ilman asianomaisen suostumusta.

55 §

Valtionosuusprosentti ja kunnan omarahoitusosuus

Kunnan 6–13 §:ssä tarkoitetut laskennalliset kustannukset jakautuvat siten, että kuntien
valtionosuus on 23,59 prosenttia (valtionosuusprosentti) ja kuntien omarahoitusosuus on
76,41 prosenttia.

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

58 §

Kustannustenjaon tarkistaminen

Valtion ja kuntien välisessä kustannustenjaon tarkistuksessa tarkistetaan 2 momentissa
tarkoitetut laskennalliset kustannukset, perushinnat ja rahoitus toteutuneiden kustannus-
ten mukaisiksi sekä 55 §:ssä tarkoitettu valtionosuusprosentti noudattaen, mitä jäljempänä
tässä pykälässä sekä 59 ja 60 §:ssä säädetään.

Kustannustenjaon tarkistuksessa valtion ja kuntien välillä tarkistetaan valtakunnallises-
ti yhtenä kokonaisuutena 6–13 §:ssä tarkoitettujen laskennallisten kustannusten perustee-
na olevat perushinnat. Lisäksi tarkistetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta anne-
tun lain 11 ja 29 §:n mukainen:

1) rahoitus lisäopetukseen;
2) rahoitus perusopetuslain 26 a §:ssä tarkoitetun pidennetyn oppivelvollisuuden pii-

rissä olevien, viisi vuotta esiopetuksen alkamisvuonna täyttävien oppilaiden esiopetuk-
seen;

3) rahoitus perusopetuslain 46 §:n 2 momentissa tarkoitettuun aikuisten perusopetuk-
seen;

4) rahoitus pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluville oppilaille; ja
5) sisäoppilaitoslisä sekä koulukotikorotus.
Kustannustenjaon tarkistus perustuu 60 §:n 2 momentissa tarkoitetun varainhoitovuo-

den laskennallisten ja toteutuneiden kustannusten erotukseen, joka tarkistetaan sen varain-
hoitovuoden kustannustasoon, jolle tarkistus tehdään.

Valtio osallistuu 2 momentissa tarkoitettuihin laskennallisiin kustannuksiin 55 §:ssä
säädetyllä prosenttiosuudella. Valtionosuusprosentissa otetaan huomioon 2 momentissa
tarkoitettu opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukainen rahoitus.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut perushinnat ja rahoitus määrätään sekä 4 momentissa
tarkoitettu valtionosuusprosentti säädetään varainhoitovuosittain. Kustannustenjaon tar-
kistus suoritetaan vuosittain.

64 §

Oikaisumenettely

Jos kunta on tyytymätön päätökseen, joka koskee valtionosuuden myöntämistä, harkin-
nanvaraista valtionosuuden korotusta, veroperustemuutoksista johtuvien verotulomene-
tysten korvausta tai kotikuntakorvauksen perusosan euromäärää, kunnalla on oikeus kol-
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men kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan tehdä päätöksen tehneelle viran-
omaiselle oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003).

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2021
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