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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntien yleisestä val
tionosuudesta ja yleisistä rahoitusavustuksista annetun lain 5 §:n 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan kuntien verotulojen 
täydennyksen tasoitusrajojen alentamista 0,75 
%-yksiköllä. Tasoitusrajojen alentaminen liit
tyy toimenpiteisiin, joilla verouudistuksen kun
takohtaisia vaikutuksia on tasattu kuntien kes
ken. Tasoitustoimenpiteenä alennettiin vuosina 
1989, 1990 ja 1991 sosiaali- ja terveydenhuollon 
valtionosuusasteikkoja ylimmissä kantokyky
luokissa ja vastaavasti korotettiin alimmissa 

kantokykyluokissa. Tähän liittyen ehdotetaan 
verotulotäydennyksen määrään vaikuttavien 
tasoitusrajojen alentamista vuodelle 1992. La
kiehdotus liittyy vuoden 1992 valtion tulo- ja 
menoarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsitel
täväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu 
tulemaan voimaan vuoden 1992 alusta ja ole
maan voimassa vuoden 1992 loppuun. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Verotulojen täydennystä myönnetään kun
nalle, jonka veroäyrimäärä alittaa kunnan asu
kastiheyden perusteella määrätyn tasoitusrajan, 
joka on 70----80 % koko maan keskimääräises
tä äyrimäärästä. 

Verouudistuksen kuntakohtaisten vaikutus
ten tasoittamiseksi on tarkoituksena jatkaa 
vuodelle 1992 sosiaali- ja terveydenhuollon 
vuosina 1989-1991 voimassa olleita valtion
osuusasteikkoja. Kun sosiaali- ja terveyden
huollon valtionosuuden korotus kompensoi ve
rouudistuksen vaikutuksia, ehdotetaan kuntien 
verotulotäydennyksen tasoitusrajoja alennetta
vaksi. Alennustarpeeksi arvioidaan vuodelle 
1992 0,75 %-yksikköä kaikissa tasoitusrajoissa. 

2. Esityksen taloudelliset 
vaikutukset 

1991 175 kunnalle yhteensä 475,4 miljoonaa 
markkaa. 

Tasoitusrajojen alentamisen arvioidaan vä
hentävän verotulotäydennyksen määrää vuon
na 1992 noin 45 miljoonalla markalla. 

Asiaa on käsitelty kunnallistalouden ja 
-hallinnon neuvottelukunnassa selvitettäessä 
valtion vuoden 1992 tulo- ja menoarvioehdo
tuksen kunnallistaloudellisia vaikutuksia. 

3. Voimaantulo 

Ehdotettu laki on tarkoitettu käsiteltäväksi 
valtion vuoden 1992 tulo- ja menoarvioesityk
sen yhteydessä ja liittyy hallituksen esitykseen 
vuosiksi 1989, 1990 ja 1991 säädettyjen sosiaa
li- ja terveydenhuollon valtionosuusasteikkojen 
soveltamisen jatkamiseen myös vuonna 1992. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
Verotulotäydennystä myönnettiin vuonna kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
kuntien yleisestä valtionosuudesta ja yleisistä rahoitusavustuksista annetun lain 5 §:n 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kuntien yleisestä valtionosuudesta ja yleisistä rahoitusavustuksista 29 päivänä 

joulukuuta 1988 annetun lain (1273/88) 5 §:n 2 momentti seuraavasti: 

5 § 

Tasoitusraja on 79,25 prosenttia kaikkien 
kuntien asukaskohtaisesta veroäyrimäärien 
keskiarvosta kunnilla, joissa asukkaita maane
liökilometriä kohti (asukastiheys) on alle 1,0 tai 
jotka ovat saariston kehityksen edistämisestä 
annetun lain (494/81) 9 §:n 1 momentissa mai
nittuja saaristokuntia. Tasoitusraja on 75,25 

Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 1991 

prosenttia kunnilla, JOissa asukastiheys on 
1,0--1,9, ja 72,25 prosenttia kunnilla, joissa 
asukastiheys on 2,0--6,9. Muilla kunnilla ta
soitusraja on 69,25 prosenttia. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1992 ja on voimassa vuoden 1992 lop
puun. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sisäasiainministeri Mauri Pekkarinen 
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Liite 

Laki 
kuntien yleisestä valtionosuudesta ja yleisistä rahoitusavustuksista annetun lain 5 §:n 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kuntien yleisestä valtionosuudesta ja yleisistä rahoitusavustuksista 29 päivänä 

joulukuuta 1988 annetun lain (1273/88) 5 §:n 2 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

5 § 

Tasoitusraja on 80 prosenttia kaikkien kun
tien asukaskohtaisesta veroäyrimäärien kes
kiarvosta kunnilla, joissa asukkaita maaneliö
kilometriä kohti (asukastiheys) on alle 1.0 tai 
jotka ovat saariston kehityksen edistämisestä 
annetun lain (494/81) 9 §:n 1 momentissa mai
nittuja saaristokuntia. Tasoitusraja on 76 pro
senttia kunnilla, joissa asukastiheys on 1,0--
1,9, ja 73 prosenttia kunnilla, joissa asukasti
heys on 2,0--6,9. Muilla kunnilla tasoitusraja 
on 70 prosenttia. 

Ehdotus 

5 § 

Tasoitusraja on 79,25 prosenttia kaikkien 
kuntien asukaskohtaisesta veroäyrimäärien 
keskiarvosta kunnilla, joissa asukkaita maane
liökilometriä kohti (asukas tiheys) on alle 1,0 tai 
jotka ovat saariston kehityksen edistämisestä 
annetun lain (494/81) 9 §:n 1 momentissa 
mainittuja saaristokuntia. Tasoitusraja on 75,25 
prosenttia kunnilla, joissa asukastiheys on 
1,0--1,9, ja 72,25 prosenttia kunnilla, joissa 
asukastiheys on 2,0--6,9. Muilla kunnilla ta
soitusraja on 69,25 prosenttia. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1992 ja on voimassa vuoden 1992 lop
puun. 
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