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Hallituksen esitys Eduskunnalle kuntien valtionosuuslaik
si ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esitys on osa kuntien valtionosuusjärjestel
män uudistusta, joka toteutetaan samanaikai
sesti myös opetus- ja kulttuuritoimessa sekä 
sosiaali- ja terveydenhuollossa. Esitykseen si
sältyy ehdotus kuntien valtionosuuslaiksi, joka 
olisi eräiltä osin kuntien valtionosuusjärjestel
män yleislaki. Esitys sisältää myös ehdotukset 
muutoksiksi kunnallislakiin ja kunnallisesta 
työmarkkinalaitoksesta annettuun lakiin. Li
säksi esitys sisältää ehdotuksen laiksi kuntien 
kantokykyluokituksen toimittamisesta vuodek
si I993 ja ehdotukset viittaussäännöksiksi nii
hin II lakiin, joiden valtionosuusperusteita 
koskevissa säännöksissä on viitattu yleisestä 
valtionosuudesta annettuihin säännöksiin. 

Kuntien valtionosuuslaissa säädettäisiin las
kennallisesti määräytyvien käyttökustannusten 
valtionosuuksien tai niiden perusteena olevien 
keskimääräisten markkamäärien vuosittaisesta 
vahvistamisesta ja tarkistamisesta sekä valtion 
ja kuntien välisestä kustannustenjaon säilyttä
misestä. Käyttökustannusten valtionosuudet 
myönnettäisiin kunnalle. 

Valtion ja kuntien välinen kustannustenjako 
säilytettäisiin kokonaisuutena sellaisena kun se 
on vuonna I992 koko maan tasolla. Kustan
nustenjako säilytettäisiin myös hallinnonaloit
tain. Kustannustenjaon muuttumattomuutta 
senrattaisiin joka neljäs vuosi tehtävien valtion 
ja kuntien yhteisten selvitysten perusteella. 

Kuntien valtionosuuslaissa säädettäisiin 

301632L 

myös yleisen valtionosuuden, verotulojen täy
dennyksen ja harkinnanvaraisen avustuksen 
määräytymisestä. Yleisellä valtionosuudella ta
sattaisiin järjestelmän muutoksesta aiheutuvia 
taloudellisia vaikutuksia siten, että ne olisivat 
yksittäisessä kunnassa korkeintaan noin yhden 
kantokykyluokan muutoksen verran vuonna 
2000. Tasauserä olisi laskennallinen. Verotulo
jen täydennys porrastettaisiin kunnan asukas
tiheyden tai saaristoisuuden perusteella. Har
kinnanvarainen avustus täydentäisi muuta val
tionosuusjärjestelmää. 

Kuntien valtionosuuslailla yhtenäistettäisiin 
myös valtionosuuksien maksatus- ja muuta 
menettelyä. Valtionapuviranomainen myöntäisi 
yleisen valtionosuuden, tehtäväkohtaiset käyt
tötalouden valtionosuudet ja verotulojen täy
dennyksen hakemuksetta. Menettelyitä yhte
näistettäisiin myös saamatta jääneen edun suo
rittamisen, perusteettoman edun palauttamisen, 
suoritusvelvollisuuden raukeamisen ja valtion
osuuden palauttamisen osalta. Samoin yhden
mukaistettaisiin oikaisu-, muutoksenhaku- ja 
sanktiomenettelyt sekä tietojen toimittamista 
valtion viranomaiselle koskevat menettelyt. 

Uudistus on tarkoitettu tulemaan voimaan 
samanaikaisesti opetus- ja kulttuuritoimen ra
hoitusta koskevan lainsäädännön sekä sosiaali
ja terveydenhuollon suunnittelua ja valtion
osuutta koskevan lainsäädännön uudistamisen 
kanssa vuoden I993 alusta. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

Kuntien valtionosuusjärjestelmä on syntynyt 
eri aikoina. Sitä on uudistettu osauudistuksin. 
Uudistuksista huolimatta kuntien valtionosuus
ja valtionavustusjärjestelmä on edelleen moni
mutkainen ja hallinnollisesti työläs. Valtion
osuuden perusteet ja menettelytavat poikkeavat 
osin tarpeettomasti toisistaan. Nykyinen val
tionosuus- ja valtionavustusjärjestelmä ei ko
rosta riittävästi kuntien itsehallintoa ja oma
vastuisuutta. Suurin osa valtionosuuksista ja 
-avustuksista on lain nojalla sidottu vain mää
rättyyn tehtävään. Tehtävän hoidosta on laeis
sa ja niiden nojalla annetuissa alemmanastei
sissa säännöksissä määrätty yksityiskohtaisesti. 
Näin rajoittuvat kuntien mahdollisuudet valita 
vaihtoehtoisia toimintatapoja ja järjestää toi
minta paikallisiin oloihin ja tarpeisiin parhaiten 
soveltuvaksi. 

Valtionosuuksien ja -avustusten tehtä
väsidonnaisuus ja kustannusperusteisuus edel
lyttää myös yksityiskohtaista kuntien toimin
nan ja talouden ohjausta ja valvontaa. Valtion 
valvonnan tarkoituksena on pääasiassa seura
ta, että yhteiskunnallisten palvelujen tavoitteet 
saavutetaan ja varmistua siitä, että eri tarkoi
tuksiin myönnetty valtiontuki on käytetty ky
seiseen tehtävään ja että kustannukset, joihin 
valtiontukea suoritetaan, ovat tarpeellisia. Täs
tä syystä valtionosuusjärjestelmä on hallinnol
lisesti raskas. 

Kuntien valtionosuus- ja valtionavustusjär
jestelmän uudistamisen keskeisenä tavoitteena 
on osauudistuksissakin pidetty eri valtion
osuuksien ja -avustusten perusteiden yhtenäis
tämistä ja yksinkertaistamista. Myös eri val
tionosuuksien kokoaminen yhteen suuremmiksi 
kokonaisuuksiksi on ollut tavoitteena. Kun 
valtionosuusjärjestelmää uudistetaan, on pää
määränä pidettävä ennen kaikkea kunnallisen 
itsehallinnon vahvistamista ja kuntien kustan
nusvastuun lisäämistä. 

Esityksen tarkoituksena on valtionosuusjär
jestelmää yksinkertaistamaila ja yhtenäistämäl
lä vähentää edellä lueteltuja epäkohtia. Esityk
sellä kevennetään myös valtion ja kuntien 
välistä ohjaus- ja valvontasuhdetta. 

Esityksessä on tavoitteena sekä valtion tuen 
perusteiden että menettelytapojen parantami-

nen siten, että ehdotettu kuntien valtionosuus
järjestelmä 

- kannustaa kustannustietoiseen toimin
taan 

- lisää kuntien toimivaltaa ja poistaa valti
on viranomaisten tarpeetonta ohjausta 

- painottaa toiminnan taloudellisuutta ja 
tuloksellisuutta 

- tasoittaa kuntien taloudellisessa asemassa 
olevia eroja 

- on yksinkertainen ja selkeä 
- toimii viivytyksettä ja joustavasti 
- perustuu mahdollisimman pieneen asia-

kirjatuotantoon ja hallinnolliseen työhön sekä 
- on vaikutuksiltaan hallittava ja ennakoi

tava. 

2. Nykyinen tilanne 

2.1. Lainsäädäntö 

2.1.1. Laki kuntien ja kuntainliittojen valtion
osuuksista ja -avustuksista 

Kuntien valtionosuusjärjestelmä on syntynyt 
vaiheittain. Valtionosuudet on kohdennettu ku
takin tehtävää varten erikseen. Tästä syystä 
järjestelmä on muodostunut varsin monimut
kaiseksi ja vaikeaselkoiseksi. Samoin menette
lytavat sekä aineelliset säännökset ovat hyvin 
erilaisia tehtävistä riippuen. Järjestelmän kehit
tämisen tavoitteena onkin ollut järjestelmän 
yhtenäistäminen sekä valtionosuuksien ja -
avustusten hakemiseen ja myöntämiseen liitty
vien menettelytapojen selkeyttäminen. 

Tämän katsottiin edellyttävän aineellisten 
määräytymisperusteiden osalta sitä, että valtion 
tuki kunnille tulisi pääsääntöisesti jakaa kan
tokykyluokitukseen perustuvia asteikkoja so
veltaen. Lisäksi katsottiin tarpeelliseksi pyrkiä 
valtionosuuksien ja -avustusten lukumäärän 
vähentämiseen muun muassa yhdistämällä niitä 
sopivalla tavalla. Järjestelmän muodollisen 
puitteiston ja toimivuuden parantamiseksi sää
dettiin laki kuntien ja kuntainliittojen valtion
osuuksista ja -avustuksista (35/73). Laissa on 
annettu yhtenäiset perussäännökset muun mu
assa valtionosuuden hakemisessa, myöntämi
sessä ja suorittamisessa noudatettavista menet
telytavoista sekä aikatauluista. Laki ei kuiten
kaan saavuttanut sellaista soveltamisalaa kuin 
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oli tarkoitus. Sekä opetustoimen että sosiaali
ja terveydenhuollon aloilla siitä on myöhemmin 
tehty lukuisia poikkeuksia ja näin yhtenäistä
mistavoitetta ei ole tämän lain kautta saavu
tettu. 

2.1.2. Kuntien kantokykyluokitus 

Kuntien kantokykyluokitus on olennainen 
osa Suomen valtionosuusjärjestelmää. Kunnat 
on jaettu 10 luokkaan taloudellisen kantokyvyn 
perusteella. Kantokykyluokituksesta säädetään 
kuntien kantokykyluokituksesta annetussa lais
sa (649/85). Kunnan taloudellista kantokykyä 
arvioitaessa otetaan painavimpana tekijänä 
huomioon kunnan asukasta kohti laskettu ve
roäyrimäärä. Myös kunnan terveydenhuollon, 
sosiaalitoimen ja sivistystoimen käyttömenoista 
kunnan taloudelle aiheutunut rasitus sekä kun
nan saaristoisuudesta, taajamarakenteesta, asu
tuksen hajanaisuudesta, alueellisten palvelujen 
tuottamisesta tai kustantamisesta, kaksikieli
syydestä tai muusta näihin verrattavasta paik
kakuntakohtaisesta tekijästä aiheutunut poik
keuksellinen rasitus otetaan huomioon. Lisäte
kijöinä kantokykyluokituksessa otetaan huo
mioon kunnassa vallinnut pitkäaikainen, vai
kea, kunnan taloutta rasittanut työttömyys 
sekä kunnan väestörakenteessa tai elinkeinoelä
män kehityksessä tapahtunut muutos. Myös 
kunnan huomattavasti poikkeava rahoitusase
ma voidaan ottaa huomioon. 

2.1.3. Yleiset valtionosuudet ja rahoitusavustuk
set 

Vuoden 1989 alussa tuli voimaan laki kun
tien yleisestä valtionosuudesta ja yleisistä ra
hoitusavustuksista (1273/88). Yleisen valtion
osuuden piiriin koottiin aikaisemmin erillisinä 
myönnetyt 11 taloudelliselta merkitykseltään 
vähäistä valtionosuutta, -avustusta tai korva
usta. Sillä myös vakinaistettiin aikaisemmin 
määräaikaisina annetut säännökset kuntien 
yleisistä rahoitusavustuksista. Yleisinä rahoi
tusavustuksina myönnetään verotulojen täy
dennystä ja harkinnanvaraista avustusta. 

Yleistä valtionosuutta myönnetään kunnalle 
kiinteä kantokykyluokituksen mukaan porras
tettu markkamäärä asukasta kohti. Valtion
osuutta korotetaan kunnan kaksikielisyyden ja 
asukasluvun alenemisen perusteella. Valtion-

osuuden keskimääräistä markkamäärää tarkis
tetaan vuosittain kuntien yleisen valtionosuu
den piiriin sisällytettyjen toimintojen ja kuntien 
palkkausmenojen sekä yleisen hintatason muu
tosta vastaavasti. 

Verotulojen täydennystä myönnetään kun
nalle, jonka äyrimäärä asukasta kohti on huo
mattavasti alhaisempi kuin kaikkien kuntien 
keskiarvo. 

Harkinnanvarainen avustus täydentää muuta 
valtionosuusjärjestelmää. Harkinnanvaraista 
avustusta myönnetään kunnalle, joka ensisijai
sesti poikkeuksellisten tai tilapäisten taloudel
listen vaikeuksien vuoksi on lisätyn valtion 
tuen tarpeessa. 

2.1.4. Opetus- ja kulttuuritoimen sekä sosiaali
ja terveydenhuollon valtionosuuslainsää
däntö 

Opetus- ja kulttuuritoimen sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon valtionosuuslainsäädäntöä 
on selvitetty samanaikaisesti annettavissa ope
tus- ja kulttuuritoimen sekä sosiaali- ja tervey
denhuollon rahoitusta koskevissa hallituksen 
esityksissä. 

2.2. Taloudellinen merkitys 

Valtionosuudet muodostavat kuntien ja kun
tainliittojen tilinpäätösten mukaisista tuloista 
32 prosenttia. Tällöin on kuntien ja kuntain
liittojen väliset siirrot vähennetty. Kuntainliit
tojen valtionosuudet olivat 29 prosenttia vuo
den 1989 kaikista valtionavuista. Käyttötalou
den osuus valtionavuista oli 93,7 prosenttia. 

Hallinnonaloittain käyttötalouden valtion
avut jakaantuvat seuraavasti: terveydenhuolto 
31 prosenttia, sosiaalitoimi 26 prosenttia ja 
sivistystoimi 37 prosenttia. Näiden kolmen 
suuren hallinnonalan osuus on 95 prosenttia 
kaikista kuntien ja kuntainliittojen tilinpäätös
ten mukaisista käyttötalouden valtionavuista. 

Valtion vuoden 1990 tilinpäätöksessä valti
onavut kunnille ja kuntainliitoille olivat yh
teensä 38 mrd mk. 

Valtion vuoden 1992 talousarvioon valtion
osuudet on ehdotettu 42.5 miljardiksi markak
si. Se on neljännes kaikista valtion menoista. 
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3. Tavoitteet ja uudistuksen syyt 

Julkisen hallinnon ongelmia on 1980-luvulla 
ryhdytty laajasti selvittämään. Kehittämista
voitteet ovat muuttuneet yhteiskunnan muutos
ten myötä. Erityisesti palvelunäkökulma on 
korostunut. Valtionosuusjärjestelmässä tämä 
merkitsee valtion ja kuntien välisten toiminta
tapojen uudistamista, koska kuntien itsehallin
toa olennaisesti rajoittavaksi tekijäksi on nähty 
valtion ja kuntien väliset taloudelliset järjeste
lyt. 

Valtioneuvosto teki 12 päivänä toukokuuta 
1988 päätöksen toimenpiteistä hallinnon uudis
tamiseksi. Valtionosuusjärjestelmistä todettiin 
päätöksen 4 kohdassa, että kuntien päätösval
taa ja vastuuta toiminnan taloudellisuudesta 
valtionaputehtävien hoitamisessa lisätään 
muuttamalla kuntien valtionosuus- ja avustus
järjestelmiä laskennallisiin perusteisiin pohjau
tuvaksi ottaen huomioon kuntien erilaiset olo
suhteet. 

Valtioneuvoston 29 päivänä maaliskuuta 
1990 eduskunnalle antamassa selonteossa julki
sen hallinnon uudistamisesta tuotiin selkeästi 
esille, että hallinnon kehittämisen tavoitteena 
on muun muassa kunnallisen itsehallinnon vah
vistaminen sekä kansalaisten palvelujen ja vai
kutusmahdollisuuksien lisääminen. Julkinen 
sektori katsottiin selonteossa liian hallintopai
notteiseksi, minkä vuoksi sen arvioitiin olevan 
muodostumassa vanhakantaiseksi ja epätalou
delliseksi. Tämän mukaisesti päätavoitteiksi 
asetettiin kansalaisten palvelujen parantaminen 
ja julkisen sektorin tuloksellisuuden ja tuotta
vuuden kohottaminen sekä kunnallisen itsehal
linnon vahvistaminen. 

Nykyisen hallituksen ohjelman mukaan hal
lituksen toiminnan lähtökohtina ovat kunnal
lisen itsehallinnon vahvistaminen, päätösvallan 
hajauttaminen ja kuntalaisille tarjottavien pal
velujen laadun ja taloudellisuuden parantami
nen. Hallinnon kehittämisen tavoitteena on 
muun muassa hallinnon tuloksellisuuden ja 
tuottavuuden lisääminen, hallinnon hajautta
minen ja kehittäminen sekä ohjausjärjestelmän 
uudistaminen. 

Hallitusohjelman mukaan hallitus tulee an
tamaan eduskunnalle esityksen kuntien valtion
osuusjärjestelmän uudistamisesta laskennalli
seksi valtioneuvostossa 28 päivänä kesäkuuta 
1990 tehdyn periaatepäätöksen pohjalta. Uu
distuksen tavoitteena on muun ohella lisätä 
kuntien itsenäistä päätäntävaltaa ja edistää 

tmmmtojen taloudellisuutta ja tehokkuutta. 
Valtion ja kuntien välistä kustannustenjakoa ei 
uudistuksen yhteydessä muuteta. Valtionosuus
järjestelmän uudistamisen yhteydessä toteute
taan kuntien ohjaus- ja seurantajärjestelmien 
uudistus ja niihin liittyvä normien purku. 

Kattavan ja eri puolilla maata pitkälti sa
mantasoiset palvelut takaavan palvelujärjestel
män tultua rakennetuksi on valtionosuusjärjes
telmän tavoitteita tarkistettava julkisen hallin
non kehittämislinjojen mukaisesti. Valtion
osuusjärjestelmää onkin rationalisoitu edellä 
mainittujen hallinnon kehittämisen periaattei
den mukaisesti. Tehdyt uudistukset ovat olleet 
oikean suuntaisia, mutta ne eivät nykyisessä 
tilanteessa ole riittäviä. 

Tavoitteena voidaan pitää sellaista järjestel
mää, joka takaisi riittävät palvelut kaikille niitä 
tarvitseville, mutta olisi samalla taloudellinen ja 
tehokas sekä mahdollistaisi kunnille laajan 
toimintavapauden ja olisi hallinnollisesti yksin
kertainen. 

Todellisiin kustannuksiin perustuva ja tehtä
viin sidottu valtionosuus ei kaikissa tapauksissa 
kannusta kuntia ja kuntainliittoja taloudelli
seen ja tehokkaaseen toimintaan, koska synty
vistä lisäkustannuksista ne joutuvat vastaa
maan ainoastaan osittain. Valtionosuuden tu
lisikin määräytyä siten, että yksittäisen kunnan 
kustannustekijät eivät vaikuttaisi valtionosuu
teen. Toiminnan tarpeellisuus ja tuloksellisuus 
nousisivat tällöin huomattavasti nykyistä tär
keämmiksi tekijöiksi. 

Kustannustietoisen ja tuloksellisen toimin
nan edellytyksenä on myös se, että kunnat 
voivat järjestää toiminnan paikallisten olosuh
teiden mukaisesti. 

Kuntien toimintaa on tarvinnut aikaisemmin 
ohjata myös sen vuoksi, että henkilökunta on 
ollut kunnissa varsin eri tasoista. Tällä hetkellä 
kuntien henkilökunta on ammattitaitoista ko
hentuneen koulutuksen myötä. 

Valtionosuuden suuruuden määrittely kunta
ja kuntainliittokohtaisesti on perinteisesti edel
lyttänyt runsaasti kustannusten selvittelyä ja eri 
viranomaisten päätöksiä, mikä suurelta osin on 
johtunut siitä, että valtionosuus määräytyy 
prosentuaalisena osuutena valtionosuuteen oi
keuttavista menoista. Usein tämän seikan sel
vittämiseksi on jouduttu pieniäkin rahasummia 
selvittelemään yksityiskohtaisesti ennenkuin 
koko valtionosuus on voitu lopullisesti myön
tää. Hallinnollinen työ on aiheuttanut lisäkus
tannuksia, joka osaltaan saattaa alentaa varsi-



6 1991 vp -HE 214 

naisen toiminnan tehokkuutta. Jotta varsinai
nen palvelujen järjestäminen ja niiden toimi
vuus muodostuisivat kaikin osin keskeisiksi, 
tulisi tähän toimintaan vaikuttava valtion
osuuksia koskeva hallintomenettely muuttaa 
mahdollisimman yksinkertaiseksi. Mikäli val
tionosuus määräytyy laskennallisesti tiettyä las
kentayksikköä kohden, voidaan kunta- ja kun
tainliittokohtaisesta kustannusten yksityiskoh
taisesta tarkistuksesta luopua. Tämä keventää 
huomattavasti valtion ja kuntien välisen kus
tannustenjaon hallinnollista järjestelmää. 

Valtionosuustehtävissä ja niiden rahoitukses
sa on kysymys kahden julkisen sektorin väli
sestä työnjaosta ja rahoituksen jakaantumises
ta. Nykyaikainen hallinnon järjestäminen ei 
enää edellytä yksityiskohtaista kuntien valvon
taa. Kahden julkisen sektorin väliset suhteet 
tulee järjestää hallinnollisesti huomattavasti yk
sinkertaisemmin ja joustavammin sekä selke
ämmin kuin nykyisin. Myös vastuunjakoa pää
töksenteosta tulee selkeyttää. Lopullinen kus
tannusvastuu tulee olla sillä taholla, joka tekee 
päätökset toiminnan toteuttamisesta. 

Valtion ja kuntien välistä työnjakoa ja vas
tuunjakoa on pyritty selkeyttämään monilla 
hankkeilla. Näistä mainittakoon normien pur
kaminen, joka johti sittemmin normien antaa 
koskevaan lakiin viranomaisten määräyksiä ja 
ohjeita koskevista toimenpiteistä (573/89). 

Ehkä mittavin kuntien itsehallintoa korosta
va ja laajentava uudistus on ollut sisäasiainmi
nisteriön yhteyteen perustettu kuntien itsehal
lintoprojekti, jonka merkittävin osa-alue on 
ollut vapaakuntakokeilu. 

Kuntien toiminnallista liikkumavaraa etsittä
essä on useasti törmätty siihen seikkaan, että 
kuntien toimintaa koskevat säännökset liittyvät 
tavalla tai toisella kunnan valtionosuuden mää
räytymiseen. Näin on havaittu ehdottoman 
välttämättömäksi uudistaa kuntien valtion
osuusjärjestelmää siten, että kuntien ohjausta 
ja kustannusten seurantaa voidaan keventää 
ilman, että sillä on vaikutuksia kuntien valtion
osuuksien määrään. 

Laskennallisiin, yleisiin valtionosuuksiin siir
tyminen sekä normijärjestelmän keventäminen 
nyt ehdotetuna tavalla on sopusoinnussa myös 
Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 
kanssa. Mainitun peruskirjan säännösten mu
kaan paikallisviranomaisilta ei tulisi evätä oi
keutta päättää omien voimavarojensa käytöstä 
ja paikallisviranomaisen käytössä olevien voi
mavarojen tulisi vastata sen suoritettavaksi 

annettuja tehtäviä. Paikallisviranomaisille 
myönnettäviä taloudellisia tukia ei tule, mikäli 
mahdollista, sitoa määrättyjen hankkeiden ra
hoittamiseen. Taloudellisen tuen myöntäminen 
ei saa poistaa paikallisviranomaisten periaat
teellista harkintavapautta tehdä toimintaansa 
koskevia päätöksiä toimivaltansa rajoissa. 

4. Uudistusehdotus 

Uudistuksen keskeisimmät periaatteet ovat: 
laskennallisuus kuntakohtaisissa määräytymis
perusteissa, valtion ja kuntien välisen kustan
nustenjaon säilyttäminen ja kuntien toiminnal
lisen liikkumavapauden laajentaminen. 

Jotta kunnalla olisi nykyistä suurempi mah
dollisuus päättää asukkaiden tarvitsemien pal
velujen järjestämistavasta, tässä esityksessä eh
dotetaan käyttökustannusten valtionosuuden 
saajaksi kuntaa. Kuntainliitot saisivat järjestä
määnsä toimintaan valtionosuuden kuntien 
niille suorittamissa maksuosuuksissa, jotka 
määräytyvät kuntainliiton jäsenyyden ja palve
lujen käytön perusteella. Valtionosuuksien 
maksaminen kokonaisuudessaan kunnille hel
pottaisi myös valtionosuuksien määrittelemistä 
laskennalliseksi. 

Tässä esityksessä käsitellään käyttötalouteen 
myönnettäviä valtionosuuksia, jotka määräy
tyisivät pääasiassa laskennanisin perustein. 

Valtionosuudet jakaantuisivat tehtäväkohtai
siin valtionosuuksiin ja tehtävistä riippumatto
miin valtionosuuksiin. Ensiksi mainittuja ovat 
valtionosuudet, joita myönnetään opetus- ja 
kulttuuritoimeen sekä sosiaali- ja terveyden
huoltoon. Tehtävistä riippumattomia valtion
osuuksia ovat yleinen valtionosuus ja rahoitus
avustukset. Rahoitusavustukset muodostuisivat 
kunnalle myönnettävästä verotulojen täyden
nyksestä ja harkinnanvaraisesta avustuksesta. 

Eri tukimuotojen voidaan arvioida koelas
kelmien perusteella jakaantuvan siten, että so
siaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksien 
osuus on 47 prosenttia, opetus- ja kulttuuritoi
men valtionosuuksien 36 prosenttia ja tehtävis
tä riippumattomien valtionosuuksien osuus 17 
prosenttia. 

Kuntien välisiä taloudellisia eroja tasattaisiin 
sekä kantokykyluokitukseen perustuvilla tehtä
väkohtaisilla valtionosuuksilla että verotulojen 
täydennyksenä ja yleisellä valtionosuudella. 

Laskennalliselle valtionosuusjärjestelmälle 
tulee asettaa joitakin ehtoja, jotta kuntien 
valtionosuudet pystyttäisiin määrittelemään 
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vuosittain mahdollisimman yksinkertaisesti. 
Tiedot tulisi saada säännönmukaisesti yleisesti 
kerättävistä tilastoista kaikkia kuntia koskevi
na. Kuntien kannalta olisi tärkeätä, että mää
räytymisperusteiden arvo ei yleensä muutu 
voimakkaasti vuosittain esimerkiksi hallinnol
listen päätösten takia. Kunnan ei myöskään 
tule voida itse vaikuttaa valtionosuuden mää
rä ytymisperusteeseen. 

Määräytymisperusteet on hallinnonaloittain 
pyritty määrittelemään siten, että ne kuvaavat 
asianomaisen hallinnonalan palvelujen tarvetta 
ja kustannuskehitystä tai kunnan valtiontuen 
tarvetta yleensä. Opetus- ja kulttuuritoimessa 
valtionosuuksien kohdentamiseen kunnille käy
tetään toiminnan laajuutta kuvaavia tunnuslu
kuja kuten oppilasmäärää, opetustuntimäärää, 
kunnan asukasmäärää ja laitoksen henkilötyö
vuosimäärää. Opetustoimen valtionosuuden 
perusteena olevia laskennallisia yksikköhintoja 
porrastetaan kunnan asutuksen, kouluverkon 
rakenteen, tuntikehyksen sekä kielisuhteiden 
perusteella. Kulttuuritoimessa kirjaston lasken
nallisia yksikköhintoja porrastetaan kunnan 
asutusrakenteen perusteella. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tar
vetta kuvaa parhaiten kunnan asukasmäärä ja 
ikärakenne. Sosiaalihuollossa palvelujen tarvet
ta kuvaa myös asukkaiden tulotaso ja muut 
toimeentuloon liittyvät tekijät. Terveydenhuol
lossa vastaava tekijä on sairastavuus. Valtion
osuuden kohdentamisessa näitä kuvataan työt
tömyydellä ja ikävakioidulla kuolleisuudella. 
Palvelujen tuottamisesta aiheutuvia tavanomai
sia suurempia kustannuksia kuvataan sosiaali
ja terveydenhuollossa kunnan asukastiheydellä 
ja pinta-alalla. 

Määräytymisperusteita selostetaan tarkem
min opetus- ja kulttuuritoimen sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon valtionosuusjärjestelmien uu
distusesityksissä. 

Opetustoimessa ja sosiaali- ja terveydenhuol
lossa käyttökustannusten valtionosuutta por
rastetaan kunnan kantokykyluokan perusteella 
kantokykyluokissa 6-10. Perustamiskustan
nusten osalta porrastus ulottuu kantokyky
luokkiin 1-10. 

Verotulojen täydennys porrastetaan asukas
tiheyden tai saaristoisuuden perusteella. 

Yleinen valtionosuus määrätään kunnan asu
kasluvun perusteella ja porrastetaan kantoky
kyluokituksen perusteella luokissa 1-5. Kun
takohtaisessa markkamäärässä otetaan lisäksi 
huomioon kunnan asukastiheys, pinta-ala, saa-

ristoisuus ja kielisuhteet sekä asukasluvun vä
heneminen. Saaristo-osakuntien valtion tuen 
järjestäminen on erikseen selvitettävänä saaris
tolain muutoksen yhteydessä. Valtionosuuksien 
laskennallisten perusteiden käyttöönotto mer
kitsee muutoksia kuntakohtaisissa valtion
osuuksissa, jotka koelaskelmien perusteella voi
vat joidenkin kuntien kohdalla olla huomatta
viakin. Tämän vuoksi on perusteltua, että 
niissä tapauksissa, joissa nykyisten valtion
osuuksien ja laskennallisten määräytymisperus
teiden mukaisten valtionosuuksien poikkeama 
on huomattava, yleistä valtionosuutta tasataan 
siten, että se on laskennallista pienempi niissä 
kunnissa, joille uudistus muuten merkitsisi val
tionosuuksien huomattavaa lisäystä ja vastaa
vasti valtionosuudet eivät vähene laskentape
rusteiden osoittamalla tavalla kunnissa, joille 
uudistus merkitsisi valtionosuuksien vähennys
tä. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja opetustoi
men ja kulttuuritoimen valtionosuuksiin sekä 
yleiseen valtionosuuteen sovellettaisiin kuntien 
kantokykyluokitusta. Kantokykyluokituksen 
määräytymisperusteet on tarkoitus selvittää 
erikseen. Tarkoituksena on muuttaa ne sellai
siksi, että ne vastaavat ehdotetun järjestelmän 
vaatimuksia. Uuden järjestelmän ensimmäisenä 
vuotena (1993) on kuitenkin tarkoituksenmu
kaista pitää kuntien kantokykyluokat vuoden 
1992 tasolla. 

Valtionosuuden määräytyminen erityyppisiä 
mittayksikköjä kohden laskennallisesti merkit
see sitä, että kuntakohtaista tiukkaa me
nosidonnaisuutta ei enää olisi. Kuntien palve
lutuotannon jatkuvan kehittymisen takaami
seksi on kuitenkin tärkeätä, että valtionosuus 
koko maan tasolla kuitenkin seuraa kustannus
ten kehittymistä. Sen takia valtion tulisi edel
leen vastata samansuuruisesta osuudesta valti
onosuustehtävien kustannuksista. Valtion ja 
kuntien välisen kustannustenjaon olisi siten 
pysyttävä vakaana. 

Koko valtakunnan tasolla määräytyvät val
tionosuuden markkamäärät asukasta tai muuta 
mittayksikköä kohden vahvistettaisiin kunakin 
vuonna valtion talousarviossa seuraavaa va
rainhoitovuotta varten. Tällöin otettaisiin huo
mioon asianomaisissa tehtävissä tapahtuva 
määrällinen muutos, jota voidaan mitata esi
merkiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa henki
lökunnan kokonaismäärällä maassa tai etuuk
sien korottamisesta aiheutuvilla menolisäyksil
lä. Järjestelmä edellyttäisi myös muita toimin-
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taa kuvaavien mittareiden kehittämistä tehtä
vien määrällisen muutoksen ja siitä aiheutuvien 
kustannusten arvioimiseksi. 

Valtionosuuksien pitämiseksi mahdollisim
man hyvin ajan tasalla niiden koko maan 
keskiarvoja tarkistettaisiin varainhoitovuoden 
aikana ja sen jälkeen. 

Sen selvittämiseksi, miten valtionosuudet ja 
sen piiriin kuuluvat kustannukset koko maan 
tasolla ovat kehittyneet pidemmällä aikavälillä, 
ja valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon 
vakaana pitämiseksi tehtäisiin kolmen vuoden 
välein valtion ja kuntien yhteinen selvitys. 
Mikäli tällöin havaitaan valtionosuuksien ja 
kustannusten kehittyneen eri tavoin, korjattai
siin valtionosuuksia vastaamaan kustannuksia. 
Kustannustenjakotarkastelu tehtäisiin hallin
nonaloittain siten, että valtionosuudet ja kus
tannukset selvitetään erikseen sosiaali- ja ter
veydenhuollossa ja erikseen opetustoimessa. 
Mikäli kustannustenjako on muuttunut, tarkis
tetaan keskimääräisiä valtionosuuksia tai nii
den perusteena olevia laskennallisia yksikkö
hintoja siten, että kustannustenjako palautuu 
uudistusta edeltävälle tasolle. Tarkistukset ote
taan huomioon myös yleisessä valtionosuudes
sa. 

Valtion ja kuntien välinen kustannustenjako 
sidottaisiin vuonna 1992 vallinneeseen tasoon. 
Vuonna 1993 tehtäisiin selvitys valtion ja kun
tien välisestä kustannustenjaosta vuonna 1992 
sen jälkeen, kun kuntien tilinpäätöstiedot ovat 
valmistuneet. Valtion ja kuntien yhteisessä neu
vottelussa todettaisiin tällöin hallinnonaloittai
nen kustannustenjako ottaen huomioon siirrot 
yleiseen valtionosuuteen ja verotulojen täyden
nykseen. 

Laskennalliseen valtionosuusjärjestelmään 
liittyy kiinteästi kuntien ja kuntainliittojen toi
minnallisen vapauden laajentaminen. Toimin
nan järjestämistapojen sopeuttaminen paikalli
siin olosuhteisiin antaa koko julkiselle talou
delle rationalisointihyötyjä. Tämän vuoksi val
tionosuustehtäviä sääteleviä erityislakien sään
nöksiä esitetään tässä yhteydessä kevennettä
väksi. Muutosesitykset ilmenevät opetus- ja 
kulttuuritoimen sekä sosiaali- ja terveydenhuol
lon valtionosuusjärjestelmien uudistusesityksis
tä. Toimintaa koskevien säännösten uudelleen
arviointia jatketaan. Samalla tarkistetaan niin 
sanottujen pientc;:m valtionosuuksien piiriin 
kuuluvien tehtävien toimintaa koskevat sään
nökset. 

5. Asian valmistelu 

Valtionosuusjärjestelmän kokonaisuudistuk
seksi on tehty useita ehdotuksia. Sisäasiainmi
nisteriön yhteydessä toimiva kunnallistalouden 
neuvottelukunta julkaisi vuonna 1976 mietin
nön Kuntien valtionosuus- ja -avustusjärjestel
män kehittäminen; 1 Järjestelmän yleiset perus
teet (komiteanmietintö 1976:24). Tämän mie
tinnön jatkotyönä valmisteltiin yksityiskohtai
nen ehdotus valtionosuus- ja valtionavustusjär
jestelmän kokonaisuudistukseksi (Kuntien val
tionosuus- ja -avustusjärjestelmän kehittämi
nen; II Ehdotus valtionosuus- ja -avustusjärjes
telmän uudistamiseksi, komiteanmietintö 
1982:66). 

Tämän jälkeen valtionosuusjärjestelmiä on 
uudistettu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
opetusministeriön hallinnonaloilla. Lisäksi niin 
sanottuja pieniä valtionosuuksia on yhdistetty 
yleiseksi valtionosuudeksi. 

Valtioneuvosto asetti tammikuussa 1989 sel
vitysmiehen tekemään ehdotuksen valtion
osuusjärjestelmän kokonaisuudistukseksi las
kennallisilla perusteilla. Selvitysmies sai ehdo
tuksensa valmiiksi 7 päivänä joulukuuta 1989 
(Selvitysmies Teemu Hiltusen ehdotus valtion
apujärjestelmän uudistamisesta, komiteanmie
tintö 1989: 56). 

Valtioneuvoston kanslia asetti 10 päivänä 
huhtikuuta 1990 työryhmän valmistelemaan 
valtioneuvoston käsittelyä varten ehdotukset 
kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistamisen 
periaatteista, niistä kysymyksistä, jotka periaat
teiden määrittelyä seuraavassa lainvalmistelus
sa vaativat vielä erityistä selvittämistä, lainval
mistelun organisointitavasta sekä uudistuksen 
aikataulusta. Tämä valtionosuusuudistuksen 
jatkoa valmisteleva työryhmä sai ehdotuksensa 
valmiiksi 7 päivänä kesäkuuta 1990. 

Viimeksi mainitun työryhmän ehdotusten 
perusteella valtioneuvosto teki periaatepäätök
sen kuntien valtionosuusuudistuksesta 28 päi
vänä kesäkuuta 1990. 

Valtioneuvoston periaatepäätöksen toimeen
paneiDiseksi valtioneuvoston kanslia asetti 29 
päivänä kesäkuuta 1990 johtoryhmän valmis
telemaan valtionosuusjärjestelmien kokonais
uudistusta. Johtoryhmän koordinoimana val
misteltiin hallituksen esitykset, jotka jätettiin 
valtioneuvoston kanslialle 26 päivänä marras
kuuta 1990. Esitykset olivat esillä hallituksen 
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raha-asiainvaliokunnan käsittelyssä 5 päivänä 
joulukuuta 1990, jolloin todettiin, että niitä ei 
anneta eduskunnalle. 

Valtioneuvoston kanslia asetti 9 päivänä 
tammikuuta 1991 johtoryhmän viimeistele
mään kuntien valtionosuuksia koskevien la
kiehdotusten kokonaisuutta ja laskentaperus
teita sekä valmistelemaan tarpeellisen normien 
purun. Tämä johtoryhmä sai ehdotuksensa 
valmiiksi 25 päivänä huhtikuuta 1991. 

Kuntien keskusjärjestöt ja valtion asianomai
set viranomaiset ovat kiinteästi olleet mukana 
uudistuksen valmistelussa. Muita intressitahoja 
on kuultu 22 päivänä marraskuuta 1990 järjes
tetyssä kuulemistilaisuudessa silloisten esitysten 
johdosta. Tilaisuuteen otti osaa yhteensä 49 
viranomaisen ja yhteisön edustajaa. 

Valtioneuvoston kanslia asetti 23 päivänä 
toukokuuta 1991 kuntien valtionosuusuudis
tuksen valmistelun jatkamista varten johtoryh
män. Johtoryhmä, jossa olivat mukana myös 
kuntien keskusjärjestöt, sai ehdotuksensa val
miiksi 15 päivänä elokuuta 1991. Nyt annetta
vat hallituksen esitykset on valmisteltu tämän 
johtoryhmän esityksen mukaisesti. 

6. Esityksen organisatoriset vai
kutukset 

Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen eh
dotetulla tavalla aiheuttaisi huomattavia vaiku
tuksia sekä valtionhallinnossa että kunnissa. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon alalla suunnit
telu- ja valtionosuusjärjestelmän uudistuksen 
aiheuttamat muutokset perustuisivat suurelta 
osin suunnittelujärjestelmässä tapahtuviin 
muutoksiin. Valtakunnallisen suunnitelman 
valmistelusta huolehtisivat sosiaali- ja terveys
ministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö, 
maa- ja metsätalousministeriö sekä ympäristö
ministeriö. Ministeriöiden alaisiin keskusviras
toihin uudistuksella ei olisi vaikutuksia. Sosi
aalihallituksen ja lääkintöhallituksen tultua 
lakkautetuiksi ja sosiaali- ja terveyshallituksen 
perustetuksi 1 päivänä maaliskuuta 1991 siir
rettiin keskusvirastoilta pois viimeisetkin niillä 
olleet suunnittelu- ja valtionosuusjärjestelmään 
liittyvät välittömät tehtävät. Ehdotettu uudis
tus merkitsisi lääninhallituksissa työtehtävien 
olennaista vähentymistä. Lääninhallitukset 
vahvistavat nykyisin kuntien ja kuntainliittojen 
toteuttamissuunnitelmat ja tekevät näitä kos
kevat valtionosuuspäätökset Esityksen mu-
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kaan sekä toteuttamissuunnitelmat että käyttö
kustannusten valtionosuusselvitykset jäisivät 
pois. 

Opetustoimessa valtionosuusuudistuksen jäl
keen valtionapuviranomaisina toimisivat ope
tusministeriö ja tarvittaessa myös lääninhalli
tukset. Ammattikasvatushallituksen ja koulu
hallituksen tilalle 1 päivänä huhtikuuta 1991 
perustettu opetushallitus ei enää valtion
osuusuudistuksen voimaan tullessa olisi uudis
tuksen piiriin kuuluvissa toiminnoissa valtion
apuviranomainen, lukuunottamatta vanhojen 
valtionosuuksien edellyttämää siirtymäkautta. 
Opetushallitus tulisi kuitenkin toistaiseksi ole
maan valtionapuviranomaisena niissä asioissa, 
jotka jäävät valtionosuusuudistuksen ulkopuo
lelle. Sille tulisi myös uuteen valtionosuusjär
jestelmään liittyviä kehittämis-, valmistelu- se
kä tutkimus- ja seurantatehtäviä. Käyttökus
tannusten ja perustamiskustannusten valtion
osuusuudistus vähentäisi merkittävästi valtion
osuustehtäviä opetusministeriön hallinnonalal
la. 

Valtionosuuksien määräytyessä laskennalli
sesti tulisi ministeriöille uutena tehtävänä kun
takohtaisen laskennallisen valtionosuuden pe
rusteena olevien valtionosuuden asukaskohtais
ten markkamäärien vuotuisten muutosten sel
vittäminen. Tämä edellyttäisi aikaisempaa tar
kempaa selvitystyötä mahdollisten uusien teh
tävien aiheuttamista kustannuksista, jotka tulee 
ottaa huomioon vahvistettaessa ja tarkistet
taessa valtionosuuksia. 

Valtionhallinnossa arvioidaan valtionosuus
tehtävistä vapautuvan noin 200 henkilötyö
vuotta vastaava työpanos. 

Kuntien ja kuntainliittojen näkökulmasta 
ehdotettu valtionosuusjärjestelmä uudistaisi 
täydellisesti nykyiset toimintatavat. Laskenta
perusteiden yksinkertaistuminen helpottaisi 
kunnissa tehtävää selvitystyötä kuten valtiolla
kin. Kunnallishallinnossa vapautuvaa työ
panosta on vaikea arvioida, koska siellä val
tionosuushallintoon liittyvät työtehtävät ovat 
useimmiten osana tiettyä tointa tai virkaa. 
Järjestelmän uudistuessa olisikin useimmiten 
kysymys henkilöstön työpanoksen uudelleen 
suuntaamisesta. Hallinnollisista työtehtävistä 
vapautuva työpanos voitaisiin kohdentaa 
asianomaisen hallinnonalan varsinaiseen toi
mintaan. Henkilökunnan määrään uudistuksel
la tuskin olisi suurtakaan merkitystä kunnissa 
ja kuntainliitoissa. 
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7. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Valtionosuusuudistuksessa pidetään valtion 
ja kuntien välinen kustannustenjako ennallaan 
ja vakaana. Koelaskelmien mukaan rahoitus
osuudet pysyisivätkin ennallaan. Uudistuksella 
ei siten olisi vaikutusta valtionosuuksien koko
naismäärään. 

Koelaskelmat on tehty vuosien 1988 ja 1989 
tietojen perusteella. Uudistuksen vaikutukset 
vuoteen 2000 on jäljempänä olevissa taulukois
sa arvioitu vuoden 1989 tasossa. Lopulliset 
laskelmat tasauskertoimen määrittelemiseksi 
tehdään vuosien 1988-1990 perusteella vuoden 
1992 keväällä. Kunnat on ryhmitelty koelaskel
missa vuodelle 1991 toimitetun kantokyky
luokituksen mukaisesti. Vertailutietojen val
tionosuusasteikkoina on käytetty opetustoimes
sa vuonna 1988 voimassa ollutta asteikkoa ja 
sosiaali- ja terveydenhuollossa vuonna 
1989-1991 käytössä ollutta asteikkoa. 

Valtionosuuksien hallinnonaloittaiset siirty
mät ovat vuoden 1989 tasossa seuraavat: ope
tusministeriön hallinnonalalta siirtyy yleiseen 
valtionosuuteen ja verotulojen täydennykseen 
1,8 miljardia markkaa ja sosiaali- ja terveyden
huollon hallinnonalalta 2,6 miljardia markkaa 
eli yhteensä 4,4 miljardia markkaa. Verotulojen 
täydennys kasvaa siirtojen johdosta 1,4 miljar
dilla markalla ja yleinen valtionosuus 3,0 mil
jardilla markalla. 

Järjestelmän muutoksen vaikutuksia voidaan 
tarkastella yleiseen valtionosuuteen yhdistetyn 
tasauksen siirtymäkauden jälkeen vuonna 2000. 
Valtionosuuksien muutokset ovat kantokyky
luokittain seuraavat: 

Taulukko 1: Valtionosuusuudistuksen vaikutus 
kantokykyluokittain 

Kantokykyluokka 
V. 1991 

Muutos yht. 
1993-2000, mk/as 

1 ............................ -25 
2 ............................ 46 
3 ............................ 81 
4 ............................ -24 
5 ............................ -14 
6 ···························· -33 
7 ............................ 118 
8 ............................ 1 
9 ···························· -45 

10 ............................ -168 
Yht ........................... -20 

Järjestelmän uudistus merkitsee valtion
osuuksien lisääntymistä kantokykyluokissa 
kaksi, kolme, seitsemän ja kahdeksan. Suurin 
lisäys asukasta kohden tulee seitsemänteen 
kantokykyluokkaan. Kahden ylimmän, yhdek
sännen ja kymmenennen kantokykyluokan 
kuntien valtionosuudet vähenisivät eniten. 

Lääneittäin muutokset asukasta kohden las
kettuna käyvät ilmi taulukosta 2. 

Taulukko 2: Valtionosuusuudistuksen vaikutus 
lääneittäin 

Lääni 

Uudenmaan ................. . 
Turun ja Porin ............ .. 
Hämeen ..................... . 
Kymen ...................... . 
Mikkelin .................... . 
Pohjois-Karjalan ............ . 
Kuopion .................... . 
Keski-Suomen .............. . 
Vaasan ...................... . 
Oulun ....................... . 
Lapin ....................... . 
Yht .......................... . 

Muutos yht. 
1993-2000, mkfas 

-96 
61 

107 
208 
124 

-145 
-190 
-158 

53 
-156 
-183 
-20 

Eniten valtionosuudet lisääntyisivät Kymen 
läänissä 208 markkaa asukasta kohden. Suurin 
alennus asukasta kohden on Kuopion läänissä 
190 markkaa asukasta kohden. Oulun ja Lapin 
läänin valtionosuuksien väheneminen johtuu 
ennen kaikkea läänin kaupunkikuntien valtion
osuuksien vähenemisestä. 

Uudistuksessa useammassa kunnassa val
tionosuudet lisääntyisivät kuin vähenisivät. 27 
kunnassa valtionosuuksien kokonaismäärän 
muutos olisi pienempi kuin + f-0,75 pen
niä/äyri vuonna 2000 vuoteen 1993 verrattuna. 
Vain 13 kunnassa valtionosuuksien vähenemi
nen olisi suurempi kuin 1,25 penniä/äyri. 

Laskelmat alue- ja kuntakohtaisista muutok
sista perustuvat kahden vuoden toimintaa ku
vaaviin tekijöihin. Tasauksen suuruuden mää
rittelemiseksi kuntakohtaisesti on laskelmat 
tehtävä vielä vuodelta 1990. Tällöin vasta 
nähdään uudistuksen lopulliset vaikutukset. 
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Taulukko 3: Kuntien lukumäärä läänin ja muutoksen mukaan 
Muutos yht. 1993-2000, penniä/äyri 

Lääni Alle -1.25- -0.75- -0.25- 0.25- 0.75- Yli 
-1.25 -0.75 -0.25 0.25 0.75 1.25 1.25 Yht. 

Uudenmaan 0 2 9 14 8 6 0 39 
Turun ja Porin ... 1 9 6 17 40 21 0 94 
Hämeen .......... 0 4 6 15 19 5 0 49 
Kymen 0 ••• ••••••• 0 0 0 7 8 12 0 27 
Mikkelin ......... 1 2 2 8 7 9 0 29 
Pohjois-Karjalan .. 1 6 3 6 1 1 1 19 
Kuopion .......... 0 8 5 3 6 2 0 24 
Keski-Suomen .... 1 7 7 6 6 4 1 32 
Vaasan ........... 3 7 9 11 10 16 1 57 
Oulun ............ 6 13 10 9 9 5 0 52 
Lapin ............ 0 10 1 2 2 7 0 22 -
Yht. .............. 13 68 58 98 116 88 3 444 

Kunnissa, joissa valtionosuuksien muutos asukkaista noin 80 prosenttia. 
olisi pienempi kuin + /- 0,75 penniä/äyri, on 

Taulukko 4: Asukasluku, 1000 asukasta, kantokykyluokan ja muutoksen mukaan 
Muutos yht. 1993-2000, penniä/äyri 

Kantokyky- Alle -1.25- -0.75- -0.25- 0.25- 0.75- Yli 
luokka -1.25 -0.75 -0.25 0.25 0.75 1.25 1.25 Yht. 

1 ................ 27 146 112 86 121 133 8 633 
2 ••••••••••••• 0 •• 2 119 48 116 72 174 0 531 
3 .... ······· ..... 0 38 19 93 89 73 0 312 
4 ................ 0 107 84 119 118 62 0 490 
5 ••••••••• 0 •••••• 

0 80 81 309 172 18 0 659 
6 ................ 0 0 284 201 239 0 0 725 
7 ••••••••••••••• 0 0 0 20 83 162 0 0 265 
8 . ·········· ····· 0 0 160 249 54 0 0 463 
9 

•••••••••• ••••• 0 
0 0 0 !51 36 0 0 187 

10 ................ 0 0 490 0 176 0 0 666 
Yht. 29 490 1 298 1 407 1 238 460 8 4930 
% kaikista asukk. 0.6 9.9 26.3 28.5 25.1 9.3 0.2 100 

Kahden alimman kantokykyluokan 238 kun
nasta 113 kunnassa valtionosuuksien muutos 
olisi pienempi kuin + /- 0,75 penniä/äyri. 
Alimpien kantokykyluokkien kunnista 66 olisi 

sellaista, joissa valtionosuudet vähenisivät 
enemmän kuin 0,75 penniä/äyri. 58 kunnassa 
valtionosuuksien lisäys olisi vastaavaa rajaa 
suurempi. 

Taulukko 5: Kuntien lukumäärä kantokykyluokan ja muutoksen mukaan 
Muutos yht. 1993-2000, penniä/äyri 

Kantokyky- Alle -1.25- -0.75-- -0.25- 0.25- 0.75- Yli 
luokka -1.25 -0.75 -0.25 0.25 0.75 1.25 1.25 Yht. 

1 .... ············ 12 35 22 22 26 25 3 145 
2 ................ 1 19 II 18 14 30 0 93 
3 .. ·············· 0 6 4 11 17 17 0 55 
4 

••••••••••••• •• 0 
0 7 9 14 18 14 0 62 

5 ······· ········· 0 1 3 15 13 2 0 34 
6 ·········· ...... 0 0 6 8 13 0 0 27 
7 ················ 0 0 1 5 9 0 0 15 
8 ······ .... ······ 0 0 1 4 2 0 0 7 
9 

• •••••••••••• •• 0 
0 0 0 1 2 0 0 3 

10 .... ············ 0 0 1 0 2 0 0 3 
Yht. ············ .. 13 68 58 98 116 88 3 444 
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Niistä 267 kunnasta, joissa veroäyrin hinta 
on 17,50 penniä tai korkeampi, 136 kunnassa 
valtionosuuksien muutos olisi pienempi kuin 
+ /- 0,75 penniä/äyri. Korkean veroäyrin 

kunnista 70:ssä valtionosuuksien vähennys olisi 
suurempi kuin 0,75 penniä/äyri ja 61 kunnassa 
valtionosuuksien lisäys vastaavaa rajaa suu
rempi. 

Taulukko 6: Kuntien lukumäärä veroäyrin hinnan ja muutoksen mukaan 

Veroäyrin Muutos yht. 1993-200, penniäjäyri 
hinta alle -1.25- -0.75-
V. 1991 -1.25 -{).75 -{).25 

15.00 tai alle 0 0 
15.25-16.00 ...... 0 0 
16.25-16.50 0 0 
16.75-17.25 ...... 1 10 
17.5Q-18.00 ...... 6 47 
18.25-18.50 ...... 6 8 
18.75- tai yli .... 0 3 
Yht. ... ····· ...... 13 68 

Niistä 215 kunnasta, JOissa asukasluku on 
alle 5000 asukasta, 107 kunnassa valtionosuuk
sien muutos olisi pienempi kuin + /- 0,75 
penniä/äyri. Asukasluvultaan pienistä kunnista 

1 
2 
2 

13 
37 
2 
1 

58 

-0.25- 0.25- 0.75- Yli 
0.25 0.75 1.25 1.25 Yht. 

0 1 0 0 2 
3 14 l 0 20 

15 17 4 0 38 
33 35 25 0 117 
42 44 51 2 229 

5 5 5 1 32 
0 0 2 0 6 

98 116 88 3 444 

54 kunnassa valtionosuuksien vähennys olisi 
suurempi kuin 0,75 penniä/äyri ja 50 kunnassa 
valtionosuuksien lisäys vastaavaa rajaa suu
rempi. 

Taulukko 7: Kuntien lukumäärä asukasluvun ja muutoksen mukaan 

Asukas- Muutos yht. 1993-200, penniä/äyri 
luku alle -1.25- -0.75-
V. 1989 -1.25 -{).75 -{).25 

Alle 1 501 2 7 
1 501-2 500 ...... 6 10 
2 501-5 000 ...... 5 24 
5 001-7 500 ...... 0 10 
7 501-10 000 ..... 0 8 
10 001-15 000 .... 0 3 
15 001-25 000 .... 0 3 
25 001-50 000 .... 0 2 
50 001- 0 0 
Yht. .............. 13 68 

Kahden vuoden koelaskelmien mukaan val
tionosuuksien tasaus jäisi voimaan 143 kunnal
le vuoden 2000 jälkeenkin. Tasaus lisäisi yleisen 
valtionosuuden määrää 61 kunnassa ja vähen
täisi sitä 82 kunnassa. Täten määräytymispe
rusteiden mukainen valtionosuus toteutuisi 301 
kunnassa. 

Vuonna 2000 tasaukseen käytetään uudis
tukseen sisältyvien valtionosuuksien määrästä 
noin 1/2 prosenttia. 

Valtionosuusuudistuksen kuntakohtaisiin tu
loksiin vaikuttaa myös verotulojen täydennyk
sen muutokset. Ne riippuvat koko maan kes
kimääräisen veroäyrimäärän muutoksista ja 
kuntakohtaisien äyrimäärien kehittymisestä. 

7 
6 

15 
6 
8 
5 
2 
4 
2 

58 

-0.25- 0.25- 0.75- Yli 
0.25 0.75 1.25 1.25 Yht. 

5 7 6 1 35 
10 14 19 0 65 
20 23 26 2 115 
18 20 16 0 70 
14 12 9 0 51 
12 14 11 0 45 
7 18 1 0 31 
6 7 0 0 19 
2 1 0 0 5 

98 116 88 3 444 

Näistä ei ole tehty arvioita eikä siten verotu
lojen täydennyksen kuntakohtaisia kehitystä 
ole arvioitu vertailtaessa vuoden 2000 tilannet
ta. 

8. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Samanaikaisesti tämän esityksen kanssa an
netaan eduskunnalle esitys opetus- ja kulttuu
ritoimen rahoitusta koskevan lainsäädännön 
uudistamisesta sekä esitys sosiaali- ja tervey
denhuollon suunnittelua ja valtionosuutta kos
kevan lainsäädännön uudistamisesta. Esityksis-
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sä ehdotetaan valtionosuuksien uudistamista 
samojen lähtökohtien mukaisesti. Kaikissa val
tionosuusjärjestelmissä valtionosuudet määräy
tyisivät laskennallisesti ja ne suoritettaisiin pää
sääntöisesti suoraan kunnille. Samoin ehdote
taan lukuisia muutoksia opetus- ja kulttuuri
toimen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toi
mintaa sääntelevään lainsäädäntöön. 

Esitys on laadittu siten, että se tulee käsitellä 
yhdessä opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta 
sekä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelua 
ja valtionosuutta koskevien esitysten kanssa, 
koska tämän esityksen eräitä säännöksiä sovel
lettaisiin mainittujen esitysten mukaisissa valti
onosuusjärjestelmissä. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten peruste! ut 

1.1. Kuntien valtionosuuslaki 

1 luku 

Yleisiä säännöksiä 

1 §. Soveltamisala. Lain piiriin tulisi voimas
sa olevan kuntien yleisestä valtionosuudesta ja 
yleisistä rahoitusavustuksista annetun lain mu
kainen yleinen valtionosuus sekä verotulojen 
täydennys ja harkinnanvarainen avustus. Val
tionosuusuudistukseen liittyvänä uutena yleisen 
valtionosuuden osana lain piiriin tulisi valtion 
yleinen taloudellinen tuki ja yleisen valtion
osuuden tasauserä kunnille. Tätä lakia on 
tarkoitus soveltaa kunnille maksettavaan ylei
seen valtionosuuteen sekä rahoitusavustuksiin 
ilman poikkeuksia. 

Laissa olisi säännöksiä, joita sovellettaisiin 
myös opetus- ja kulttuuritoimeen sekä sosiaali
ja terveydenhuoltoon myönnettäviin tehtävä
kohtaisiin valtionosuuksiin. Tämän lain sään
nöksiä sovellettaisiin tehtäväkohtaisiin valtion
osuuksiin vain, jos mainituissa laeissa niin 
säädettäisiin. 

2 §. Määritelmiä. Koska tässä laissa on 
ehdotettu otettavaksi käyttöön voimassa ole
vasta lainsäädännöstä jossain määrin poik
keavia ja uusia käsitteitä, on lakiehdotuksessa 
katsottu tarpeelliseksi määritellä eräät keskeiset 
käsitteet. 

Valtionosuudella tarkoitettaisiin tässä laissa 
paitsi kunnalle tämän lain perusteella myönnet
tävää yleistä valtionosuutta myös opetus- ja 
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain se
kä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta 
ja valtionosuudesta annetun lain perusteella 
myönnettäviä tehtäväkohtaisia valtionosuuk-

sia. Valtionosuudella tarkoitettaisiin siten val
tiolta kunnalle lain perusteella tulevaa suoritus
ta. 

Yleinen valtionosuus muodostuisi yleisen 
valtionosuuden tasauksesta ja perusosasta. 
Yleisen valtionosuuden tasauksen tarkoitukse
na olisi järjestelmän muutoksesta aiheutuvien 
kunnan taloudellisten vaikutusten lieventämi
nen. Yleisen valtionosuuden perusosa muodos
tuisi kahdesta osasta. Taloudelliselta merkityk
seltään suuremman osan muodostaisi yleinen 
taloudellinen tuki, joka vastaisi sitä valtion
osuuden osaa, joka valtionosuusuudistuksen 
yhteydessä siirrettäisiin tehtäväkohtaisista val
tionosuuksista yleiseen valtionosuuteen. Toisen 
osan muodostaisi valtionosuus sellaisten laissa 
säädettyjen tehtävien hoitamiseen, joiden valti
onosuusperusteita koskevissa säännöksissä on 
viitattu yleisestä valtionosuudesta annettuihin 
säännöksiin. Nykyisin yhdessätoista laissa vii
tataan voimassa olevaan lakiin kuntien yleises
tä valtionosuudesta ja yleisistä rahoitusavus
tuksista. Lait ovat seuraavat: 

1) laki kunnille palo- ja pelastustoimen kus
tannuksiin suoritettavista valtionosuuksista ja 
-avustuksista, 3 §:n l momentti (1275/88); 

2) laki yleisestä oikeusaputoiminnasta, 22 § 
(1274/88); 

3) laki maatalouslautakunnista, 5 § 
(1276/88); 

4) laki maataloustuen jako- ja valvontateh
tävien hoitamisesta, 7 § (1277/88); 

5) laki kuluttajaneuvonnan järjestämisestä 
kunnassa, 9 § (1279/88); 

6) laki valtionavustuksesta elinkeinojen edis
tämiseen kunnissa, 2 § (1280/88); 

7) laki maatalousyrittäjän lomituspalveluista, 
24 § (1283/88); 
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8) laki pienyrittäjän vuosilomarahasta, 12 §:n 
2 momentti (1284/88); 

9) asumistukilaki, 17 § ( 1282/88); 
1 0) laki kunnalle suoritettavasta katumak

susta, 13 §, (1278/88); sekä 
11) rakennuslaki, 24, 115 ja 137 § (1281/88) 
Ehdotetun lain voimaantulosäännöksen mu

kaan kuntien yleisestä valtionosuudesta ja ylei
sistä rahoitusavustuksista annettu laki kumot
taisiin. 

Rahoitusavustuksella tarkoitettaisiin verotu
lojen täydennystä ja harkinnanvaraista avus
tusta. Verotulojen täydennykseen kunta olisi 
oikeutettu tässä laissa säädettyjen edellytysten 
täyttyessä. Harkinnanvaraista avustusta kunta 
voisi tässä laissa säädetyissä tapauksissa saada 
valtionapuviranomaisen harkinnan mukaan. 

Tehtäväkohtaisilla valtionosuuksilla tarkoi
tettaisiin tässä laissa käyttökustannusten val
tionosuuksia, jotka myönnettäisiin opetus- ja 
kulttuuritoimeen sekä sosiaali- ja terveyden
huoltoon. Valtionosuudet eivät olisi kuiten
kaan määrätarkoitukseen osoitettuja. Yleisen 
valtionosuuden piiriin kuuluvien tehtävien hoi
tamiseen suoritettavaa valtionosuutta ei tässä 
laissa pidettäisi tehtäväkohtaisena valtionosuu
tena. 

Valtionosuustehtäviä olisivat kaikki ne teh
tävät, joihin tämän lain perusteella myönnet
täisiin yleistä valtionosuutta tai opetus- ja 
kulttuuritoimen rahoituksesta sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuu
desta annetun lain perusteella tehtäväkohtaista 
valtionosuutta. 

2luku 

Valtion ja kuntien välinen kustannustenjako 

3 §. Keskimääräisten markkamäärien vahvis
tamisperusteet. Valtionosuuksien ja niiden mää
räämisen perusteena olevat keskimääräiset 
markkamäärät vahvistettaisiin vuosittain valti
on talousarvioesityksen antamisen jälkeen seu
raavalle varainhoitovuodelle. Valtionosuuksien 
keskimääräiset markkamäärät vahvistettaisiin 
määräytymisyksikköä kohden. Valtionosuuden 
vahvistamis- ja tarkistaruisperusteet säädettäi
siin jokaiselle valtionosuudelle erikseen. Yleisen 
valtionosuuden määräytymisperusteista säädet
täisiin tässä laissa. Opetus- ja kulttuuritoimen 
sekä sosiaali- ja terveydenhuollon osalta niistä 
säädettäisiin erityislaeissa. 

Keskimääräisiä markkamääriä vahvistettaes
sa käytettäisiin perusteena valtionosuustehtävi
en laadun ja laajuuden muutoksista aiheutu
nutta kustannusten muutosta sekä kustannus
tason muutosta, joka jakaantuisi hintatason 
muutokseen ja palkkaustason muutokseen. 

Valtionosuuksien markkamäärien pitämisek
si ajantasalla markkamääriä vahvistettaessa pi
dettäisiin lähtökohtana niitä valtionosuuksien 
markkamääriä, joihin olisi tehty vahvistaruis
vuoden ja aikaisempien vuosien palkkaus- ja 
hintatason kehityksen perusteella tarkistukset 
ja joissa olisi otettu huomioon myös valtion ja 
kuntien välisen kustannustenjaon säilyttämi
nen. 

Yleisestä valtionosuudesta suurimman osan 
muodostaisi yleinen taloudellinen tuki, joka 
tehtäväkohtaisista valtionosuuksista siirtyisi 
yleiseen valtionosuuteen. Tämän takia olisi 
yleisen valtionosuuden markkamäärää vahvis
tettaessa otettava huomioon myös ne muutok
set, jotka vaikuttavat tehtäväkohtaisiin valtion
osuuksiin. 

4 §. Keskimääräisten markkamäärien tarkis
taminen. Valtionosuuksia vahvistettaessa erityi
sesti inflaatioarviot sekä palkkauskustannusten 
muutosarviot ovat usein epävarmoja. Jotta 
valtionosuudet voitaisiin pitää mahdollisimman 
ajankohtaisina, olisi valtionosuuksia syytä tar
kistaa myös varainhoitovuoden aikana näiden 
tekijöiden osalta. Valtionosuuksia tarkistettai
siin siis palkkaustason ja hintatason muutosta 
vastaavasti varainhoitovuoden syksyllä ja val
tionosuudet laskettaisiin tällöin vuoden alusta 
lukien uusien arvioiden pohjalta. Joka neljäs 
vuosi tehtävän kustannustenjakoselvityksen ai
heuttamat muutokset valtionosuuksien keski
määräisiin markkamääriin tehtäisiin tässä yh
teydessä vuoden alusta lukien. 

Valtionosuuksien lopullinen markkamäärä 
varainhoitovuodelta saataisiin selville varain
hoitovuoden jälkeisenä syksynä. Tällöin valti
onosuustehtävien laadun ja laajuuden muutok
sista aiheutuvasta kustannusten lisäyksestä saa
taisiin tiedot kuntien ja kuntainliittojen tilin
päätöksistä tai muista erillisselvityksistä. Täl
löin olisivat myös tiedossa palkkauskustannus
ten ja hintatason muutokset lopullisina 
indeksien perusteella mitattuna. 

Varainhoitovuoden jälkeen tehtävät valtion
osuuden oikaisuerät maksettaisiin 15 prosentil
la korotettuina. 

5 §. Valtionosuustehtävien ja kustannustason 
muutos. Valtionosuustehtävien laatu ja la,ajuus 
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saattavat muuttua sekä valtion että kuntien 
toimenpiteiden johdosta. Valtionosuustehtävien 
laadun ja laajuuden muutos otettaisiin huo
mioon siltä osin kuin se aiheutuu laista, lakiin 
tai asetukseen perustuvasta valtion viranomai
sen määräyksestä, valtakunnallisesta suunnitel
masta taikka valtion talousarviosta. 

Kustannustason muutoksen mittaamisessa 
otettaisiin huomioon ansiotason muutos siten, 
että palkansaajien yleisellä ansiotasoindeksillä 
mitattaisiin palkkatason nousua. Lisäksi otet
taisiin huomioon palkkoihin sidonnaisten mak
sujen kuten sosiaaliturvamaksujen sekä kunnal
listen viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 
(202/64) mukaisten maksujen muutos. Perus
koululaissa ( 476/83) ja lukiolaissa ( 477 /83) tar
koitettujen viranhaltijoiden kohdalla ei tällaista 
eläkemaksuvelvollisuutta ole. Kustannustason 
muutoksia painotettaisiin siten, että ansiotasol
la ja kuntien palkkasidonnaisten maksujen 
muutoksella olisi kahden kolmasosan paino ja 
yleinen hintataso vaikuttaisi muutoksessa yh
den kolmasosan painoarvolla ja sen mittaami
nen perustuisi tilastokeskuksen julkaisemaan 
kuluttajahintaindeksiin. 

6 §. Kustannustenjaon säilyttäminen. Lähtö
kohtana on, että valtion ja kuntien välinen 
kustannustenjako ei uudistuksen vuoksi muutu. 

Ehdotetun uuden valtionosuusjärjestelmän 
ollessa laskennallinen ja kun toiminnan järjes
tämisestä aiheutuvia todellisia kustannuksia ei 
seurattaisi valtionosuuden perustana vuosit
tain, olisi mahdollista, että pitkällä aikavälillä 
valtion ja kuntien välinen kustannustenjako 
muuttuisi. Jotta tällaista muutosta ei syntyisi, 
ehdotetaan lakiin otettavaksi säännös, jonka 
mukaan valtio osallistuisi kunnille tehtäväkoh
taisien valtionosuuksien piiriin kuuluvista teh
tävistä aiheutuviin kustannuksiin samassa suh
teessa kuin se on osallistunut niihin tämän lain 
tullessa voimaan. 

Kustannustenjakotarkastelussa olisivat mu
kana uudistuksen piiriin kuuluvat opetus- ja 
kulttuuritoimen sekä sosiaali- ja terveydenhuol
lon valtionosuustehtävistä aiheutuvat kustan
nukset. Tarkastelussa ei kuitenkaan otettaisi 
huomioon perustamishankkeista aiheutuvia 
kustannuksia. Kulttuuritoimesta kirjastotointa 
lukuun ottamatta aiheutuvia kustannuksia ei 
myöskään otettaisi huomioon. Kustannuksia 
tarkasteltaisiin ilman laskennallisia korkoja ja 
poistoja sekä lainanhoitokustannuksia. Kunti
en ja kuntainliittojen välisiä eriä ei laskettaisi 
kahteen kertaan. 

Uudistuksen yhteydessä opetus- ja kulttuuri
toimen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon val
tionosuuksista yleiseen valtionosuuteen siirtyvä 
osa muuttuisi samassa suhteessa kuin tehtävä
kohtaiset valtionosuudet muuttuvat. Tämän 
vuoksi yleisen valtionosuuden osaa, joka mak
setaan yleisenä taloudellisena tukena kunnille, 
ei olisi tarpeen erikseen selvittää valtion ja 
kuntien välisessä kustannustenjakotarkastelus
sa. Kustannustenjakomenettely ei myöskään 
koskisi jo ennen tämän lain voimaantuloa 
yleisen valtionosuuden piiriin kuuluneita niin 
sanottuja pieniä valtionosuuksia. Näiden val
tionosuuksien vahvistamisessa ja tarkistamises
sa jatkettaisiin nykyistä käytäntöä. 

Tehtävien määrällinen muutos otettaisiin 
huomioon vain, kun siitä olisi päätetty lakieh
dotuksen 5 §:n 1 momentissa tarkoitetulla ta
valla. Tämä edellyttää, että koko maan tasolla 
on näiden uudistusten toteuttamisesta kustan
nustietoja. Tältä osin kustannustenjakotarkas
telussa meneteltäisiin samalla tavalla kuin esi
merkiksi vahvistamismenettelyssä arvioimalla 
toiminnan laadun ja laajuuden muutosta. 

Kustannustenjakoa koskeva selvitys tehtäi
siin joka neljäs vuosi. Jos laki tulisi voimaan 
vuoden 1993 alusta lukien, lähdettäisiin siitä, 
että kustannustenjaon tarkistus tapahtuisi en
simmäisen kerran vuonna 1996 vertaamalla 
vuosien 1992 ja 1995 kustannuksia ja valtion
osuuksia. Vuoden 1992 hallinnonaloittainen 
kustannustenjako määriteltäisiin ottamalla 
huomioon opetusministeriön ja sosiaali- ja ter
veysministeriön hallinnonaloilta yleiseen val
tionosuuteen ja verotulojen täydennykseen siir
tyvät erät. Seuraavan kerran tarkistus tehtäisiin 
vuonna 2000 vertaamalla vuosien 1992 ja 1999 
kustannuksia ja niin edelleen joka neljäs vuosi. 

Kustannustenjaon kehitys selvitettäisiin hal
linnona1oittain. Jos selvitykset osoittaisivat, et
tä kustannustenjako opetustoimen tai sosiaali
ja terveydenhuollon valtionosuustehtävissä olisi 
poikennut lain voimaan tullessa vallinneesta 
tasosta, korjattaisiin nimenomaan kyseisten 
hallinnonalojen valtionosuuksia. Yleisen val
tionosuuden markkamäärää muutettaisiin vas
taavassa suhteessa kuin mitä opetusministeriön 
ja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonaloil
ta siirtyy valtionosuutta yleiseen valtionosuu
teen ja verotulojen täydennykseen. 

Selvitysten edellyttämät tarkistukset valtion
osuuksien keskimääräisiin markkamääriin teh
täisiin tarkistusvuoden alusta lukien. 

7 §. Neuvottelumenettely. Sisäasiainministeri-
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ön hallinnonalalle kuuluva yleinen valtion
osuus on tarkoitettu tukemaan useiden eri 
hallinnonalojen toimintoja. Koska näiden oh
jaus edelleen tapahtuisi erityisministeriöiden 
johdolla, tulisi sisäasiainministeriön neuvotella 
valtion talousarvion valmistelun yhteydessä 
asianomaisten ministeriöiden ja kuntien kes
kusjärjestöjen kanssa siitä, miten kustannukset 
kehittyvät. 

Sisäasiainministeriön, opetusministeriön sekä 
sosiaali- ja terveysministeriön tulisi lisäksi neu
votella kuntien keskusjärjestöjen kanssa val
tionosuuksien markkamääriin jälkikäteen teh
tävistä tarkistuksista. Myös valtiovarainminis
teriö olisi yhtenä osapuolena neuvotteluissa. 
Näitä jälkikäteen tehtäviä tarkistuksia olisivat 
4 §:ssä säännelty kunkin varainhoitovuoden 
markkamäärien tarkistaminen varainhoitovuo
den aikana ja seuraavana vuonna sekä 6 §:ssä 
tarkoitettu kustannustenjaon tarkistaminen. 
Nämä neuvottelut käytäisiin alkusyksystä siten, 
että tarkistukset tehtäisiin varainhoitovuoden 
lokakuun loppuun mennessä. 

3luku 

Yleinen valtionosuus 

8 §. Yleisen valtionosuuden määräytyminen. 
Kunta saisi yleisenä valtionosuutena tietyn 
markkamäärän, joka määräytyisi varainhoito
vuotta edeltävän vuoden ensimmäisen päivän 
asukasluvun mukaan. Yleinen valtionosuus 
suoritettaisiin yhtenä kokonaisuutena. Mark
kamäärä olisi nykyistä merkittävästi suurempi, 
koska yleiseen valtionosuuteen kuuluisi myös 
kunnalle myönnettävä yleinen taloudellinen tu
ki, joka vastaisi uudistuksen yhteydessä opetus
ja kulttuuritoimesta sekä sosiaali- ja terveyden
huollosta siirtyvää valtionosuuden osaa. 

Yleisen valtionosuuden asukaskohtainen 
markkamäärä porrastuisi kantokykyluokituk
sen mukaan. Yleisen valtionosuuden markka
määrää ehdotetaan porrastettavaksi asukasti
heyden ja kunnan laaja-alaisuuden tai saaris
toisuuden perusteella lähinnä opetus- ja kult
tuuritoimesta sekä sosiaali- ja terveydenhuol
losta siirtyvien valtionosuuksien kohdentami
seksi. Lisäksi korottavina tekijöinä otettaisiin 
huomioon väestön kielisuhteet. Asukasluvun 
väheneminen otettaisiin huomioon nykyiseen 
tapaan. Yleisellä valtionosuudella tasattaisiin 
myös uudistuksen aiheuttamia kuntakohtaisia 
taloudellisia vaikutuksia. 

9 §. Kantokykyluokkakerroin. Kuntien kanto
kykyluokitus on tekijä, jota yleisesti on käytet
ty valtionosuusjärjestelmissä kuntien välisten 
taloudellisten erojen tasaamiseen. Kantokyky
luokan mukaan määräytyvät kertoimet on las
kettu siten, että porrastus säilyisi alemmissa eli 
kantokykyluokissa 1-5, mutta kantokyky
luokissa 6--10 porrastuksesta luovuttaisiin. 

10 §. Asukastiheyskerroin. Harvaan asutuissa 
kunnissa kustannusten on todettu olevan muita 
kuntia korkeampia. Asukastiheyden mukaan 
määräytyvä kerroin korottaisi kunnan valtion
osuutta, jos asukastiheys olisi pienempi kuin 
kuusi asukasta maaneliökilometriä kohden. 

11 §. Pinta-alakerroin. Myös laaja-alaisissa 
kunnissa kustannukset ovat muita kuntia kor
keammat. Pinta-alan mukaan määräytyvä ker
roin korottaisi kunnan valtionosuutta silloin 
kun kunnan maapinta-ala olisi suurempi kuin 
1 000 maaneliökilometriä. 

12 §. Saaristokuntakerroin. Harvaan asuttui
hin kuntiin ovat verrattavissa myös saaristo
kunnat, joissa kustannusten on todettu olevan 
muita kuntia korkeampia. Saaristokuntaker
roin korottaisi kunnan valtionosuutta, jos kun
ta on määritelty saaristokunnaksi. 

13 §. Väestön kielisuhteen mukaan määräyty
vä kerroin. Kielisuhteet vaikuttaisivat edelleen 
yleisen valtionosuuden markkamäärään. Koro
tus tehtäisiin kantokykyluokituksen ja kunnan 
asukastiheyden ja pinta-alan tai saaristoisuu
den perusteella porrastettuun markkamäärään 
korottamalla sitä 5 prosentilla kaksikieliselle 
kunnalle ja kunnalle, jossa palveluja järjeste
tään myös saamen kielellä. Saamen kielellä 
palveluja järjestäviksi kunniksi katsottaisiin 
yleistä valtionosuutta myönnettäessä Utsjoen, 
Enontekiön ja Inarin kunnat. 

14 §. Asukasluvun alenemisen mukaan mää
räytyvä markkamäärä. Kunnat tarvitsevat vä
estön vähentyessä taloudellista tukea palvelu
rakenteensa sopeuttamiseen. Yleistä valtion
osuutta korottavana tekijänä otettaisiin huo
mioon myös asukasluvun vähennys, jolloin 
tältä osin 8 §:n 1 momentin mukaisen yleisen 
valtionosuuden lisäyksenä otettaisiin huomioon 
myös tehtäväkohtaisten valtionosuuksien 
markkamäärät. 

15 §. Yleisen valtionosuuden tasaus. Valtion
osuuksien laskennallisten perusteiden käyt
töönotto merkitsisi joidenkin kuntien kohdalla 
huomattavia muutoksia valtionosuuksien mää
rään. Kun laskennalliseen valtionosuusjärjestel
mään siirtymisen tarkoituksena ei ole ollut 
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yhdellä kertaa huomattavasti lisätä tai vähen
tää kunnan valtionosuuksien määrää, lakiin 
otettaisiin säännös yleisen valtionosuuden ta
saamisesta. Tasauksella lähestyttäisiin lasken
nallisten määräytymisperusteiden mukaista 
yleisen valtionosuuden kokonaismäärää. Kun
nan 8 §:n mukaan määräytyvää yleisen valtion
osuuden perusasaa lisättäisiin tai vähennettäi
siin, jos tehtäväkohtaisten valtionosuuksien, 
yleisen valtionosuuden ja verotulojen täyden
nyksen yhteismäärä poikkeaisi aikaisempien 
valtionosuussäännösten mukaan vuosina 1988-
1990 määräytyneistä vastaavista valtionosuuk
sista. Tasaus määräytyisi siis täysin vuosien 
1988-1990 laskelmien perusteella. 

Jos kunnan tehtäväkohtaisten valtionosuuk
sien, 8 §:n mukaan määräytyvän yleisen val
tionosuuden perusosan ja verotulojen täyden
nyksen yhteismäärä olisi pienempi kuin vastaa
vien valtionosuuksien ja verotulojen täyden
nyksen yhteismäärä vuosilta 1988-1990 teh
dyissä laskelmissa, lisättäisiin kunnan yleistä 
valtionosuutta. Lisäys tehtäisiin vuonna 1993 
kertomalla yleisen valtionosuuden keskimääräi
nen markkamäärä kunnan asukasluvulla ja 
tasauskertoimen itseisarvolla. Tämän arvioi
daan tasoittavan uuden ja vanhan järjestelmän 
erot kokonaisuudessaan. Tasaus pienenisi vuo
desta 1994 vuoteen 2000 asti siten, että sen 
arvioidaan olevan noin 60 markkaa asukasta 
kohti vuodessa (vuoden 1989 tasossa). Koska 
tasauskerroin ei muutu vuoden 2000 jälkeen, 
niin kunnilla, joilla valtionosuuden vähennys 
olisi suurempi kuin 420 markkaa asukasta 
kohti, tasauserä jäisi vaikuttamaan kunnan 
yleiseen valtionosuuteen vuoden 2000 jälkeen
kin. 

Jos kunnan tehtäväkohtaisten valtionosuuk
sien, 8 §:n mukaan määräytyvän yleisen val
tionosuuden perusosan ja verotulojen täyden
nyksen yhteismäärä olisi suurempi kuin vastaa
vien valtionosuuksien ja verotulojen täyden
nyksen yhteismäärä vuosilta 1988-1990 teh
dyissä laskelmissa, vähennettäisiin kunnan ylei
sen valtionosuuden perusosasta tasaus. 
Vähennys tehtäisiin vuonna 1993 markkamää
rällä, joka saataisiin kertomalla yleisen valtion
osuuden keskimääräinen markkamäärä kunnan 
asukasluvulla ja tasauskertoimen itseisarvolla. 
Vuodesta 1994 lähtien vuoteen 2000 asti yleisen 
valtionosuuden määrä lähentyisi laskennallis
ten perusteiden mukaista markkamäärää edellä 
selostetulla tavalla. 
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Eräillä kunnilla yleisen valtionosuuden tasa
uksesta johtuva vähennettävä määrä voisi 
muodostua suuremmaksi kuin yleisen valtion
osuuden markkamäärä ja eräillä kunnilla ky
seinen markkamäärä jäisi suhteellisen pieneksi. 
Näille kunnille myönnettäisiin yleistä valtion
osuutta vähintään 20 prosenttia 8 §:n mukaan 
määräytyvästä yleisen valtionosuuden perus
osasta. Tämän määrän on katsottu vastaavan 
niin sanottujen pienten valtionosuuksien osuut
ta yleisestä valtionosuudesta. 

16 §. Tasauskerroin. Vuosien 1988-1990 
koelaskelmien perusteella kullekin kunnalle 
määrättäisiin tasauskerroin. Tasauskerroin 
määrittelisi poikkeaman suuruuden suhteessa 
yleisen valtionosuuden keskiarvoon ja lasket
taisiin siten, että 15 §:n 1 momentissa tarkoi
tettu poikkeama asukasta kohti jaettaisiin ylei
sen valtionosuuden keskimääräisellä markka
määrällä. Kerroin pyöristettäisiin yhden desi
maalin tarkkuuteen. 

Edellä sanotusta poiketen kunnille, joilla 
tehtäväkohtaisten valtionosuuksien ja verotulo
jen täydennyksen yhteismäärä olisi suurempi 
kuin 15 §:n 1 momentissa tarkoitettujen aikai
sempien valtionosuussäännösten mukaan mää
räytyneiden valtionosuuksien ja verotulojen 
täydennyksen yhteismäärä, vahvistettaisiin ta
sauskerroin seuraavan kaavan mukaan: -1 x 
(8 §:n 1 ja 2 momentin mukaan määräytyvä 
valtionosuuden markkamäärä asukasta kohden 
1 yleisen valtionosuuden keskimääräinen mark
kamäärä). Tasauskertoimen itseisarvoa pienen
nettäisiin vuosittain 0,1 :llä vuoteen 2000 asti. 
Vuosi, josta tasauskerrointa lähdetään laske
maan saadaan seuraavan kaavan mukaan: 1994 
+ 10 x (15 §:n 1 momentissa tarkoitettujen 
aikaisempien valtionosuussäännösten mukaan 
määräytyneet valtionosuudet ja verotulojen 
täydennys asukasta kohden - uusien perustei
den mukaiset tehtäväkohtaiset valtionosuudet 
ja verotulojen täydennys asukasta kohden 1 
yleisen valtionosuuden keskimääräinen mark
kamäärä). Tulos pyöristetään lähimpään täy
teen vuoteen. 

Tasauskertoimen itseisarvoa pienennettäisiin 
vuosina 1994-2000 tai edellä selostetusta ajan
kohdasta lukien vuosittain 0,1 :llä, ellei se sitä 
ennen olisi saavuttanut arvoa nolla. Kun ta
sauskerroin olisi nolla, tasausta ei enää suori
tettaisi. Tasauskertoimet voitaisiin määritellä, 
kun koelaskelmat myös vuoden 1990 tietojen 
perusteella olisivat käytettävissä. 
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4luku 

Rahoitusavustukset 

17 §. Verotulojen täydennys. Kuntien talou
dellisen aseman erojen tasoittamiseksi ehdote
taan nykyiseen tapaan myönnettäväksi verotu
lojen täydennystä kunnalle, jonka veroäyrimää
rä asukasta kohti on olennaisesti kuntien kes
kimääräistä alhaisempi. 

Verotulojen täydennys porrastettaisiin nykyi
seen tapaan kunnan asukastiheyden tai saaris
toisuuden perusteella. Nykyisiä tasoitusrajoja 
korotettaisiin 15 prosenttiyksiköllä. Osa nykyi
sin tehtäväsidonnaisista opetustoimen ja sosi
aali- ja terveydenhuollon valtionosuuksista siir
rettäisiin verotulojen täydennykseen. 

18 §. Harkinnanvarainen avustus. Harkinnan
varaista avustusta voitaisiin myöntää edelleen 
tilapäisten ja poikkeuksellisten kunnallistalou
dellisten vaikeuksien lieventämiseen. Tarkoi
tuksena on jatkaa nykyistä myöntämiskäytän
töä. 

5luku 

Maksaminen ja muu menettely 

19 §. Valtionosuuden vahvistaminen ja tarkis
taminen. Silmällä pitäen kuntien talousarvioi
den laatimista varainhoitovuoden valtion
osuuksien tai niiden määräämisen perusteena 
olevien keskimääräisten markkamäärien vah
vistaminen tapahtuisi varainhoitovuotta edeltä
vän vuoden lokakuun loppuun mennessä. Käy
tännössä vahvistaminen tapahtuisi sen jälkeen 
kun valtion talousarvioesitys on annettu edus
kunnalle. 

Samaan ajankohtaan mennessä tulisi tehdä 
myös varainhoitovuoden ja varainhoitovuotta 
edeltävän vuoden sekä valtion ja kuntien väli
sen kustannustenjaon edellyttämät tarkistukset 
keskimääräisiin markkamääriin. 

20 §. Valtionosuuden ja rahoitusavustusten 
myöntäminen. Ehdotetut käyttökustannusten 
valtionosuuksien ja verotulojen täydennyksen 
määräytymisperusteet ovat sellaiset, että ne 
voidaan suorittaa kunnalle hakemuksetta. 
Myös vuosittain tapahtuva valtionosuuksien 
keskimääräisten markkamäärien tarkistus voi
daan tehdä yleisin perustein niin, ettei siihen 
tarvita hakemuksia tai ilmoituksia yksittäiseltä 
kunnalta. Harkinnanvaraisen avustuksen saa
minen edellyttäisi edelleen nykyiseen tapaan 
hakemusta. 

Verotulojen täydennys myönnettäisiin nykyi
seen tapaan maaliskuun loppuun mennessä. 
Harkinnanvarainen avustus myönnettäisiin 
vuosittain sen jälkeen kun olisi mahdollista 
selvittää avustuksen tarpeeseen vaikuttavat te
kijät. Tämä ajoittuisi aivan vuoden loppuun 
marras-joulukuuhun. 

21 §. Maksaminen. Käyttökustannusten val
tionosuudet suoritettaisiin kunnille kuukausit
tain yhtä suurina erinä viimeistään kunkin 
kuukauden 20 päivänä. Maksaminen on tähän 
asti tapahtunut kunkin kuukauden 11 päivänä. 
Tätä käytäntöä ei ole tarkoitus muuttaa. 

Yleinen valtionosuus muodostuisi aikaisem
min yhteen kootuista niin sanotuista pienistä 
valtionosuuksista ja tämän uudistuksen yhtey
dessä tehtäväkohtaisista valtionosuuksista siir
retyistä eristä. Muu kunnan käyttökustannus
ten valtionosuus muodostuisi erikseen sosiaali
ja terveydenhuollon tarvetta osoittavien tekijöi
den perusteella sekä opetus- ja kulttuuritoimes
sa eri tehtävien yksikkökustannusten perusteel
la. Vaikka valtionosuus teknisesti laskettaisiin 
näin erikseen, se ei merkitsisi niiden suoritta
mista tehtäväkohtaisesti. Tämän vuoksi on 
tarpeen todeta, että kunnan valtionosuus suo
ritettaisiin kunnalle yhtenä kokonaisuutena. 
Vastaava säännös sisältyy opetus- ja kulttuuri
toimen rahoituksesta sekä sosiaali- ja tervey
denhuollon suunnittelusta annettuihin lakieh
dotuksiin. Varainhoitovuoden ja sitä edeltävän 
vuoden sekä kustannustenjaon edellyttämien 
tarkistusten mukaiset valtionosuuden maksa
tukset tai takaisinperinnät otettaisiin huomioon 
tarkistuksia seuraavan marraskuun maksueräs
sä. 

Verotulojen täydennys maksettaisiin nykyi
seen tapaan kesäkuun loppuun mennessä ja 
harkinnanvarainen avustus varainhoitovuoden 
loppuun mennessä. 

22 §. Saamatta jääneen etuuden suorittami
nen. Pykälä vastaisi kuntien ja kuntainliittojen 
valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain 
27 §:ää. Pykälään on tehty eräitä uudesta jär
jestelmästä johtuvia tarkennuksia. Saamatta 
jäänyt etuus voitaisiin suorittaa kunnalle ja 
kuntainliitolle myös ilman hakemusta. Edelly
tyksenä olisi, että tiedot, joiden nojalla saamat
ta jäänyttä etuutta suoritetaan, eivät olisi olleet 
kunnan tai kuntainliiton käytettävissä oi
kaisuvaatimuksen tekemiselle 25 §:ssä säädetyn 
määräajan kuluessa ja että kunnalta tai kun
tainliitolta olisi kyseisten tietojen puuttumisen 
vuoksi jäänyt etuus saamatta. Koron maksa-
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minen olisi myös uutta. Tämä olisi perusteltua, 
koska myös perusteetta maksetusta etuudesta 
perittäisiin korkoa. Merkitykseltään vähäisiä 
etuuksia ei tarvitsisi suorittaa, koska niiden 
maksamisesta saattaisi aiheutua suhteettoman 
suuria kustannuksia. 

23 §. Perusteetloman edun palauttaminen. Py
kälä vastaisi asiasisällöltään voimassa olevan 
valtionosuuslain 28 §:ää. Pykälään on tehty 
uudesta järjestelmästä johtuvia tarkennuksia. 
Perusteetta saatu etu voisi olla valtionosuutta 
tai verotulojen täydennystä. Jos palautettava 
etuus olisi vähäinen tai palauttamista tai koron 
perimistä olisi pidettävä kohtuuttomana, ei 
etuutta tarvitsisi palauttaa. Palautettava etuus 
saataisiin vähentää myöhemmin kunnalle tai 
kuntainliitolle tulevista valtionosuuksista tai 
verotulojen täydennyksestä. 

24 §. Suoritusvelvollisuuden raukeaminen. Py
kälään ehdotetaan otettavaksi voimassa olevan 
valtionosuuslain 27 §:n 2 momentissa ja 
29 §:ssä säädetyt suoritusvelvollisuuden rau
keamista koskevat määräajat Saamatta jäänyt 
etuus tarkoittaisi etuutta, joka olisi lain mu
kaan kuulunut kunnalle. Vastaavasti kuin saa
matta jäänyt etuus olisi perusteetta saatu etuus 
palautettava viimeistään viiden vuoden kulues
sa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona 
etuus olisi tullut suorittaa tai on suoritettu. 

6luku 

Muutoksenhaku 

25 §. Oikaisumenettely. Ehdotuksen mukaan 
valtionapuviranomaisen päätökseen valtion
osuuden tai verotulojen täydennyksen myöntä
misestä voisi kunta tai kuntainliitto hakea 
oikaisua. Oikaisua olisi haettava kirjallisesti 
kolmen kuukauden kuluessa siitä kun valtion
apuviranomaisen päätös on annettu tiedoksi 
kunnalle tai kuntainliitolle. Ehdotettu oikaisu
menettely vastaisi voimassa olevan valtion
osuuslain 26 §:n 2 momentin mukaista menet
telyä. 

26 §. Muutoksenhaku. Oikaisuvaatimuksen 
johdosta annettuun valtionapuviranomaisen 
päätökseen sekä päätökseen, joka koskisi saa
matta jääneen etuuden suorittamista, perusteet
toman edun palauttamista ja uhkasakkoa saisi 
hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeu
delta siten kuin muutoksenhausta hallinto
asioissa annetussa laissa (154/50) säädetään. 
Tämän mukaisesti muutosta olisi haettava kor-

keimmalta hallinto-oikeudelta kolmenkymme
nen päivän kuluessa siitä kun valtionapuviran
omaisen oikaisuvaatimuksen johdosta antama 
päätös olisi annettu tiedoksi kunnalle tai kun
tainliitolle. 

Pykälän 2 momentin mukaan muihin kuin 
edellä lueteltuihin päätöksiin ei saisi hakea 
muutosta valittamalla. Muutoksenhakukielto 
koskisi siten esimerkiksi valtioneuvoston pää
töstä valtionosuuden tai niiden määräämisen 
perusteena olevien keskimääräisten markka
määrien vahvistamisesta ja tarkistamisesta, val
tioneuvoston päätöstä yleisen valtionosuuden 
tasauskertoimen vahvistamisesta sekä valtion
apuviranomaisen päätöstä harkinnanvaraisen 
avustuksen myöntämisestä. 

7luku 

Erinäisiä säännöksiä 

27 §. Uhkasakko. Nyt ehdotetussa valtion
osuusjärjestelmässä tehtäväkohtaisen ohjauk
sen ja valvonnan ja toisaalta valtionosuuksien 
ja -avustusten suoranainen yhteys pääosin kat
keaisi. Kuntien tehtävien ohjauksessa ja val
vonnassa sanktiona ei olisi enää käytettävissä 
valtionosuuden tai -avustuksen vähentämistä 
tai menetystä. Jäljelle jäävänä sanktiona olisi 
uhkasakon asettamismahdollisuutta pidettävä 
riittävänä. 

Mikäli kunta tai kuntainliitto jättäisi valti
onosuustehtävien järjestämisessä noudattamat
ta annetun velvoitteen eikä korjausta saataisi 
kehottamalla aikaan, voisi lääninhallitus käyt
tää uhkasakkoa. Uhkasakkoa koskevan nimen
omaisen pykälän ottaminen lakiin olisi tarpeen, 
sillä lääninhallituksen lääninhallituslain 
(1233/87) 7 §:n mukainen yleinen toimivalta ei 
riittäisi tässä laissa tarkoitettujen velvoitteiden 
täyttämiseksi. 

28 §. Tietojen toimittaminen. Valtionosuus
tehtävien hoidon seurannassa ja valvonnassa 
tarpeelliset tiedot saadaan kunnan kuntasuun
nitelmasta, talousarviosta sekä tilinpäätöksestä 
ja kunnalliskertomuksesta. Nämä tiedot olisi 
toimitettava lääninhallitukselle tiedoksi. 

Jotta tiedot saataisiin riittävän ajoissa, on 
pykälään ehdotettu otettavaksi valtionosuusjär
jestelmään sopivat määräajat. Kunnalliskerto
muksen valmistumisajankohtaa olisi aikaistet
tava nykyisestä lokakuusta toukokuuhun. Tätä 
koskeva kunnallislain 67 §:n muutos on tarkoi
tus antaa samanaikaisesti tämän esityksen 
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kanssa. Kunnallislain muutoksen mukaan tilin
päätös olisi saatettava kunnanvaltuuston käsi
teltäväksi viimeistään syyskuun aikana. Kun 
tätä aikaa ei tilintarkastajien tarkastustoimin
nalle varattavan ajan takia olisi syytä varhen
taa, on pykälässä ehdotettu, että tilinpäätös 
toimitettaisiin tiedoksi kunnanhallituksen käsit
telyn pohjalta. 

29 §. Valtionapuviranomainen. Ehdotuksen 
mukaan sisäasiainministeriö olisi valtionapuvi
ranomaisena yleistä valtionosuutta, verotulojen 
täydennystä ja harkinnanvaraista avustusta 
koskevissa asioissa. 

30 §. Tarkemmat säännökset. Pykälän mu
kaan tarkemmat säännökset lain täytäntöön
panosta annettaisiin asetuksella. 

8luku 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

31 §. Voimaantulo. Laki ehdotetaan tulevaksi 
voimaan vuoden 1993 alusta lukien. 

Ehdotuksen mukaan ennen lain voimaantu
loa voitaisiin ryhtyä sen täytäntöönpanon edel
lyttämiin toimenpiteisiin. Tällaisia toimenpitei
tä voisivat olla markkamäärien vahvistaminen 
vuodelle 1993 ja tietojen hankkiminen vuoden 
1992 kustannustenjaon selvittämiseksi. 

32 §. Kumottavat säännökset. Lailla ehdote
taan kumottavaksi kuntien ja kuntainliittojen 
valtionosuuksista ja -avustuksista annettu laki 
sekä kuntien yleisestä valtionosuudesta ja ylei
sistä rahoitusavustuksista annettu laki. 

Kun voimassa olevaa valtionosuuslakia on 
sovellettu myös eräisiin tämän valtionosuusuu
distuksen ulkopuolelle jääviin valtionosuuksiin 
ja -avustuksiin, on katsottu tarkoituksenmukai
seksi jättää mainitun lain säännökset sovellet
taviksi näihin taloudelliselta merkitykseltään 
vähäisiin etuuksiin vielä kolmen vuoden ajaksi. 
Tänä aikana tulisi selvittää näiden valtionapu
jen uudistaminen. Voimassa olevan valtion
osuuslain 15 §:n 2 ja 3 momentti, jotka koske
vat eduskunnan palkkavaltuuskunnan käsitte
lyä, olisi kuitenkin tarpeen kumota samasta 
ajankohdasta, jona nyt ehdotetut kuntien val
tionosuuslakiin ja opetus- ja kulttuuritoimen 
sekä sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus
järjestelmien uudistamista koskeviin lakiehdo
tuksiin sisältyvät säännökset tulevat voimaan. 
Tällä olisi merkittävä hallintoa yksinkertaista
va vaikutus. 

33 §. Aikaisempien säännösten soveltaminen. 
Lakiehdotuksen mukainen valtionosuusjärjes
telmä muuttaisi täydellisesti käyttökustannus
ten valtionosuuden määräytymisen ja käsitte
lyn. Kun ennen tämän lain voimaantuloa jär
jestettyä toimintaa koskevien lopullisten val
tionosuuksien selvittäminen jatkuu lain voi
maantulon jälkeenkin, ehdotetaan lakiin otet
tavaksi siirtymäsäännös, jonka mukaan ennen 
tämän lain voimaantuloa syntyneisiin kustan
nuksiin suoritettaisiin valtionosuus aikaisem
min voimassa olleiden säännösten mukaisesti. 

34 §. Yleisen valtionosuuden perusteena oleva 
markkamäärä. Vuoden 1989 yleisen valtion
osuuden keskimääräinen markkamäärä ehdote
taan vahvistettavaksi laissa. 

35 §. Yleisen valtionosuuden tasauskertoimen 
vahvistaminen. Valtioneuvosto vahvistaisi 
16 §:n mukaiset kuntakohtaiset kertoimet erik
seen kullekin vuodelle ajanjaksolla 1993-2000. 
Sen jälkeen kertoimet pysyisivät vuosittain 
samoina. Kertoimet vahvistettaisiin yhdellä 
kertaa eikä niitä olisi mahdollista muuttaa. 

Vuosina 1988-1992 on tullut tai tulee voi
maan yksi kuntien kokonaisliitos (Lappeenran
ta-Nuijamaa 1 päivänä tammikuuta 1989). 
Koska parhaillaan erilaisin kuntien yhtymistä 
kannustavin vuoden 1992 loppuun voimassa 
olevin säännöksin pyritään vähentämään kun
tien kokonaismäärää, ehdotetaan lakiin otetta
vaksi säännös tasauskertoimen laskemisesta 
mahdollisten 1 päivänä tammikuuta 1993 voi
maan tulevien kokonaisliitosten osalta. Sään
nöksen mukaan tasauskerroin vahvistettaisiin 
kuntien asukasluvulla painotettujen vuosien 
1988-1990 valtionosuuksien perusteella. 

Vuoden 1994 alusta ja sen jälkeen voimaan 
tuleviin kokonaisliitoksiin osallisille yksittäisille 
kunnille vahvistettaisiin esityksen mukaan vuo
den 1992 loppuun mennessä tasauskertoimet 
vuosille 1993-2000 ja sen jälkeiseksi ajaksi. 
Tällaisen kuntajaon muutoksen johdosta muo
dostuvalle uudelle tai laajentuvalle kunnalle 
laskettaisiin muutoksen voimaantulovuodesta 
vuoteen 2000 ja sen jälkeiseksi ajaksi tasaus
kerroin liitokseen osallisten kuntien asukaslu
vulla painotettujen tasauskertaimien keskiar
von perusteella. Jos painotettu keskiarvo olisi 
positiivinen luku, lisättäisiin laajentuneen tai 
muodostuneen uuden kunnan valtionosuutta 
15 §:n 2 momentin mukaisesti, ja jos se olisi 
negatiivinen luku, valtionosuutta vähennettäi
siin 15 §:n 3 momentin mukaisesti. Kerroin 
laskettaisiin joka vuodelle vuoteen 2000 asti 
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erikseen, koska liitokseen osallisena saattaisi 
olla kuntia, joihin sovellettaisiin I6 §:n 2 mo
menttia tasauskertoimen itseisarvon pienentä
misen poikkeavasta aloittamisvuodesta. Ker
roin voitaisiin sopivimmin vahvistaa kuntajaon 
muutosta tarkoittavan valtioneuvoston päätök
sen yhteydessä. 

1.2. Kunnallislaki 

67 §. Kunnalliskertomus. Valtionosuustehtä
vien hoidon seurantaa ja valvontaa varten olisi 
muun muassa kunnalliskertomus toimitettava 
tarpeellisilta osin lääninhallitukselle tiedoksi. 
Jotta tiedot saataisiin valtionosuusjärjestelmän 
kannalta riittävän ajoissa, ehdotetaan kunnal
liskertomuksen valmistumisajankohtaa aikais
tettavaksi nykyisestä lokakuusta toukokuuhun. 

7I §. Jaostot. Lautakunnan jaostoja ja niiden 
kokoonpanoa koskevia säännöksiä ehdotetaan 
täydennettäväksi siten, että säännöksen nojalla 
voidaan kaksikielisessä kunnassa asettaa myös 
sellaisia jaostoja, jotka käsittelevät eri kieliryh
miä, suomen- tai ruotsinkielisiä, koskevia asi
oita. Tällaisissa jaostoissa voisi olla jäseninä 
myös lautakunnan lisäjäseniä. Lisäjäsenten tu
lisi kuulua asianomaiseen kieliryhmään. Lisä
jäseniin sovellettaisiin muutoin mitä jäsenistä 
on säädetty kuitenkin niin, että jaostoja varten 
jäsenille määrättäisiin erikseen henkilökohtaiset 
varajäsenet. Kieliryhmää varten voitaisiin esi
merkiksi asettaa jaosto lautakunnassa, joka 
huolehtii lasten päivähoidosta tai lautakunnas
sa, jonka tehtävänä on huolehtia muusta sivis
tystoimesta. Kunnan opetustoimesta säädettäi
siin erikseen kunnan opetustoimen hallinnosta 
annettavaksi ehdotetussa laissa. 

1.3. Laki kunnallisesta työmarkkinalaitok
sesta 

II §. Valtion edustajat. Pykälässä säädetään 
valtion edustuksesta sekä valtuuskunnassa että 
hallituksessa. Uudessa valtionosuusjärjestel
mässä on edelleen tärkeää, että valtion asian
omaisten viranomaisten ja työmarkkinalaitok
sen välillä välittyy tieto talouspolitiikasta ja 
toiminnallisista lähtökohdista ja tavoitteista. 
Valtiovarainministeriön edustus nykyisen vah
vuisena ei kuitenkaan ole enää perusteltua, 
koska palkkauskustannuksilla ei ole välitöntä 
vaikutusta valtionosuuden määrään. 

Neljä valtion edustajaa valtuuskunnassa 
edustaisivat keskeisiä valtionosuusviranomaisia 
sisäasiainministeriötä, opetusministeriötä, so
siaali- ja terveysministeriötä ja valtiovarainmi
nisteriötä. 

Valtion edustajat eivät olisi asianomaisten 
toimielinten jäseniä, vaan heillä olisi ainoastaan 
läsnäolo- ja puheoikeus. 

1.4. Laki kuntien kantokykyluokituksen 
toimittamisesta vuodeksi 1993 

Valtionosuusjärjestelmän muuttuessa lasken
nalliseksi kantokykyluokitusta sovellettaisiin 
opetustoimen ja kulttuuritoimen sekä sosiaali
ja terveydenhuollon käyttötalouden valtion
osuuksiin siten, että kantokykyluokalla olisi 
vaikutusta silloin, kun kunta olisi kantokyky
luokissa 5-IO. Yleinen valtionosuus porrastui
si kantokykyluokittain luokissa I-5 ja perus
tamiskustannusten valtionosuudet porrastettai
siin kaikissa kantokykyluokissa. 

Uudistuksen voimaan tullessa tapahtuisi ylei
sen valtionosuuden tasoittavasta erästä huoli
matta kuntakohtaisia muutoksia. Koska kun
tien talouden suunnittelua ei ole syytä hanka
loittaa sillä mahdollisuudella, että kunnan kan
tokykyluokka voisi muuttua uudistuksen voi
maan tullessa ehdotetaan, että kunnat sijoitet
taisiin niille vuodeksi I992 vahvistettuihin 
kantokykyluokkiin. 

Koska parhaillaan erilaisin kuntien yhtymis
tä kannustavin säännöksin pyritään edistä
mään kuntien yhteen liittymistä, otettaisiin 
lakiin säännös mahdollisten I päivänä tammi
kuuta 1993 voimaan tulevien vapaaehtoisten 
kokonaisliitosten osalta. Jotta kunnat voisivat 
ennakolta arvioida liitoksen taloudellisia vaiku
tuksia valtionosuuksien osalta, voisivat kunnat 
hankkia kantokykyluokan määräytymisestä si
tovan ennakkotiedon sisäasiainministeriöltä. 
Laissa tarkoitettuihin kuntaliitoksiin sovellet
taisiin toisin sanoen mitä kuntien vapaaehtoi
sen yhdistymisen kannustamisesta vuosina 
I992-I993 annetun lain (1266/90) 8 §:ssä tai 
kuntien kantokykyluokituksesta annetun lain 
(649/85) 5 §:ssä säädetään. Kantokykyluokitus
ta toimitettaessa noudatettaisiin muutoin mitä 
kantokykyluokituksesta annetun lain I ja 
6 §:ssä säädetään. Mahdollisissa kuntaliitosta
pauksissa siis vahvistettaisiin laajentuvalle tai 
muodostetulle uudelle kunnalle kantokyky
luokka mutta luokitukseen ei muutoin tehtäisi 
muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. 
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Valmistelutyö kantokykyluokituksen perus
teiden tarkistamiseksi on tarkoitus suorittaa 
vuoden 1992 aikana siten, että uutta luokitus
lakia voitaisiin soveltaa vuonna 1993 toimitet
taessa Iuokitusta vuodelle 1994. 

1.5. Laki kunnille palo- ja pelastustoimen 
kustannuksiin suoritettavista valtion
osuuksista ja -avustuksista, 3 §. 

1.6. Laki yleisestä oikeusaputoiminnasta, 
22§. 

1. 7. Laki maatalouslautakunnista, 5 §. 

1.8. Laki maataloustuen jako- ja valvonta
tehtävien hoitamisesta, 7 §. 

1.9. Laki kuluttajaneuvonnan järjestämi
sestä kunnassa, 9 §. 

1.10. Laki valtionavustuksesta elinkeinojen 
edistämiseen kunnissa, 2 §. 

1.11. Laki maatalousyrittäjän lomituspalve
luista, 24 §. 

1.12. Laki pienyrittäjän vuosilomarahasta, 
12§. 

1.13. Asumistukilaki, 17 §. 

1.14. Laki kunnalle suoritettavasta katu
maksusta, 13 §. 

1.15. Rakennuslaki, 24, 115 ja 137 §. 

Koska laeissa tarkoitettuun toimintaan on 
tarkoitus soveltaa ehdotettua kuntien valtion
osuuslakia, pykäliin ehdotetaan otettavaksi 
viittaus tähän lakiin. 

2. Voimaantulo 

Ehdotetut lait liittyvät samanaikaisesti val
misteltuihin ja voimaan tuleviksi tarkoitettuihin 
ehdotuksiin opetus- ja kulttuuritoimen rahoi
tuksen uudistamisesta sekä sosiaali- ja tervey
denhuollon suunnittelua ja valtionosuutta kos
kevan lainsäädännön uudistamisesta. Valtion
osuusjärjestelmän kokonaisuudistuksen kiireei
lisyyden takia lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 
vuoden 1993 alusta. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 
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1. 
Kuntien valtionosuuslaki 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 luku 

Yleisiä säännöksiä 

1 § 

Soveltamisala 

Tässä laissa säädetään yleisestä valtionosuu
desta, tehtäväkohtaisista valtionosuuksista ja 
rahoitusavustuksista, joita myönnetään kunnil
le. 

Tehtäväkohtaisiin valtionosuuksiin tämän 
lain säännöksiä sovelletaan siltä osin kuin tässä 
laissa tai muualla laissa erikseen säädetään. 

2§ 

Määritelmiä 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) valtionosuudella yleistä valtionosuutta ja 

tehtäväkohtaista valtionosuutta; 
2) yleisellä valtionosuudella yleisen valtion

osuuden perusosaa ja tasausta; 
3) rahoitusavustuksella verotulojen täyden

nystä ja harkinnanvaraista avustusta; 
4) tehtäväkohtaisella valtionosuudella käyttö

kustannusten valtionosuutta, joka myönnetään 
opetus- ja kulttuuritoimeen tai sosiaali- ja 
terveydenhuoltoon; sekä 

5) valtionosuustehtävillä tehtäviä, joihin lain 
nojalla myönnetään yleistä valtionosuutta tai 
tehtäväkohtaisia valtionosuuksia. 

2 luku 

Valtion ja kuntien välinen kustannustenjako 

3§ 

Keskimääräisten markkamäärien 
vahvistamisperusteet 

Valtionosuuksien tai niiden määräämisen pe
rusteena olevat keskimääräiset markkamäärät 
vahvistetaan vuosittain seuraavaa varainhoito
vuotta varten. Tällöin otetaan huomioon val
tionosuustehtävien laajuuden ja laadun sekä 
kustannustason arvioidut muutokset varainhoi
tovuonna. Lisäksi otetaan huomioon 4 §:n no
jalla tehdyt tarkistukset ja ne tarkistukset, 

jotka tehdään valtion ja kuntien välisen kus
tannustenjaon säilyttämiseksi. 

Yleisen valtionosuuden keskimääräistä 
markkamäärää vahvistettaessa otetaan huo
mioon myös tehtäväkohtaisten valtionosuuk
sien tai niiden määräämisen perusteena olevien 
markkamäärien vahvistamisessa huomioon 
otettavat muutokset ja tarkistukset. 

4§ 

Keskimääräisten markkamäärien tarkistaminen 

Valtionosuuksien tai niiden määräämisen pe
rusteena olevia keskimääräisiä markkamääriä 
tarkistetaan varainhoitovuoden aikana kustan
nustason arvioidun muutoksen mukaisesti ja 
6 §:n mukaisesti kustannustenjaon vakaana pi
tämiseksi. 

Varainhoitovuoden jälkeen valtionosuuksien 
tai niiden määräämisen perusteena olevia kes
kimääräisiä markkamääriä tarkistetaan toteu
tuneiden valtionosuustehtävien laajuuden ja 
laadun sekä kustannustason muutosten mukai
sesti. 

Varainhoitovuoden jälkeen tehtävän tarkis
tuksen perusteella kunnalle suoritettava tai 
valtiolle palautettava valtionosuuden määrä 
suoritetaan 15 prosentilla korotettuna. 

5§ 
Valtionosuustehtävien ja kustannustason muutos 

Valtionosuustehtävien laajuuden ja laadun 
muutos otetaan huomioon siltä osin kuin se 
aiheutuu laista, lakiin tai asetukseen perustu
vasta valtion viranomaisen määräyksestä, val
takunnallisesta suunnitelmasta taikka valtion 
talousarviosta. 

Kustannustason muutos lasketaan siten, että 
kaksi kolmasosaa siitä aiheutuu yleisen ansio
tason ja kuntien palkkasidonnaisten maksujen 
muutoksesta ja yksi kolmasosa yleisen hintata
son muutoksesta siten kuin asetuksella tarkem
min säädetään. 

6§ 

Kustannustenjaon säilyttäminen 

Valtio osallistuu kunnille tehtäväkohtaisten 
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valtionosuuksien purun kuuluvista tehtävistä 
aiheutuviin kustannuksiin samassa suhteessa 
kuin se on osallistunut niihin tämän lain 
tullessa voimaan. Tämä ei koske perustamis
hankkeista eikä muusta kulttuuritoimesta kuin 
kirjastotoimesta aiheutuvia kustannuksia eikä 
laskennallisia korkoja ja poistoja ja lainanhoi
tokustannuksia. 

Kustannustenjaon kehitys selvitetään koko 
maan tasolla ja kokonaisuudessaan valtion ja 
kuntien välillä. Valtionosuuksien tai niiden 
määräämisen perusteena olevia keskimääräisiä 
markkamääriä tarkistetaan selvitysten edellyt
tämällä tavalla joka neljäs vuosi (tarkistusvuo
si) siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoi
tuksesta annetussa laissa ( 1 ) ja sosiaali- ja 
terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuu
desta annetussa laissa ( 1 ) säädetään. Li
säksi yleisen valtionosuuden markkamäärää 
tarkistetaan siten, että tehtäväkohtaisten val
tionosuuksien kustannustenjako säilyy koko
naisuudessaan ennallaan. 

7§ 

Neuvottelumenettely 

Ennen kuin sisäasiainministeriö tekee ehdo
tuksen seuraavaa varainhoitovuotta koskevaksi 
ehdotukseksi yleisen valtionosuuden määrära
haksi valtion talousarvioon, sen on neuvotelta
va asianomaisten ministeriöiden ja kuntien 
keskusjärjestöjen kanssa siitä, miten yleisen 
valtionosuuden piiriin kuuluvista tehtävistä ai
heutuneet kustannukset kehittyvät. 

Edellä 4 §:ssä tarkoitetuista tarkistuksista 
sekä valtion ja kuntien välistä kustannustenja
koa koskevista tarkistuksista on neuvoteltava 
kuntien keskusjärjestöjen kanssa siten kuin 
asetuksella tarkemmin säädetään. 

3 luku 

Yleinen valtionosuus 

8§ 

Yleisen valtionosuuden määräytyminen 

Kunta saa yleisenä valtionosuutena markka
määrän, joka määräytyy tämän pykälän l-3 
momenttien mukaan. Markkamäärä saadaan 
kertomalla varainhoitovuotta edeltävän vuoden 
ensimmäisen päivän asukasluku vahvistetulla 
yleisen valtionosuuden keskimääräisellä mark
kamäärällä, joka kerrotaan kantokykyluokan, 
asukastiheyden, pinta-alan, saaristoisuuden ja 

väestön kielisuhteen mukaan määräytyvillä 
kertoimilla. 

Edellä 1 momentin mukaan saatuun mark
kamäärään lisätään asukasluvun vähenemisen 
mukaan määräytyvä markkamäärä. 

Lisäksi 1 ja 2 momentin mukaan saatuun 
markkamäärään (yleisen valtionosuuden perus
osa) lisätään tai siitä vähennetään 15 §:n mu
kainen tasaus. 

9§ 

Kantokykyluokkakerroin 

Kuntien kantokykyluokituksesta annetussa 
laissa (649/85) tarkoitetun kantokykyluokan 
mukaan määräytyvät kertoimet ovat seuraavat: 

Kunnan kantokykyluokka 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

10§ 

Asukastiheyskerroin 

Kerroin 

2,60 
1,90 
1,60 
1,30 
1,00 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 

Asukastiheyden mukaan määräytyvä kerroin 
on yksi, jos kunnan asukastiheys varainhoito
vuotta edeltävän tammikuun 1 päivänä maa
neliökilometriä kohden on kuusi tai suurempi. 
Jos asukastiheys on tätä pienempi, käytetään 
korotettua kerrointa. 

Korotettu asukastiheyskerroin lasketaan seu
raavan kaavan mukaan: 1 + 0,12 x (6 -
kunnan asukastiheys). 

11 § 

Pinta-alakerroin 

Pinta-alan mukaan määräytyvä kerroin on 
yksi, jos kunnan maapinta-ala varainhoitovuo
den tammikuun 1 päivänä on enintään 1 000 
maaneliökilometriä. Jos maapinta-ala on suu
rempi kuin 1 000 maaneliökilometriä, käyte
tään korotettua kerrointa. Korotettu pinta
alakerroin lasketaan seuraavan kaavan mu
kaan: 1 + 0,00005 x (kunnan pinta-ala -
1 000). 
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I2 § 

Saaristokuntakerroin 

Saariston kehityksen edistämisestä annetun 
lain (494/81) 9 §:n I momentissa tarkoitettuihin 
saaristokuntiin sovelletaan IO ja II §:n mukais
ten kerrointen sijasta kerrointa I ,6. 

13§ 

Väestön kielisuhteen mukaan määräytyvä 
kerroin 

Kaksikieliselle kunnalle ja kunnalle, jossa 
palveluja järjestetään myös saamenkielellä, ylei
nen valtionosuus myönnetään 5 prosentilla 
korotettuna. 

I4 § 

Asukasluvun alenemisen mukaan määräytyvä 
markkamäärä 

Jos kunnan asukasluku on kolmen vuoden 
aikana vahvistamisvuoden alusta lukien alentu
nut, lasketaan asukasluvun alenemisen mukaan 
määräytyvä markkamäärä seuraavan kaavan 
mukaan: 0,5 x asukaslukujen erotus x (8 §:n I 
momentissa tarkoitettu yleinen valtionosuus + 
tehtäväkohtaiset valtionosuudet)/asukas. 

I5 § 

Yleisen valtionosuuden tasaus 

Kunnan 8 §:n mukaan määräytyvää yleisen 
valtionosuuden perusosaa lisätään tai vähenne
tään, jos tehtäväkohtaisten valtionosuuksien, 
yleisen valtionosuuden ja verotulojen täyden
nyksen yhteismäärä poikkeaa aikaisempien val
tionosuussäännösten mukaan vuosina 
I988-I990 määräytyneistä vastaavista valtion
osuuksista. Poikkeaman perusteella kunnille 
lasketaan tasauskerroin siten kuin I6 §:ssä sää
detään. 

Jos kunnan tehtäväkohtaisten valtionosuuk
sien, 8 §:n mukaan määräytyvän yleisen val
tionosuuden perusosan ja verotulojen täyden
nyksen yhteismäärä on pienempi kuin vastaa
vien valtionosuuksien ja verotulojen täyden
nyksen yhteismäärä I momentissa tarkoitetuis
sa laskelmissa, lisätään kunnan yleisen valtion
osuuden perusosaa tasauksella. Lisäys tehdään 
markkamäärällä, joka saadaan kertomalla ylei
sen valtionosuuden keskimääräinen markka
määrä kunnan asukasluvulla ja tasauskertoi
men itseisarvolla. 

4 301632L 

Jos kunnan tehtäväkohtaisten valtionosuuk
sien, 8 §:n mukaan määräytyvän yleisen val
tionosuuden perusosan ja verotulojen täyden
nyksen yhteismäärä on suurempi kuin vastaa
vien valtionosuuksien ja verotulojen täyden
nyksen yhteismäärä I momentissa tarkoitetuis
sa laskelmissa, vähennetään kunnan yleisen 
valtionosuuden perusosasta tasaus. Vähennys 
tehdään markkamäärällä, joka saadaan kerto
malla yleisen valtionosuuden keskimääräinen 
markkamäärä kunnan asukasluvulla ja tasaus
kertoimen itseisarvolla. 

Kunta saa kuitenkin vähintään 20 prosenttia 
kunnalle 8 §:n mukaan määräytyvästä yleisen 
valtionosuuden perusosasta. 

I6 § 
Tasauskerroin 

Yleisen valtionosuuden tasauskerroin laske
taan siten, että I5 §:n I momentissa tarkoitettu 
valtionosuuden poikkeama asukasta kohti jae
taan yleisen valtionosuuden keskimääräisellä 
markkamäärällä. 

Jos kunnan tehtäväkohtaisten valtionosuuk
sien ja verotulojen täydennyksen yhteismäärä 
on suurempi kuin 15 §:n I momentissa tarkoi
tettujen aikaisempien valtionosuussäännösten 
mukaan määräytyneiden valtionosuuksien ja 
verotulojen täydennyksen yhteismäärä, määri
tellään kunnalle tasauskerroin ja vuosi, josta 
lukien kunta saa enemmän kuin 20 prosenttia 
8 §:n 1 ja 2 momentin mukaan määräytyvästä 
yleisestä valtionosuudesta. 

Vuosina 1994-2000 tai 2 momentin mukaan 
määräytyvästä ajankohdasta kunnan tasaus
kertoimen itseisarvoa pienennetään vuosittain 
0,1 :llä, jollei se sitä ennen ole saavuttanut 
arvoa nolla. Vuodesta 200I lukien tasausker
toimen arvo on sama kuin vuonna 2000. 
Tasauskerroin lasketaan kymmenesosan tark
kuudella. 

4 luku 

Rahoitusavustukset 

I7 § 

Verotulojen täydennys 

Verotulojen täydennystä myönnetään kun
nalle, jonka veroäyrimäärä asukasta kohti alit
taa sille sen asukastiheyden tai saaristoisuuden 
perusteella määräytyvän tasoitusrajan. 
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Tasoitusraja on 95 prosenttia asukasta koh
den lasketusta veroäyrimäärästä koko maassa 
sellaisilla kunnilla, joissa asukkaita maaneliöki
lometriä kohti (asukastiheys) on alle 1.0 tai 
jotka ovat saariston kehityksen edistämisestä 
annetun lain 9 §:n 1 momentissa mainittuja 
saaristokuntia. Tasoitusraja on 91 prosenttia 
kunnilla, joissa asukastiheys on 1.0-1.9 ja 88 
prosenttia kunnilla, joissa asukastiheys on 
2.0-6.9. Muilla kunnilla tasoitusraja on 85 
prosenttia. 

Verotulojen täydennys lasketaan kertomalla 
tasoitusrajan ja kunnan asukasta kohti laske
tun veroäyrimäärän erotus kuntien veroäyri
määrillä painotetuna keskimääräisellä veroäy
rin hinnalla ja kunnan sen vuoden ensimmäisen 
päivän asukasluvulla, jonka tuloihin verotus 
kohdistuu. 

18 § 

Harkinnanvarainen avustus 

Harkinnanvaraista avustusta voidaan myön
tää kunnalle, joka ensisijaisesti poikkeuksellis
ten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaike
uksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen 
tarpeessa. Taloudellisen tuen tarpeeseen vaikut
tavina seikkoina otetaan huomioon myös pai
kalliset erityisolosuhteet. 

5 luku 

Maksaminen ja muu menettely 

19 § 

Valtionosuuden vahvistaminen 
ja tarkistaminen 

Valtioneuvosto päättää valtionosuuksien tai 
niiden määräämisen perusteena olevien keski
määräisten markkamäärien vahvistamisesta ja 
tarkistamisesta kunkin vuoden lokakuun lop
puun mennessä. 

20 § 

Valtionosuuden ja rahoitusavustusten 
myöntäminen 

Valtionapuviranomainen myöntää yleisen 
valtionosuuden, tehtäväkohtaiset valtionosuu
det, verotulojen täydennyksen sekä harkinnan
varaisen avustuksen. 

Yleinen valtionosuus, tehtäväkohtaiset val
tionosuudet ja verotulojen täydennys myönne-

tään hakemuksetta. Harkinnanvaraista avus
tusta on haettava elokuun loppuun mennes
sä. 

Yleinen valtionosuus ja tehtäväkohtaiset val
tionosuudet myönnetään vuosittain viimeistään 
tammikuun 15 päivänä. Verotulojen täydennys 
myönnetään vuosittain maaliskuun ja harkin
nanvarainen avustus varainhoitovuoden lop
puun mennessä. 

21 § 

Maksaminen 

Käyttökustannusten valtionosuudet makse
taan kunnalle varainhoitovuoden alusta lukien 
kuukausittain yhtä suurina erinä kunakin kuu
kautena viimeistään sen 20 päivänä. Valtion
osuuksien ja niiden perusteena olevien keski
määräisten markkamäärien tarkistukset ote
taan huomioon tarkistusta seuraavan marras
kuun valtionosuuden maksatuksen yhteydes
sä. 

Verotulojen täydennys maksetaan kunnalle 
kesäkuun loppuun mennessä. 

Harkinnanvarainen avustus maksetaan kun
nalle varainhoitovuoden loppuun mennessä. 

22 § 

Saamatta jääneen etuuden 
suorittaminen 

Jos oikaisuvaatimuksen tekemiselle 25 §:ssä 
säädetyn määräajan kuluttua ilmenee tietoja, 
jotka eivät ole olleet aikaisemmin kunnan tai 
kuntainliiton käytettävissä ja kunnalta tai kun
tainliitolta on tämän vuoksi jäänyt saamatta 
valtionosuutta tai verotulojen täydennystä, jo
ka olisi lain mukaan kuulunut sille, on saamat
ta jäänyt määrä suoritettava kunnalle tai kun
tainliitolle. Suoritettavalle määrälle on makset
tava Suomen Pankin peruskorkoa vastaava 
vuotuinen korko sen kuukauden alusta, jona 
valtionosuus tai verotulojen täydennys olisi 
tullut maksaa. 

Jos saamatta jääneen etuuden merkitys on 
vähäinen ja sen maksatuksesta aiheutuvat me
not olisivat epäsuhteessa asian taloudelliseen 
merkitykseen, ei etuutta kuitenkaan suoriteta 
kunnalle tai kuntainliitolle. 

Valtionapuviranomainen voi päättää, että 
saamatta jäänyt etuus maksetaan myöhemmin 
seuraavien valtionosuuksien tai verotulojen 
täydennyksen maksatuksen yhteydessä. 
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23 § 

Perusteetloman edun palauttaminen 

Jos kunta tai kuntainliitto on saanut perus
teettomasti valtionosuutta tai verotulojen täy
dennystä, on valtionapuviranomaisen määrät
tävä liikaa saatu määrä palautettavaksi. Palau
tettavasta määrästä peritään Suomen Pankin 
peruskorkoa vastaava vuotuinen korko sen 
kuukauden alusta, jona valtionosuus tai vero
tulojen täydennys on maksettu. 

Jos palautettava etuus on vähäinen tai pa
lauttamista taikka koron perimistä on pidettä
vä kohtuuttomana, voidaan etuus jättää mää
räämättä palautettavaksi. 

Palautettava etuus saadaan vähentää myö
hemmistä kunnalle tai kuntainliitolle tulevista 
valtionosuuksista tai verotulojen täydennykses
tä. 

24§ 

Suoritusvelvollisuuden raukeaminen 

Velvollisuus suorittaa saamatta jäänyt etuus 
tai palauttaa perusteetta saatu etuus raukeaa 
viiden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden 
päättymisestä, jona etuus olisi tullut suorittaa 
tai on suoritettu. 

6 luku 

Muutoksenhaku 

25 § 

Oikaisumenettely 

Milloin kunta tai kuntainliitto on tyytymä
tön tämän lain 20 §:ssä tarkoitettuun päätök
seen, joka koskee valtionosuuden tai verotulo
jen täydennyksen myöntämistä, kunnalla tai 
kuntainliitolla on oikeus kolmen kuukauden 
kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan tehdä 
valtionapuviranomaiselle kirjallinen vaatimus 
päätöksen oikaisemisesta. Päätökseen on liitet
tävä oikaisuvaatimusosoitus. 

26 § 

Muutoksenhaku 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun se
kä tämän lain 22, 23 ja 28 §:ssä tarkoitettuun 
päätökseen saa hakea valittamalla muutosta 
korkeimmalta hallinto-oikeudelta niin kuin 

muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa 
laissa (154/50) säädetään. 

Muuhun kuin 1 momentissa tarkoitettuun 
tämän lain nojalla annettuun päätökseen ei saa 
hakea muutosta valittamalla. 

7 luku 
Erinäisiä säännöksiä 

27 § 
Uhkasakko 

Jos kunta tai kuntainliitto on valtionosuus
tehtäviä järjestäessään jättänyt noudattamatta 
laissa tai lain nojalla säädetyn tai määrätyn 
velvoitteen, voi lääninhallitus sakon uhalla 
määrätä asianomaisen noudattamaan velvoitet
ta. 

28 § 
Tietojen toimittaminen 

Kunnan ja kuntainliiton on toimitettava 
kuntasuunnitelmansa, talousarvionsa, tilinpää
töksensä sekä kunnalliskertomuksensa tarvitta
vilta osin lääninhallitukselle. Tilinpäätös toimi
tetaan kunnanhallituksen käsittelyn pohjalta. 

Kuntasuunnitelma sekä talousarvio on toi
mitettava lääninhallitukselle varainhoitovuotta 
edeltävän vuoden loppuun mennessä sekä tilin
päätös ja kunnalliskertomus varainhoitovuotta 
seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennes
sä. 

29 § 
Valtionapuviranomainen 

Sisäasiainministeriö on valtionapuviranomai
sena tässä laissa tarkoitetuissa yleistä valtion
osuutta, verotulojen täydennystä ja harkinnan
varaista avustusta koskevissa asioissa. 

30 § 
Tarkemmat säännökset 

Tarkemmat säännökset tämän lain täytän
töönpanosta annetaan asetuksella. 

8 luku 
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

31 § 
Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan päivänä tammi
kuuta 199 
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Ennen tämän lain voimaan tuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

32 § 

Kumottavat säännökset 

Tällä lailla kumotaan: 
1) kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuk

sista ja -avustuksista 19 päivänä tammikuuta 
1973 annettu laki (35/73) siihen myöhemmin 
tehtyine muutoksineen; sekä 

2) kuntien yleisestä valtionosuudesta ja ylei
sistä rahoitusavustuksista 29 päivänä joulukuu
ta 1988 annettu laki (1273/88). 

Edellä 1 momentin 1 kohdassa mainitun lain 
muita kuin 15 §:n 2 ja 3 momentin säännöksiä 
sovelletaan kuitenkin muihin kuin tässä laissa 
tarkoitettuihin valtionosuuksiin ja -avustuksiin 
vuoden 1995 loppuun. 

33 § 
Aikaisempien säännösten soveltaminen 

Kustannuksiin, jotka ovat syntyneet ennen 
tämän lain voimaantuloa, suoritetaan valtion
osuus tämän lain voimaan tullessa voimassa 
olleiden säännösten mukaisesti. 

34§ 

Yleisen valtionosuuden perusteena oleva 
markkamäärä 

Yleisen valtionosuuden keskimääräinen 

markkamäärä asukasta kohti on vuoden 1989 
kustannustasossa 743 markkaa. 

35 § 

Yleisen valtionosuuden tasauskertoimen 
vahvistaminen 

Valtioneuvosto vahvistaa 16 §:n mukaiset 
kuntien tasauskertoimet vuosille 1993-2000 ja 
sen jälkeiseksi ajaksi ennen tämän lain voi
maantuloa. 

Milloin kuntajakoa muutetaan siten, että 
kunnan koko alue liitetään toiseen tai perus
tettavaan uuteen kuntaan vuoden 1993 alusta, 
valtioneuvosto vahvistaa laajentuvan tai näin 
muodostuvan uuden kunnan tasauskertoimen 1 
momentissa mainittuun määräaikaan mennessä 
kuntien muutoksen voimaantulovuotta edeltä
neen vuoden ensimmäisen päivän asukasluvuil
la painotettujen 15 §:n 1 momentissa tarkoitet
tujen aikaisempien valtionosuussäännösten mu
kaan määräytyneiden valtionosuuksien perus
teella 16 §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti. 

Vuonna 1994 ja sen jälkeen voimaan tulevien 
2 momentissa tarkoitettujen kuntajaon muutos
ten osalta valtioneuvosto vahvistaa laajentuvan 
tai muodostuvan uuden kunnan vuosittaiset 
tasauskertoimet vuoteen 2000 asti ja sen jälkei
seksi ajaksi niiden kuntien, joita kuntajaon 
muutos koskee, muutoksen voimaatulovuotta 
edeltäneen vuoden ensimmäisen päivän asukas
luvuilla painotettujen vuoteen 2000 asti ja sen 
jälkeiseksi ajaksi vahvistettujen tasauskertoi
mien keskiarvoiksi. 
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2. 
Laki 

kunnallislain 67 ja 71 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan IO päivänä joulukuuta 1976 annetun kunnallislain (953/76) 67 ja 71 §, 
niistä 71 § sellaisena kuin se on 14 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1122/90), 

seuraavasti: 

67 § 
Kunnalliskertomus 

Kunnanhallituksen on laadittava kultakin 
kalenterivuodelta kertomus kunnan hallinnosta 
ja annettava se kunnanvaltuuston käsiteltäväk
si viimeistään seuraavan vuoden toukokuussa. 

71 § 
Jaostot 

Lautakunnassa voi sen johtosäännön nojalla 
olla jaostoja. 

Jaostoja voidaan asettaa myös käsittelemään 
kunnan eri osa-alueita koskevia lautakunnan 
asioita. Kaksikielisen kunnan lautakuntaan 
voidaan asettaa jaostoja käsittelemään väestön 
eri kieliryhmiä koskevia lautakunnan asioita. 
Edellä mainituissa tapauksissa lautakuntaan 
voidaan valita myös lisäjäseniä. 

3. 

Jaostossa voi muuna Jasenenä kuin pu
heenjohtajana olla myös lautakunnan varajäsen 
ja 2 momentissa tarkoitetussa jaostossa lauta
kunnan lisäjäsen. Osa-aluejaoston lisäjäsenen 
kotipaikan tulee olla asianomaisella kunnan 
osa-alueella, jollei johtosäännössä ole toisin 
määrätty. Eri kieliryhmiä koskevien asioiden 
käsittelyä varten asetetun jaoston lisäjäsenen 
tulee kuulua asianomaiseen kieliryhmään. Ja
ostosta ja lisäjäsenestä on muutoin soveltuvin 
osin voimassa, mitä lautakunnasta ja jäsenestä 
säädetään. Jaostoa varten jäsenille määrätään 
kuitenkin erikseen henkilökohtaiset varajäse
net. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 
kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta 6 päivänä maaliskuuta 1987 annetun lain 

(261/87) 11 § seuraavasti: 

II § 

Valtion edustajat 

Sisäasiainministeriö määrää valtuuskuntaan 
neljä valtion edustajaa ja heille neljä varamies
tä. Valtion edustajista ja varamiehistä yksi 
edustaa sisäasiainministeriötä, yksi valtiova
rainministeriötä, yksi opetusministeriötä ja yksi 
sosiaali- ja terveysministeriötä. Valtiovarainmi
nisteriön, opetusministeriön ja sosiaali- ja ter
veysministeriön edustaja määrätään asianomai-

sen ministeriön esityksestä. Lisäksi sisäasiain
ministeriö määrää hallitukseen yhden valtion 
edustajan ja hänelle varamiehen valtiovarain
ministeriön esityksestä. Valtion edustajille ja 
heidän varamiehilleen annettu määräys on voi
massa, kunnes se peruutetaan. 

Valtion edustajilla on oikeus ottaa osaa 
keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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4. 
Laki 

Kuntien kantokykyluokituksen toimittamisesta vuodeksi 1993 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Poiketen siitä, mitä kuntien kantokykyluoki

tuksesta annetussa laissa (649/85) säädetään, 
toimitetaan kuntien kantokykyluokitus vuo
deksi 1993 siten kuin tässä laissa säädetään. 

2§ 
Kunnat sijoitetaan niille vuodeksi 1992 vah

vistettuihin kantokykyluokkiin. 

3§ 
Milloin kuntajakoa muutetaan siten, että 

yhden tai useamman kunnan koko alue liite
tään toiseen tai perustettavaan uuteen kuntaan, 
sijoitetaan laajentuva tai näin muodostettu uusi 
kunta kantokykyluokkaan soveltaen, mitä kun-

5. 

tien vapaaehtoisen yhdistymisen kannustami
sesta vuosina 1992-1993 annetun lain (1266/90) 
8 §:ssä tai kuntien kantokykyluokituksesta an
netun lain 5 §:ssä säädetään. 

4§ 
Kantokykyluokitusta toimitettaessa noudate

taan muutoin, mitä kuntien kantokykyluoki
tuksesta annetun lain 1 ja 6 §:ssä säädetään. 

5§ 
Tämä laki tulee voimaan päivänä 

kuuta 199 
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 

ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

Laki 
kunnille palo- ja pelastustoimen kustannuksiin suoritettavista valtionosuuksista ja 

-avustuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kunnille palo- ja pelastustoimen kustannuksiin suoritettavista valtionosuuksista ja 

-avustuksista 4 päivänä heinäkuuta 1975 annetun lain (560/75) 3 §:n 1 momentti, 
sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1275/88), seuraavasti: 

3§ 
Kunnalle suoritetaan palo- ja pelastustoimes

ta annetussa laissa tarkoitetusta palo- ja pelas
tustoimesta aiheutuviin käyttökustannuksiin, 
lukuun ottamatta lain 39 §:ssä säädettyjä kor
vauksia, valtionosuutta siten kuin kuntien val-
tionosuuslaissa ( / ) säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 
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6. 
Laki 

yleisestä oikeusaputoiminnasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yleisestä oikeusaputoiminnasta 2 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (88/73) 22 §, 
sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1274/88), seuraavasti: 

Valtionavustus 

22 § 
Kunnille myönnetään yleisen oikeusaputoi

minnan järjestämiseen valtionosuutta siten 
kuin kuntien valtionosuuslaissa ( / ) sääde
tään. 

7. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

Laki 
maatalouslautakunnista annetun lain 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maatalouslautakunnista 29 päivänä joulukuuta 1988 annetun lain (1276/88) 5 § 

seuraavasti: 

5§ 
Maatalouslautakunnan tai vastaavan toimie

limen toiminnan järjestämiseen myönnetään 
kunnille valtionosuutta siten kuin kuntien val
tionosuuslaissa ( / ) säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 
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8. 
Laki 

maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta 27 päivänä tammikuuta 1971 

annetun lain (88/71) 7 §, 
sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1277 /88), seuraavasti: 

7§ 
Tässä laissa tarkoitettujen jatkuvasti toistu

vien tehtävien hoitamisesta kunnalle aiheutu
vista menoista suoritetaan kunnalle korvausta 
sen mukaan kuin kuntien valtionosuuslaissa 
( 1 ) säädetään. Tämän lain 1 §:n 2 mo
mentissa tarkoitetuissa tapauksissa suoritetaan 
kunnalle korvausta kuitenkin valtioneuvoston 
määräämien perusteiden mukaisesti. Satunnai-

9. 

sista tehtävistä voidaan talousarvion rajoissa 
suorittaa kunnalle kohtuullinen lisäkorvaus sen 
mukaan kuin valtioneuvosto erikseen määrää. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

Laki 
kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa annetun lain 9 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun 

lain (39/78) 9 §, 
sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1279/88), seuraavasti: 

9§ 
Kunnalle myönnetään kuluttajaneuvonnan 

järjestämiseen valtionosuutta siten kuin kunti
en valtionosuuslaissa ( / ) säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 
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10. 
Laki 

valtionavustuksesta elinkeinojen edistämiseen kunnissa annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valtionavustuksesta elinkeinojen edistämiseen kunnissa 29 päivänä joulukuuta 1988 

annetun lain (1280/88) 2 § seuraavasti: 

2§ 
Kunnille myönnetään 1 §:ssä tarkoitettujen 

tehtävien hoitamiseen valtionosuutta siten kuin 
kuntien valtionosuuslaissa ( / ) säädetään. 

11. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

Laki 
maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun lain 24 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maatalousyrittäjän lomituspalveluista 4 päivänä tammikuuta 1985 annetun lain 

(2/85) 24 §, 
sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1283/88), seuraavasti: 

24§ 
Tämän lain täytäntöönpanoon liittyvän hal

linnon järjestämiseen myönnetään kunnalle 
valtionosuutta siten kuin kuntien valtionosuus
laissa ( / ) säädetään. 

12. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

Laki 
pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun lain 12 § muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan pienyrittäjän vuosilomarahasta 27 päivänä toukokuuta 1977 annetun lain (408/77) 

12 §:n 2 momentti, 
sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1284/88), seuraavasti: 

12 § 

Tämän lain täytäntöönpanoon liittyvän hal
linnon järjestämiseen myönnetään kunnalle 
valtionosuutta siten kuin kuntien valtionosuus
laissa ( / ) säädetään. 

5 301632L 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 
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13. 
Laki 

asumistukilain 17 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 4 päivänä kesäkuuta 1975 annetun asumistukilain (408/75) 17 §, 
sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1282/88), seuraavasti: 

17 § 
Kunnille myönnetään valtionosuutta asumis

tukea koskevien asioiden hoitamiseen siten 
kuin kuntien valtionosuuslaissa ( / ) sääde
tään. 

14. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

Laki 
kunnalle suoritettavasta katumaksusta annetun lain 13 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kunnalle suoritettavasta katumaksusta 31 päivänä elokuuta 1978 annetun lain 

(670/78) 13 §, 
sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1278/88), seuraavasti: 

Valtionosuudet 

13§ 
Kunnille myönnetään valtionosuutta katujen 

kunnossapitoon siten kuin kuntien valtion
osuuslaissa ( / ) säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 
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15. 
Laki 

rakennuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 16 päivänä elokuuta 1958 annetun rakennuslain (370/58) 24, 115 ja 137 §, 
sellaisina kuin ne ovat 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1281/88), seuraavasti: 

24§ 
Tässä laissa tarkoitettuihin seutukaavoitus

tehtäviin myönnetään kunnille valtionosuutta 
siten kuin kuntien valtionosuuslaissa ( / ) 
säädetään. 

115 § 
Rakennuskaava-alueen mittaamiseen ja kar

toittamiseen myönnetään kunnille valtion
osuutta siten kuin kuntien valtionosuuslaissa 
( 1 ) säädetään. 

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991 

137§ 
Rakentamisen neuvonnan ja valvonnan jär

jestämiseen myönnetään kunnille valtionosuut
ta siten kuin kuntien valtionosuuslaissa 
( / ) säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Pääministeri Esko Aho 
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Liite 

2. 
Laki 

kunnallislain 67 ja 71 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 10 päivänä joulukuuta 1976 annetun kunnallislain (953/76) 67 ja 71 §, 
niistä 71 § sellaisena kuin se on 14 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1122/90), 

seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

67 § 
Kunnalliskertomus 

Kunnanhallituksen on laadittava kultakin 
kalenterivuodelta kertomus kunnan hallinnosta 
ja annettava se kunnanvaltuuston käsiteltäväk
si viimeistään seuraavan vuoden lokakuussa. 

Kunnanhallituksen on laadittava kultakin 
kalenterivuodelta kertomus kunnan hallinnosta 
ja annettava se kunnanvaltuuston käsiteltäväk
si viimeistään seuraavan vuoden toukokuussa. 

71 § 

Jaostot 

Lautakunnassa voi sen johtosäännön nojalla 
olla jaostoja. Niitä voidaan asettaa myös kä
sittelemään kunnan eri osa-alueita koskevia 
lautakunnan asioita ja tällöin valita lautakun
taan myös lisäjäseniä. 

Jaostossa voi muuna jäsenenä kuin puheen
johtajana olla myös lautakunnan varajäsen ja 1 
momentissa tarkoitetussa osa-aluejaostossa 
lautakunnan lisäjäsen. Vara- ja lisäjäsenet eivät 
kuitenkaan saa olla jaostossa enemmistönä. 
Lisäjäsenen kotipaikan tulee olla asianomaisel
la kunnan osa-alueella, jollei johtosäännössä 
ole toisin määrätty. Jaostosta ja lisäjäsenestä 
on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä 
lautakunnasta ja jäsenestä on säädetty. 

Lautakunnassa voi sen johtosäännön nojalla 
olla jaostoja. 

Jaostoja voidaan asettaa myös käsittelemään 
kunnan eri osa-alueita koskevia lautakunnan 
asioita. Kaksikielisen kunnan lautakuntaan voi
daan asettaa jaostoja käsittelemään väestön eri 
kieliryhmiä koskevia lautakunnan asioita ja täl
löin valita lautakuntaan myös lisäjäseniä. 

Jaostossa voi muuna jäsenenä kuin puheen
johtajana olla myös lautakunnan varajäsen ja 2 
momentissa tarkoitetussa jaostossa lautakunnan 
lisäjäsen. Osa-aluejaoston lisäjäsenen kotipaikan 
tulee olla asianomaisella kunnan osa-alueella, 
jollei johtosäännössä ole toisin määrätty. Eri 
kieliryhmiä koskevien asioiden käsittelyä varten 
asetetun jaoston lisäjäsenten tulee kuulua asian
omaiseen kieliryhmään. Jaostosta ja lisäjäsenes
tä on muutoin soveltuvin osin voimassa mitä 
lautakunnasta ja jäsenestä säädetään. Jaostoa 
varten jäsenille määrätään kuitenkin erikseen 
henkilökohtaiset varajäsenet. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 
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3. 
Laki 

kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta 6 päivänä maaliskuuta 1987 annetun lain 

(261/87) 11 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

11 § 

Valtion edustajat 

Valtiovarainministeriön palkkaosaston toi
mialaan kuuluvia asioita käsitteleväliä ministe
rillä on oikeus olla saapuvilla valtuuskunnan 
kokouksissa. Sisäasiainministeriö määrää val
tuuskuntaan lisäksi viisi valtion edustajaa ja 
heille yhteensä viisi varamiestä siten, että val
tiovarainministeriön esityksestä määrätään kol
me ja opetusministeriön sekä sosiaali- ja terve
ysministeriön esityksestä kummallekin yksi 
edustaja, sekä hallitukseen yhden valtion edus
tajan ja hänelle varamiehen. Heille annettu 
määräys on voimassa kunnes se peruutetaan. 

Valtion edustajilla on oikeus ottaa osaa 
keskusteluun mutta ei päätöksen tekemiseen, 
käsiteltäessä niitä viranhaltijoita ja työntekijöitä 
koskevia virkaehto- ja työehtosopimusasioita, 
joiden palkkauskustannuksiin kunnilla tai kun
tainliitoilla on oikeus saada valtionosuutta tai 
-avustusta. 

Valtion edustajien tulee esittää valtionhallin
non näkökannat neuvottelujen kohteena olevista 
kysymyksistä ja pitää yhteyUä asianomaisten 
valtion viranomaisten ja kunnallisen työmarkki
nalaitoksen välillä. 

Sisäasiainministeriö määrää valtuuskuntaan 
neljä valtion edustajaa ja heille neljä varamiestä. 
Valtion edustajista ja varamiehistä yksi edustaa 
sisäasiainministeriötä, yksi valtiovarainministe
riötä, yksi opetusministeriötä ja yksi sosiaali- ja 
terveysministeriötä. Valtiovarainministeriön, 
opetusministeriön ja sosiaali- ja terveysministe
riön edustaja määrätään asianomaisen ministe
riön esityksestä. Lisäksi sisäasiainministeriö 
määrää hallitukseen yhden valtion edustajan ja 
hänelle varamiehen valtiovarainministeriön esi
tyksestä. Valtion edustajille ja heidän varamie
hilleen annettu määräys on voimassa, kunnes se 
peruutetaan. 

Valtion edustajilla on oikeus ottaa osaa 
keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 
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5. 
Laki 

kunnille palo- ja pelastustoimen kustannuksiin suoritettavista valtionosuuksista ja 
-avustuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kunnille palo- ja pelastustoimen kustannuksiin suoritettavista valtionosuuksista ja 

-avustuksista 4 päivänä heinäkuuta 1975 annetun lain (560/75) 3 §:n 1 momentti, 
sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1275/88), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

Kunnalle suoritetaan palo- ja pelastustoimes
ta annetussa laissa tarkoitetusta palo- ja pelas
tustoimesta aiheutuviin käyttökustannuksiin, 
lukuunottamatta lain 39 §:ssä säädettyjä kor
vauksia, valtionosuutta siten kuin kuntien ylei
sestä valtionosuudesta ja yleisistä rahoitusavus
tuksista annetussa laissa (1273/88) on säädetty. 

6. 

3 § 

Ehdotus 

Kunnalle suoritetaan palo- ja pelastustoimes
ta annetussa laissa tarkoitetusta palo- ja pelas
tustoimesta aiheutuviin käyttökustannuksiin, 
lukuun ottamatta lain 39 §:ssä säädettyjä kor
vauksia, valtionosuutta siten kuin kuntien val-
tionosuuslaissa ( f ) säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. 

Laki 
yleisestä oikeusaputoiminnasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yleisestä oikeusaputoiminnasta 2 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (88/73) 22 §, 
sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1274/88), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

Valtionavustus 

22 § 
Kunnille myönnetään yleisen oikeusaputoi

minnan järjestämiseen valtionosuutta siten 
kuin kuntien yleisestä valtionosuudesta ja ylei
sistä rahoitusavustuksista annetussa laissa 
(1273/88) on säädetty. 

Kunnille myönnetään yleisen oikeusaputoi
minnan järjestämiseen valtionosuutta siten 
kuin kuntien valtionosuuslaissa ( J ) sääde
tään. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. 
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7. 
Laki 

maatalouslautakunnista annetun lain 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maatalouslautakunnista 29 päivänä joulukuuta 1988 annetun lain (1276/88) 5 § 

seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

Maatalouslautakunnan tai vastaavan toimi
elimen toiminnan järjestämiseen myönnetään 
kunnille valtionosuutta siten kuin kuntien ylei
sestä valtionosuudesta ja yleisistä rahoitusavus
tuksista annetussa laissa (1273/88) on säädetty. 

8. 

5 § 

Ehdotus 

Maatalouslautakunnan tai vastaavan toimi
elimen toiminnan järjestämiseen myönnetään 
kunnille valtionosuutta siten kuin kuntien val
tionosuuslaissa ( / ) säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. 

Laki 
maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta 27 päivänä tammikuuta 1971 

annetun lain (88/71) 7 §, 
sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1277/88), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

Tässä laissa tarkoitettujen jatkuvasti toistu
vien tehtävien hoitamisesta kunnalle aiheutu
vista menoista suoritetaan kunnalle korvausta 
sen mukaan kuin kuntien yleisestä valtionosuu
desta ja yleisistä rahoitusavustuksista annetussa 
laissa (1273/88) on säädetty, kuitenkin niin, 
että tämän lain 1 §:n 2 momentissa tarkoite
tuissa tapauksissa suoritetaan kunnalle korva
usta valtioneuvoston määräämien perusteiden 
mukaisesti. Satunnaisista tehtävistä voidaan 
tulo- ja menoarvion rajoissa suorittaa kunnalle 
kohtuullinen lisäkorvaus sen mukaan kuin val
tioneuvosto erikseen määrää. 

Ehdotus 

7 § 
Tässä laissa tarkoitettujen jatkuvasti toistu

vien tehtävien hoitamisesta kunnalle aiheutu
vista menoista suoritetaan kunnalle korvausta 
sen mukaan kuin kuntien valtionosuuslaissa 
( / ) säädetään. Tämän lain 1 §:n 2 
momentissa tarkoitetuissa tapauksissa suorite
taan kunnalle korvausta kuitenkin valtioneu
voston määräämien perusteiden mukaisesti. Sa
tunnaisista tehtävistä voidaan talousarvion ra
joissa suorittaa kunnalle kohtuullinen lisäkor
vaus sen mukaan kuin valtioneuvosto erikseen 
määrää. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. 
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9. 
Laki 

kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa annetun lain 9 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun 

lain (39/78) 9 §, 
sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1279/88), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

Kunnalle myönnetään kuluttajaneuvonnan 
järjestämiseen valtionosuutta siten kuin kun
tien yleisestä valtionosuudesta ja yleisistä ra
hoitusavustuksista annetussa laissa (1273/88) 
on säädetty. 

10. 

Ehdotus 

9 § 
Kunnalle myönnetään kuluttajaneuvonnan 

järjestämiseen valtionosuutta siten kuin kun-
tien valtionosuuslaissa ( j ) säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. 

Laki 
valtionavustuksesta elinkeinojen edistämiseen kunnissa annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valtionavustuksesta elinkeinojen edistämiseen kunnissa 29 päivänä joulukuuta 1988 

annetun lain (1280/88) 2 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

Kunnille myönnetään 1 §:ssä tarkoitettujen 
tehtävien hoitamiseen valtionosuutta siten kuin 
kuntien yleisestä valtionosuudesta ja yleisistä 
rahoitusavustuksista annetussa laissa (1273/88) 
on säädetty. 

2 § 

Ehdotus 

Kunnille myönnetään 1 §:ssä tarkoitettujen 
tehtävien hoitamiseen valtionosuutta siten kuin 
kuntien valtionosuuslaissa ( / ) säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. 
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11. 
Laki 

maatalousyrittäjän lomituspalve1uista annetun lain 24 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maatalousyrittäjän lomituspalveluista 4 päivänä tammikuuta 1985 annetun lain 

(2/85) 24 §, 
sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1283/88), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

24 § 
Tämän lain täytäntöönpanosta aiheutuvan 

hallinnon järjestämiseen myönnetään kunnalle 
valtionosuutta siten kuin kuntien yleisestä val
tionosuudesta ja yleisistä rahoitusavustuksista 
annetussa laissa (1273/88) on säädetty. 

12. 

Tämän lain täytäntöönpanoon liittyvän hal
linnon järjestämiseen myönnetään kunnalle 
valtionosuutta siten kuin kuntien valtionosuus-
laissa ( / ) säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. 

Laki 
pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun lain 12 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan pienyrittäjän vuosilomarahasta 27 päivänä toukokuuta 1977 annetun lain (408/77) 

12 §:n 2 momentti, 
sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1284/88), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

12 § 

Tämän lain täytäntöönpanosta aiheutuvan 
hallinnon järjestämiseen myönnetään kunnalle 
valtionosuutta siten kuin kuntien yleisestä val
tionosuudesta ja yleisistä rahoitusavustuksista 
annetussa laissa (1273/88) on säädetty. 

6 301632L 

Tämän lain täytäntöönpanoon liittyvän hal
linnon järjestämiseen myönnetään kunnalle 
valtionosuutta siten kuin kuntien valtionosuus-
laissa ( / ) säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. 
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13. 
Laki 

asumistukilain 17 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 4 päivänä kesäkuuta 1975 annetun asumistukilain (408/75) 17 §, 
sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1282/88), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

17 § 
Kunnille myönnetään valtionosuutta asumis

tukea koskevien asioiden hoitamiseen siten 
kuin kuntien yleisestä valtionosuudesta ja ylei
sistä rahoitusavustuksista annetussa laissa 
(1273/88) on säädetty. 

14. 

Kunnille myönnetään valtionosuutta asumis
tukea koskevien asioiden hoitamiseen siten 
kuin kuntien valtionosuuslaissa ( f ) sääde
tään. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. 

Laki 
kunnalle suoritettavasta katumaksusta annetun lain 13 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kunnalle suoritettavasta katumaksusta 31 päivänä elokuuta 1978 annetun lain 

( 670j78) 13 §, 
sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1278/88), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

Valtionosuudet 

13§ 
Kunnille myönnetään valtionosuutta katujen 

kunnossapitoon siten kuin kuntien yleisestä 
valtionosuudesta ja yleisistä rahoitusavustuk
sista annetussa laissa (1273/88) on säädetty. 

Kunnille myönnetään valtionosuutta katujen 
kunnossapitoon siten kuin kuntien valtion-
osuuslaissa ( f ) säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. 



1991 vp- HE 214 43 

15. 
Laki 

rakennuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 16 päivänä elokuuta 1958 annetun rakennuslain (370/58) 24, 115 ja 137 §, 
sellaisina kuin ne ovat 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1281/88), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

24 § 
Tässä laissa tarkoitettuihin seutukaavoitus

tehtäviin myönnetään kunnille valtionosuutta 
siten kuin kuntien yleisestä valtionosuudesta ja 
yleisistä rahoitusavustuksista annetussa laissa 
(1273/88) on säädetty. 

Tässä laissa tarkoitettuihin seutukaavoitus
tehtäviin myönnetään kunnille valtionosuutta 
siten kuin kuntien valtionosuuslaissa ( 1 ) 
säädetään. 

115 § 
Rakennuskaava-alueen mittaamiseen ja kar

toittamiseen myönnetään kunnille valtion
osuutta siten kuin kuntien yleisestä valtion
osuudesta ja yleisistä rahoitusavustuksista an
netussa laissa on säädetty. 

Rakennuskaava-alueen mittaamiseen ja kar
toittamiseen myönnetään kunnille valtion
osuutta siten kuin kuntien valtionosuuslaissa 
( / ) säädetään. 

137§ 
Rakentamisen neuvonnan ja valvonnan jär

jestämiseen myönnetään kunnille valtionosuut
ta siten kuin kuntien yleisestä valtionosuudesta 
ja yleisistä rahoitusavustuksista annetussa lais
sa on säädetty. 

Rakentamisen neuvonnan ja valvonnan jär
jestämiseen myönnetään kunnille valtionosuut
ta siten kuin kuntien valtionosuuslaissa 
( / ) säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. 




