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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyden
huollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttami
sesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan sosiaali- ja ter
veydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuu
desta annettuun lakiin lisättäväksi säännös, 
jonka perusteella asumistuen ja eräiden mui
den ensisijaisten etuuksien yhteensovittami
sesta aiheutuva kuntien toimeentulotuki
menojen vähennys otettaisiin huomioon kun
tien sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökus
tannusten valtionosuudessa. Vähennys suori
tettaisiin korottamalla sosiaali- ja terveyden
huollon laskennallisiin kustannuksiin perus
tuvaa kunnan omarahoitusosuutta asukas
takohden. 

Lisäksi ehdotetaan, että ennen vuotta 1993 
aiheutuneiden sosiaali- ja terveydenhuollon 
käyttökustannusten vuosille 1993-1997 jak
sotettujen loppuerien vuodelle 1998 siirretty 
erä siirrettäisiin maksettavaksi vuonna 1999. 

Esitys liittyy valtion vuoden 1998 talous
arvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltä
väksi sen yhteydessä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuo
den 1998 alusta. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Kuntien toimeentulotukimenojen 
vähenemisestä johtuva tarkistus 

1.1. Nykytila 

Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelus
ta ja valtionosuudesta annetun lain 12 §:n 
1 momentin nojalla kunnan käyttökustannus
ten valtionosuus on kunnalle määriteltyjen 
laskennallisten kustannusten ja omarahoi
tusosuuden erotus. Laskennalliset kustannuk
set määritellään erikseen sosiaalihuollon ja 
terveydenhuollon määräytymistekijöiden pe
rusteella. Määräytymistekijöitä ovat asukas
luku, ikärakenne, palvelu- ja jalostusaloilla 
toimivien osuus työllisestä työvoimasta, 
työttömyys ja sairastavuus sekä syrjäisyys. 

Mainitun lain 17 §:ssä säädetään kunnan 

omarahoitusosuudesta. Kunnan omarahoi
tusosuus lasketaan kertomalla asukasta koh
den määritelty omarahoitusosuus kunnan 
asukasluvulla. Asukasta kohden määritelty 
omarahoitusosuus saadaan laskemalla kaik
kien kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 
laskennalliset kustannukset yhteen ja vähen
tämällä tästä lain 18 § :ssä säädetyn prosent
tiluvun mukaan määräytyvä valtionosuus. 

Lain 17 §:n 3 momentissa on todettu, että 
jos valtion kunnalle suorittaman valtionosuu
den suuruudesta on erikseen säädetty tästä 
laista poikkeavana tavalla, otetaan tämä huo
mioon omarahoitusosuuden lisäyksenä tai 
vähennyksenä. Säännöksen tarkoituksena on, 
että mikäli valtio esimerkiksi suorittaa erityi
sen lainsäädännön nojalla määrätyistä kus
tannuksista kunnille valtionosuutta pysyvästä 
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tasosta poiketen, ei tällaisella järjestelyllä 
tulisi olla vääristävää vaikutusta valtionosuu
den laskennassa sovellettavaan kustannusten
jakoon valtion ja kuntien välillä eikä kunnan 
omarahoitusosuuden suuruuteen. 

Lain 18 §:n 1 momentin nojalla kunnalli
sen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuk
set jakautuvat kuntien ja valtion kesken si
ten, että kuntien osuus lain mukaan määräy
tyvistä kustannuksista on 75,8 prosenttia ja 
valtion osuus 24,2 prosenttia. 

Valtionosuustehtävien laajuuden ja laadun 
muutosten huomioon ottamisesta säädetään 
erikseen kuntien valtionosuuslaissa 
(1147/1996). Tämän lain 4 §:n 1 momentin 
perusteella valtionosuustehtävien laajuuden 
ja laadun muutos otetaan huomioon, jos se 
aiheutuu asianomaista valtionosuustehtävää 
koskevasta laista tai asetuksesta, lakiin tai 
asetukseen perustuvasta valtion viranomaisen 
määräyksestä tai valtakunnallisesta suunni
telmasta taikka valtion talousarviosta. Sään
nöksen perusteella esimerkiksi toimeentulo
tuen määräytymisperusteissa tehtävät muu
tokset vaikuttavat vastaavasti valtionosuuden 
määrään. Sen sijaan esimerkiksi asumistuen 
määräytymisperusteiden tarkistamisesta joh
tuvat kuntien toimeentulotukimenojen muu
tokset eivät vaikuta tämän säännöksen nojal
la valtionosuuden määrään, vaan muutosten 
huomioon ottamisesta on tarvittaessa säädet
tävä erikseen. 

1.2. Ehdotetut muutokset 

Eräänä toimeentulotuen kokonaisuutta kos
kevana kehittämistavoitteena on toimeentu
lotuen ja asumistuen yhteensovituksen tar
kistaminen. Tarkoituksena on antaa talousar
vioesitykseen liittyvä hallituksen esitys laiksi 
toimeentulotuesta sekä laiksi sosiaalihuolto
lain ja -asetuksen eräiden säännösten kumoa
misesta, jotka tulisivat voimaan 1.3.1998 lu
kien. Toimeentulotuen perusasalla katetta
viin menoihin sisällytettäisiin 7 prosenttia 
kohtuullisista asumismenoista. Uudistuksen 
yhteydessä alennettaisiin myös lasten perus
osien määriä. Toimeentulotuen perusosan 
markkamääräisestä tasosta ja indeksikorotuk
sista säädettäisiin erikseen. 

Asumistuen ja toimeentulotuen yhteensovi
tus, työttömyysturvan ja opintotuen paranta
minen sekä toimeentulotuen tarkistukset vä
hentävät kuntien toimeentulotukimenoja. 
Tämä vähennys tulee ottaa huomioon kun
tien sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökus-

tannusten valtionosuudessa. Edellä mainitun 
kuntien valtionosuuslain 4 §:n 1 momentin 
nojalla toimeentulotuen määräytymisperus
teiden muutos vaikuttaa automaattisesti val
tionosuuden määrään, koska toimeentulotu
kitehtävät ovat kyseisessä lainkohdassa tar
koitettuja valtionosuustehtäviä. Sen sijaan 
asumistuen määräytymisperusteiden muutos 
sekä työttömyysturvan ja opintotuen kehit
täminen eivät kuntien valtionosuuslain 4 §:n 
1 momentin perusteella vaikuta kuntien val
tionosuuden määrään. Näitä määräytymispe
rusteita muutettaessa tarkoituksena kuitenkin 
on, että kunnilta leikataan omarahoitusosuu
den korottamisen avulla täysimääräisesti se 
osuus, jolla valtion menot lisääntyvät muu
toksista johtuen. Vähennys ehdotetaan suori
tettavaksi korottamalla sosiaali- ja ter
veydenhuollon laskennallisiin kustannuksiin 
perustuvaa kunnan omarahoitusosuutta asu
kasta kohden. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelus
ta ja valtionosuudesta annetun lain 17 §:n 
3 momentin perusteella laissa erikseen sää
detty poikkeus valtionosuuden suuruudesta 
voidaan suoraan ottaa huomioon omarahoi
tusosuuden lisäyksenä tai vähennyksenä. 
Edellä mainittu asumistuen ja muiden en
sisijaisten etuoksien yhteensovittaminen 
edellyttää kuitenkin useita säädösmuutoksia. 
Näin ollen lakiteknisesti ei voida päästä sel
keään ratkaisuun siten, että valtionosuuden 
poikkeavasta suuruudesta säädettäisiin aino
astaan esimerkiksi laissa toimeentulotuesta. 
Tästä syystä olisi selkeämpi vaihtoehto, että 
sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta 
ja valtionosuudesta annettuun lakiin sisälly
tettäisiin uusi säännös, jonka nojalla asu
mistuen ja edellä mainittujen muiden ensisi
jaisten etuoksien yhteensovittamisen edellyt
tämien muutosten johdosta kunnan omara
hoitusosuutta asukasta kohden korotetaan. 
Koska yhteensovittamisen taloudellinen vai
kutus olisi erilainen siirtymävaiheessa, sää
dettäisiin myös asukasta kohden määräytyvä 
kunnan omarahoitusosuuden korotus eri suu
ruiseksi vuonna 1998 ja vuodesta 1999 
eteenpäin. 

2. Aikaisemman valtionosuusjärjes
telmän mukaiset loppuerät 

2.1. Nykytila 

Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelus-
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ta ja valtionosuudesta annetun lain 46 §:n 
1 momentin mukaan ennen lain voimaantu
loa syntyneisiin käyttökustannuksiin suoritet
tavat valtionosuuden loppuerät maksetaan 
kunnille ja kuntayhtymille vuosittain ta
sasuuruisina erinä vuosina 1993-1997. 
Näin jaksotetuista loppueristä maksetaan 
vuoden 1994 erä kuitenkin vasta vuonna 
1998. 

Edellä mainittuja jaksotettavia loppueriä 
ovat vuoden 1992 loppuun saakka voimassa 
olleen aikaisemman sosiaali- ja terveyden
huollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 
annetun lain (677/1982) mukaisen toiminnan 
käyttökustannuksiin suoritettavat valtion
osuuden loppuerät Loppuerien maksatus 
perustuu siihen, että kuntien ja kuntayhtymi
en saarnat valtionosuuden ennakot ovat ol
leet pienemmät kuin toteutuneet kustannuk
set. 

2.2. Ehdotetut muutokset 

Valtion vuoden 1998 talousarvioesitykseen 
liittyen ehdotetaan, että vuonna 1998 mak
settavaksi tulevat, vuoden 1994 valtionosuu
den loppuerät siirrettäisiin maksettavaksi 
vuonna 1999. 

3. Esityksen vaikutukset 

Asumismenojen omavastuuosan sisällyttä
misen 7 prosentin suuruisena toimeentulo
tuen perusasaan arvioidaan vähentävän toi
meentulotukimenoja vuonna 1998 noin 207 
miljoonalla markalla. Lasten perusosien 
alentaminen vähentää puolestaan toimeentu
lotukimenoja noin 58 miljoonalla markalla. 
Toimeentulotukimenojen yhteenlaskettu vä
heneminen olisi vuonna 1998 näin ollen 265 
miljoonaa markkaa. Tästä yhteismäärästä 
laskettuna 24,2 prosentin osuutta vastaava 
valtionosuuden väheneminen olisi 64 miljoo
naa markkaa. 

Asumistukea ehdotetaan vastaavasti koro
tettavaksi siten, että kustannusvaikutukset 
ovat noin 600 miljoonaa markkaa vuodessa. 
Muutos aiheuttaa vuositasolla noin 240 mil
joonan markan suuruisen toimeentulotuki
menojen vähenemisen. Koska asumistuen 
korottaminen tapahtuisi vähitellen uusien 
päätösten myötä, puolittuisivat asumistuen 
kustannukset ja vastaavasti aiheutuvat sääs
töt toimeentulotukimenoihin vuonna 1998. 
Näin ollen toimeentulotukimenot alenisivai 

arviolta 120 miljoonalla markalla vuonna 
1998. 

Edellä mainitun perusteella toimeentulotu
kimenot vähenisivät vuonna 1998 kaikkiaan 
noin 385 miljoonalla markalla. Valtion vuo
den 1998 talousarvioesityksen käsittelyn yh
teydessä lähtökohtana on, että tämä alenema 
otettaisiin huomioon vähentämällä sosiaali
ja terveydenhuollon käyttökustannusten val
tionosuutta yhteensä 300 miljoonalla markal
la. Koska valtionosuus vähenisi edellä mai
nitulla tavalla suoraan olemassa olevien 
säännösten perusteella 64 miljoonalla mar
kalla, tulisi vastaavasti loppuosa 236 miljoo
naa markkaa vähentää korottamalla erikseen 
kuntien asukasta kohden lasketun omarahoi
tusosuuden suuruutta. Tällä perusteella sosi
aali- ja terveydenhuollon laskennallisiin kus
tannuksiin perustuvaa kunnan omarahoituso
suutta tulisi vuonna 1998 korottaa 46 mar
kalla asukasta kohden. 

Vuonna 1999 kustannusvaikutukset ii
menisivät ensimmäisen kerran täysimääräisi
nä vuositasolla. Toimeentulotukimenojen 
vähennys olisi tällöin yhteensä arviolta 558 
miljoonaa markkaa. Valtionosuus vähenisi 
olemassa olevien säännösten perusteella 
77 miljoonalla markalla. Vuonna 1999 kun
tien omarahoitusosuutta korottamalla vähen
nettäisiin aikaisemman vähennyksen lisäksi 
287 miljoonaa markkaa eli yhteensä 523 
miljoonaa markkaa valtionosuuden suuruu
desta. Kunnan omarahoitusosuutta korotettai
siin vastaavasti 1 02 markalla asukasta koh
den vuodesta 1999 lukien. 

Koska tarkoituksena on, että järjestely olisi 
vaikutukseltaan pysyvä, omarahoitusosuuden 
korotus otettaisiin edellä mainitun suuruisena 
huomioon myöhemmässä valtion ja kuntien 
välisen kustannustenjaon tarkistuksessa. 

Vuonna 1998 maksettaviksi tulevien, vuo
den 1994 valtionosuuden loppuerien maksa
tuksen siirtäminen vuoteen 1999 aiheuttaa 
kunnille ja kuntayhtymille noin 66 miljoo
nan markan tulojen lykkäytymisen yhdellä 
vuodella. 

4. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveys
ministeriössä virkatyönä. Esitys omarahoi
tusosuuden korottamisesta perustuu selvitys
mies Arajärven ehdotuksiin toimeentulotuen 
ja asumistuen yhteensovittamisesta sekä 
työttömyysturvan ja opintotuen parantami
sesta. 
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Valtionosuuden vähentäminen ja vuoden 
1994 valtionosuuden loppuerien maksatuk
sen siirtäminen on ollut esillä kunnallistalou
den ja -hallinnon neuvottelukunnan valtion
osuusjaostossa selvitettäessä vuoden 1998 
talousarvioesitykseen liittyviä lakiesityksiä. 
Tällöin on todettu, ettei asiaa ole tarpeen 
erikseen käsitellä neuvottelukunnassa. 

5. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Esitys uuden 45 a §:n säätäruisestä liittyy 
hallituksen esitykseen laiksi toimeentulotues
ta sekä laiksi sosiaalihuoltolain ja -asetuksen 
eräiden säännösten kumoamisesta (HE 
/1997 vp.). Esitykset on laadittu siten, että 
ne on tarkoitettu käsiteltäviksi yhdessä. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

45 a §. Kunnan omarahoitusosuuden ko
rottaminen toimeentulotukimenojen vähene
misen perusteella. Lakiin ehdotetaan lisättä
väksi uusi pykälä, jonka nojalla asumistuen 
ja muiden ensisijaisten etuuksien yhteenso
vittamisesta aiheutuva toimeentulotuki
menojen väheneminen otettaisiin huomioon 
vähentämällä sosiaali- ja terveydenhuollon 
valtionosuutta enemmän, kuin mitä lain 
18 § :ssä säädetty kustannustenjako edellyt
täisi. Valtionosuuden vähentäminen suoritet
taisiin korottamalla lain 17 §:ssä säädettyä 
kunnan omarahoitusosuutta asukasta kohden. 
Korotuksen suuruus olisi 46 markkaa vuon
na 1998 ja 102 markkaa vuodesta 1999 luki
en. Omarahoitusosuuden korotus otettaisiin 
tässä säädettävän määrän suuruisena huomi
oon myöhemmässä valtion ja kuntien välisen 
kustannustenjaon tarkistuksessa. 

46 §. Aikaisempien säännösten soveltami
nen. Ehdotuksen mukaan aikaisemman lain
säädännön perusteella kunnille ja kuntayhty
mille maksettavista käyttökustannusten lop
pueristä vuoden 1994 erä, joka voimassa 
olevan säännöksen nojalla maksettaisiin 
vuonna 1998, siirrettäisiin maksettavaksi 
vuonna 1999. 

2. Voimaantulo 

Ehdotettu laki liittyy valtion vuoden 1998 
talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsi
teltäväksi sen yhteydessä. Laki ehdotetaan 
tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 
1998. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo
tus: 



HE 216/1997 vp 5 

Laki 

sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 3 päivänä elo

kuuta 1992 annetun lain (733/1992) 46 §:n 1 momentti, 
sellaisena kuin se on laissa 1287/1993, sekä 
lisätään lakiin uusi 45 a § seuraavasti: 

45 a § 

Kunnan omarahoitusosuuden korottaminen 
toimeentulotukimenojen vähenemisen 

perusteella 

Asumistuen ja muiden ensisijaisten etuuk
sien yhteensovittamisesta johtuen korotetaan 
tämän lain 17 §:ssä säädettyä kunnan omara
hoitusosuutta asukasta kohden 46 markalla 
vuonna 1998 ja 102 markalla vuodesta 1999 
lukien. Omarahoitusosuuden korotus otetaan 
edellä säädetyn suuruisena huomioon myö
hemmässä valtion ja kuntien välisen kustan
nustenjaon tarkistuksessa. 

46 § 

Aikaisempien säännösten soveltaminen 

Kustannuksiin, jotka ovat syntyneet ennen 

Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 1997 

tämän lain voimaantuloa, suoritetaan val
tionosuus tämän lain voimaan tullessa voi
massa olleiden säännösten mukaisesti. Ennen 
tämän lain voimaantuloa syntyneisiin käyttö
kustannuksiin suoritettavat valtionosuuden 
loppuerät maksetaan kuitenkin vuosittain 
tasasuuruisin erin vuosina 1993-1997. Näin 
jaksotetuista loppueristä maksetaan vuoden 
1994 erä kuitenkin vasta vuonna 1999. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam
mikuuta 1998. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Ministeri Terttu Huttu-Juntunen 
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Liite 

Laki 
sosiaali- ja tetveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 3 päivänä elo

kuuta 1992 annetun lain (733/1992) 46 § :n 1 momentti, 
sellaisena kuin se on laissa 1287/1993, sekä 
lisätään lakiin uusi 45 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

46 § 

Aikaisempien säännösten soveltaminen 

Kustannuksiin, jotka ovat syntyneet ennen 
tämän lain voimaantuloa, suoritetaan valtion
osuus tämän lain voimaan tullessa voimassa 
olleiden säännösten mukaisesti. Ennen tämän 
lain voimaantuloa syntyneisiin käyttökustan
nuksiin suoritettavat valtionosuuden lop
puerät maksetaan kuitenkin vuosittain ta
sasuuruisin erin vuosina 1993-1997. Näin 
jaksotetuista loppueristä maksetaan vuoden 
1994 erä kuitenkin vasta vuonna 1998. 

Ehdotus 

45 a § 

Kunnan omarahoitusosuuden korottaminen 
toimeentulotukimenojen vähenemisen 

perusteella 

Asumistuen ja muiden ensisijaisten etuuk
sien yhteensovittamisesta johtuen korotetaan 
tämän lain 17 §:ssä säädettyä kunnan oma
rahoitusosuutta asukasta kohden 46 markalla 
vuonna 1998 ja 102 markalla vuodesta 1999 
lukien. Omarahoitusosuuden korotus otetaan 
edellä säädetyn suuruisena huomioon myö
hemmässä valtion ja kuntien välisen kustan
nustenjaon tarkistuksessa. 

46 § 

Aikaisempien säännösten soveltaminen 

Kustannuksiin, jotka ovat syntyneet ennen 
tämän lain voimaantuloa, suoritetaan valtion
osuus tämän lain voimaan tullessa voimassa 
olleiden säännösten mukaisesti. Ennen tämän 
lain voimaantuloa syntyneisiin käyttökus
tannuksiin suoritettavat valtionosuuden lop
puerät maksetaan kuitenkin vuosittain ta
sasuuruisin erin vuosina 1993-1997. Näin 
jaksotetuista loppueristä maksetaan vuoden 
1994 erä kuitenkin vasta vuonna 1999. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam
mikuuta 1998. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 


