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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntien valtion-
osuuslain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan kuntien valtion-
osuuslakia muutettavaksi siten, että lakiin li-
sätään säännös, jonka mukaan kunnalle 
vuonna 2009 myönnettävää yleistä valtion-
osuutta lisätään tai vähennetään vuoden 2009 
verotuksessa toteutettavan työn verotuksen 
keventämisen ja kunnallisverotuksen eläketu-
lovähennyksen korottamisen kunnan tuloihin 
aiheuttamien muutosten tasoittamiseksi. 
Yleisen valtionosuuden lisäys tai vähennys 
tehdään sen jälkeen kun mainittujen toimen-

piteiden aiheuttamat kuntien verotulojen me-
netykset on kokonaisuutena kompensoitu 
kunnille yhtä suurina asukaskohtaisina sosi-
aali- ja terveydenhuollon valtionosuuksien li-
säyksinä. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan 
voimaan vuoden 2009 alusta ja sitä sovellet-
taisiin myönnettäessä yleistä valtionosuutta 
vuodeksi 2009. 

 
————— 
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PERUSTELUT 

1  Nykyti la  ja  ehdotetut  muutokset  

Valtio on päättänyt verotuksen keventämi-
sestä vuonna 2009. Verotuksen keventämi-
nen vähentää kuntien verotuloja. Matti Van-
hasen II hallituksen hallitusohjelman mukaan 
mahdolliset muutokset kuntien veropohjassa 
kompensoidaan kunnille täysimääräisesti.  

Edellä mainitut verotulojen menetykset 
kompensoidaan kunnille korottamalla sosiaa-
li- ja terveydenhuollon valtionosuusprosent-
tia 2,34 prosenttiyksiköllä vuodesta 2009 si-
ten kuin hallituksen esityksessä Eduskunnalle 
sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta 
ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muut-
tamisesta (HE 111/2008 vp.) ehdotetaan sää-
dettäväksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon val-
tionosuudet kasvavat tämän johdosta 
374 miljoonalla eurolla. Tämä valtionosuu-
den korotus kompensoi kuntasektorille koko-
naistasolla verotulojen menetykset. Kompen-
saatiossa on otettu huomioon työn veronke-
vennys ja siihen liittyvä inflaatiotarkistus 
(143 miljoonaa euroa), vanhan valtionvero-
tuksen ansiotulovähennyksen muuttaminen 
työtulovähennykseksi (93 miljoonaa euroa), 
eläketulon veronkevennys (131 miljoonaa 
euroa), kotitalousvähennyksen korotus 
(24 miljoonaa euroa) sekä matkakuluvähen-
nyksen omavastuun korotus (—17 miljoonaa 
euroa). 

Kunnille työn verotuksen keventämisestä 
aiheutuvat verotulojen menetykset ovat yh-
teensä 236 miljoonaa euroa ja kunnallisvero-
tuksen eläketulovähennyksen korotuksista 
aiheutuvat verotulojen menetykset ovat yh-
teensä 131 miljoonaa euroa. Tästä verotuksen 
keventämisestä aiheutuvat kuntien verotulo-
jen menetykset ovat siten vuodesta 2009 yh-
teensä 367 miljoonaa euroa. Euromäärässä ei 
ole otettu huomioon edellä mainittuja kotita-
lousvähennyksen ja matkakulun omavastuu-
osan korotuksia. 

Koska sosiaali- ja terveydenhuollon valti-
onosuuksien korotus kohdistuu kaikkiin kun-
tiin asukaskohtaisesti yhtä suurena euromää-
ränä, korotus ei kuntakohtaisesti vastaa kun-
nille vuoden 2009 alusta aiheutuvia verotulo-
jen menetyksiä. Joillakin kunnilla valtion-
osuuskompensaatio muodostuu verotulojen 

menetyksiä suuremmaksi, kun taas toisilla 
verotulojen menetykset voivat olla huomat-
tavastikin valtionosuuksien kautta saatavia 
kompensaatioita suuremmat.  

Edellä todetun vuoksi esityksessä ehdote-
taan, että niitä kuntien tulojen muutoksia, 
jotka aiheutuvat verotulomenetysten kom-
pensoinnista korottamalla valtionosuuksia, 
tasataan lisäämällä tai vähentämällä kuntien 
yleistä valtionosuutta. Tämä tasaus ehdote-
taan tehtäväksi siten, että tulojen muutokset 
olisivat käytettävissä olevilla laskentatiedoil-
la kuntatasolla mahdollisimman pienet vuo-
den 2009 laskentatietoihin verrattuna. Ylei-
seen valtionosuuteen tehtävät muutokset las-
kettaisiin veromenetysten osalta soveltamalla 
vuoden 2007 verotustietoja sekä vuoden 
2008 valtionosuusprosenttia ja asukaslukua. 
Kompensaatio olisi lopullinen, eikä sitä tar-
kistettaisi vuoden 2009 lopullisen verotuksen 
mukaiseksi. 

Yleiseen valtionosuuteen tehtävistä korja-
useristä ehdotetaan säädettäväksi lisäämällä 
kuntien valtionosuuslakiin (1147/1996) uusi 
12 c §. Käytännössä yleisen valtionosuuden 
lisäys ja vähennys laskettaisiin seuraavasti. 
Jos kunnan verotulojen menetys on suurempi 
kuin 69,2 euroa asukasta kohden, lisätään 
kunnan yleistä valtionosuutta asukasta koh-
den euromäärällä, joka saadaan vähentämällä 
asukaskohtaisesta verotulojen menetyksestä 
69,2 euroa asukasta kohden. Jos kunnan ve-
rotulojen menetys on pienempi kuin 69,2 eu-
roa asukasta kohden, vähennetään kunnan 
yleisestä valtionosuudesta asukasta kohden 
euromäärä, joka saadaan vähentämällä 
69,2 eurosta kunnan verotulojen menetys 
asukasta kohden.  

Edellä mainittu 69,2 euroa asukasta kohden 
on laskettu kunnille sosiaali- ja terveyden-
huollon valtionosuuksiin verotulojen mene-
tysten kompensoimiseksi tehtävän korotuk-
sen pohjalta ja se vastaa suuruudeltaan edellä 
mainittuja kunnille työn verotuksen keven-
tämisestä ja kunnallisverotuksen eläketulo-
vähennyksen korotuksista aiheutuvia yhteen-
sä 367 miljoonan euron verotulojen mene-
tyksiä. 
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Yleisen valtionosuuden yhteenlasketut li-
säykset ja vähennykset olisivat koko maan 
tasolla yhtä suuret.  

Yleiseen valtionosuuteen esityksessä tehtä-
väksi ehdotetut korjauserät myönnettäisiin ja 
maksettaisiin osana yleistä valtionosuutta. 
Yleinen valtionosuus vuodelle 2009 myönne-
tään joulukuussa 2008 ja valtionosuudet 
maksetaan kuukausittain yhtä suurina erinä. 
 
2  Esityksen vaikutukset  

Koska yleiseen valtionosuuteen tehtävät li-
säykset ja vähennykset olisivat koko maan 
tasolla yhteen laskettuina yhtä suuret, esitys 
ei vaikuttaisi yleisen valtionosuuden koko-
naismäärään eikä valtion ja kuntien väliseen 
kustannustenjakoon.  

Yleiseen valtionosuuteen tehtävät lisäykset 
ja vähennykset olisivat yhteensä noin 30 mil-
joonaa euroa. Nämä korjauserät liitetään 
yleisen valtionosuuden laskelmaan viimeise-
nä eränä ja ne eivät siten vaikuta yleisen val-
tionosuuden muihin laskentaperusteisiin, ku-
ten esimerkiksi yleiseen valtionosuuteen syr-
jäisyyden perusteella tehtävään korotukseen. 

Yleiseen valtionosuuteen kunnittain tehtä-
vä korjaus perustuu laskelmaan verotulojen 
vähenemisestä kunnittain ja kunkin kunnan 
saamaan sosiaali- ja terveydenhuollon valti-
onosuuden lisäykseen. 

Ehdotettua lakia sovellettaisiin vuonna 
2009. Kunnille aiheutuvia verotulojen mene-

tysten kompensoimista vuoden 2009 jälkeen 
selvitetään valmisteilla olevassa valtion-
osuusuudistuksessa, jonka on tarkoitus tulla 
voimaan vuoden 2010 alusta.  
 
3  Asian valmistelu 

Esitys on valmistelu virkatyönä valtiova-
rainministeriössä. Esitysehdotuksesta on 
kuultu Suomen Kuntaliittoa. Suomen Kunta-
liitto hyväksyy ratkaisun vuoden 2009 osalta. 
 
4  Riippuvuus muista es i tyksistä  

Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

Esitys liittyy eduskunnalle erikseen annet-
tuun hallituksen esitykseen sosiaali- ja ter-
veydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuu-
desta annetun lain 18 §:n muuttamisesta (HE 
111/2008 vp.).  
 
5  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan vuoden 
2009 alusta ja sitä sovellettaisiin myönnettä-
essä yleistä valtionosuutta vuodeksi 2009.  
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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         Lakiehdotus 
 
 

Laki 

kuntien valtionosuuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 20 päivänä joulukuuta 1996 annettuun kuntien valtionosuuslakiin (1147/1996) uusi 

12 c § seuraavasti: 
 

12 c § 

Vuonna 2009 toteutettavien veronkevennys-
ten huomioon ottaminen valtionosuuksissa 

Vuoden 2009 verotuksessa toteutettavan 
työn verotuksen keventämisen ja kunnallis-
verotuksen eläketulovähennyksen korottami-
sen aiheuttamat verotulojen menetykset kor-
vataan kunnille ensisijaisesti lisäämällä kun-
nille sosiaali- ja terveydenhuoltoon myönnet-
täviä valtionosuuksia siten kuin sosiaali- ja 
terveydenhuollon suunnittelusta ja valtion-
osuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta 
annetussa laissa ( /2008) säädetään. 

Jos 1 momentissa tarkoitetun valtionosuu-
den lisäyksen jälkeen kunnan verotulojen 
menetys on suurempi kuin 69,2 euroa asu-
kasta kohden, lisätään kunnan yleistä valti-
onosuutta asukasta kohden euromäärällä, jo-
ka saadaan vähentämällä asukaskohtaisesta 

verotulojen menetyksestä 69,2 euroa asukas-
ta kohden. Jos kunnan verotulojen menetys 
on pienempi kuin 69,2 euroa asukasta koh-
den, vähennetään kunnan yleisestä valtion-
osuudesta asukasta kohden euromäärä, joka 
saadaan vähentämällä 69,2 eurosta kunnan 
verotulojen menetys asukasta kohden. Ylei-
sen valtionosuuden yhteenlasketut lisäykset 
ja vähennykset ovat koko maan tasolla yhtä 
suuret. Yleisen valtionosuuden muutosta las-
kettaessa sovelletaan vuoden 2007 verotus-
tietoja sekä vuoden 2008 veroprosenttia ja 
asukaslukua. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2009.  

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 

————— 
 

Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2008 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi 


