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Laki
kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta annetun lain 41 ja 45 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 41 ja 45 §
seuraavasti:
41 §
Erikoissairaanhoidossa olevan, koulukotiopetuksen tai lastensuojelun vuoksi sijoitetun
oppilaan korvaus
Kunta, joka on perusopetuslain 4 a §:n 1
momentissa tarkoitettua esiopetusta ja perusopetusta saavan oppilaan kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta hoidon aikana, on velvollinen maksamaan oppilaasta sairaalan tai muun
erikoissairaanhoidon toimintayksikön sijaintikunnalle korvauksen, joka lasketaan kertomalla opetuksesta opetuspäivää kohden aiheutuva keskimääräinen todellinen vuosikustannus niiden päivien määrällä, jolloin sairaalan tai muun erikoissairaanhoidon toimintayksikön sijaintikunta järjestää oppilaalle
opetusta. Perusopetuslain 4 a §:n 3 momentissa tarkoitettua tukea saavan oppilaan kotikunta on velvollinen maksamaan tukitoimenpiteistä aiheutuneita kustannuksia vastaavan
korvauksen tukea tarjoavan sairaalan tai
muun erikoissairaanhoidon toimintayksikön
sijaintikunnalle.
Kunta, joka on lastensuojelulain 57 §:ssä
tarkoitetussa koulukodissa perusopetusta saavan oppilaan kotikunta opetuksen aikana, on
velvollinen maksamaan oppilaasta koulukotiHE 66/2013
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opetuksen järjestäjälle osana lastensuojelutoimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia korvauksen, joka lasketaan kertomalla niiden koulun
työpäivien määrä, joina oppilaalle on annettu
opetusta, opetuksesta koulun työpäivää kohden aiheutuvilla keskimääräisillä todellisilla
vuosikustannuksilla.
Kunta, joka on lastensuojelulain 16 b §:n 1
momentissa tarkoitetulla tavalla sijoitetun
esi- tai perusopetusta saavan oppilaan kotikunta opetuksen aikana, on velvollinen maksamaan opetusta järjestävälle kunnalle tai
muulle opetuksen järjestäjälle oppilaan esitai perusopetuksesta aiheutuneita kustannuksia vastaavan korvauksen.
Edellä 1—3 momentissa tarkoitettua korvausta varainhoitovuodelle laskettaessa otetaan vähennyksenä huomioon oppilaan osuus
opetuksen järjestäjälle maksettavasta seuraavasta rahoituksesta:
1) 37 §:ssä ja 38 §:n 1—5 momentissa tarkoitetusta varainhoitovuoden lopun tilanteen
mukaan oppilaasta varainhoitovuodelle päätetystä kuntakohtaisesta oppilaan iän mukaan
määräytyvästä kotikuntakorvauksesta;
2) oppilaan lisäopetuksen järjestämisestä
varainhoitovuodelle maksettavasta opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain
11 §:ssä tarkoitetusta rahoituksesta;
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3) pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaan opetuksesta varainhoitovuodelle maksettavasta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 14 §:ssä tarkoitetusta korotuksesta; ja
4) koulukotiopetuksesta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain
15 §:ssä tarkoitetusta koulukotikorotuksesta.
Mikäli 1 momentissa tarkoitetun oppilaan
perusopetuslaissa tarkoitettu opetuksen järjestäjä on muu kuin oppilaan kotikuntalaissa
tarkoitettu kotikunta, tulee mainitun opetuksen järjestäjän maksaa 1 momentissa mainittua korvausta vastaava korvaus oppilaan kotikuntalain mukaiselle kotikunnalle. Korvattava määrä on enintään varainhoitovuodessa
tässä momentissa tarkoitetulle opetuksen järjestäjälle maksettava osuus tämän pykälän 4
momentissa tarkoitetusta rahoituksesta.

Sen estämättä, mitä edellä säädetään korvauksen määräytymisestä, kunnat voivat keskenään tai muun opetuksen järjestäjän kanssa
sopia korvauksesta.
45 §
Kotikuntakorvausta koskeva riita
Jos kunnat tai kotikunta ja muu opetuksen
järjestäjä ovat erimielisiä, onko toinen kunta
tai opetuksen järjestäjä oikeutettu saamaan tai
velvollinen maksamaan kotikuntakorvausta
tai 41 §:ssä tarkoitettua korvausta, asiaa koskeva riita käsitellään hallintoriita-asiana hallinto-oikeudessa siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.
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