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618/2021

Laki
kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan käyttökustannuksiin myönnettävään valtionosuuteen sellaisiin
kuntien tehtäviin (valtionosuustehtävä), joista säädetään:

1) perusopetuslaissa (628/1998);
2) varhaiskasvatuslaissa (540/2018);
3) lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa (1128/1996);
4) yleisistä kirjastoista annetussa laissa (1492/2016);
5) kuntien kulttuuritoiminnasta annetussa laissa (166/2019);
6) taiteen perusopetuksesta annetussa laissa (633/1998);
7) oppivelvollisuuslaissa (1214/2020);
8) kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa laissa (64/1986);
9) kemikaalilaissa (599/2013);
10) terveydensuojelulaissa (763/1994);
11) elintarvikelaissa (23/2006);
12) lääkelain (395/1987) 54 a–54 e §:ssä;
13) tupakkalaissa (549/2016);
14) eläinlääkintähuoltolaissa (765/2009);
15) sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) 6 §:ssä;
16) sosiaalihuoltolain (1301/2014) 8 §:n 1 momentissa, 9 §:n 1 momentissa ja

10 §:ssä;
17) lastensuojelulain (417/2007) 3 ja 12 §:ssä;
18) vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain

(380/1987) 6, 7, 12 ja 13 §:ssä;
19) ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja ter-

veyspalveluista annetun lain (980/2012) 4 ja 5 §:ssä;
20) ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä annetun lain (523/2015) 5 §:ssä.
Tätä lakia sovelletaan oppilaan kotikunnan maksamaan korvaukseen (kotikuntakor-

vaus) toiselle kunnalle, kuntayhtymälle, perusopetuslain mukaisen opetuksen järjestämis-
luvan saaneelle rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle, yliopistolle ja valtiolle (opetuksen
järjestäjä), joka järjestää oppilaalle esi- tai perusopetusta.
HE 241/2020
StVM 16/2021
EV 111/2021
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Tätä lakia ei sovelleta Ahvenanmaan maakunnassa eikä silloin, jos esi- tai perusopetus-
ta järjestetään ulkomailla.

2 §

Poikkeukset soveltamisalasta

Tämän lain perusteella ei myönnetä valtionosuutta käyttökustannuksiin, jotka aiheutu-
vat:

1) perusopetuslain 8 a luvussa tarkoitetusta aamu- ja iltapäivätoiminnasta;
2) perusopetuslain 5 §:ssä tarkoitetusta maahanmuuttajille järjestettävästä perusope-

tukseen valmistavasta opetuksesta;
3) perusopetuslain 5 §:ssä tarkoitetusta lisäopetuksesta;
4) perusopetuslain 46 §:ssä tarkoitetusta aikuisten perusopetuksesta;
5) perusopetuksen järjestämisestä sisäoppilaitosmuotoisesti;
6) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 2 §:n 2 momentin

11 kohdassa tarkoitetusta kaksivuotisesta esiopetuksesta, jonka rahoituksesta säädetään
mainitun lain 11 §:n 3 momentissa;

7) taiteen perusopetuksesta annetun lain 11 §:n 2 momentissa tarkoitetusta opetustun-
tien määrään perustuvasta opetuksesta;

8) yleisistä kirjastoista annetun lain 7 §:ssä tarkoitetusta valtakunnallisesta kehittämis-
tehtävästä, 8 §:ssä tarkoitetusta alueellisesta kehittämistehtävästä ja 9 §:ssä tarkoitetusta
erityisestä tehtävästä;

9) kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain 6 §:ssä tarkoitetusta kehittämistehtävästä;
10) lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 20 §:ssä tarkoitetusta

kunnallisesta lisästä;
11) toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) 7 §:ssä tarkoitetusta perustoimeentu-

lotuesta;
12) työttömyysturvalain (1290/2002) 14 luvun 3 a §:ssä tarkoitetusta kuntien rahoitus-

osuudesta.
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa säädetään oppivelvollisuus-

lain 2 §:n 3 momentissa tarkoitetun pidennettyyn oppivelvollisuuteen perustuvan opetuk-
sen sekä sisäoppilaitosmuodossa ja koulukodissa järjestettävän opetuksen käyttökustan-
nuksiin ikäluokkaan perustuvan valtionosuuden lisäksi myönnettävästä rahoituksesta.

Edellä 1 momentin 3 ja 5 kohdassa, 2 momentissa sekä perusopetuslain 46 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettujen tehtävien perusteella opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta an-
netun lain nojalla myönnettävä rahoitus otetaan huomioon tämän lain 21 §:ssä tarkoitetus-
sa valtionosuusprosentissa.

3 §

Suhde muuhun lainsäädäntöön

Tätä lakia sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä va-
paasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) mukaisiin valtionosuuksiin ja rahoitukseen
siten kuin tässä laissa erikseen säädetään.

4 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) varainhoitovuodella sitä kalenterivuotta, jolle valtionosuus myönnetään;
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2) perushinnalla kunnan valtionosuuden perusteena olevien laskennallisten kustannus-
ten perusteena käytettävää asukaskohtaista laskennallista perustetta tai määräytymispe-
rusteiden asukaskohtaista hintaa;

3) asukastiheydellä kunnan asukasmäärää maaneliökilometrillä varainhoitovuotta
edeltävää vuotta edeltäneen vuoden lopussa;

4) kaksikielisellä kunnalla kielilain (423/2003) 5§:ssä tarkoitettua kaksikielistä kuntaa;
5) saamelaisten kotiseutualueen kunnalla saamelaiskäräjistä annetun lain (974/1995)

4 §:ssä tarkoitettua saamelaisten kotiseutualueeseen kuuluvaa kuntaa;
6) saaristokunnalla saariston kehityksen edistämisestä annetun lain (494/1981) 9 §:ssä

tarkoitettua kuntaa;
7) saaristo-osakunnalla kuntaa, jonka saaristo-osaan sovelletaan saariston kehityksen

edistämisestä annetun lain 9 §:n mukaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä;
8) työpaikkaomavaraisuudella kunnassa työssäkäyvien määrän ja kunnan työllisen

työvoiman määrän välistä suhdetta;
9) vieraskielisellä henkilöä, joka on ilmoittanut väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja

väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 3 §:ssä tarkoitettuun
väestötietojärjestelmään äidinkielekseen muun kielen kuin suomen, ruotsin tai saamen
kielen;

10) saamenkielisellä henkilöä, joka on ilmoittanut väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja
väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain 3 §:ssä tarkoitettuun väestötietojär-
jestelmään äidinkielekseen saamen kielen;

11) oppivelvollisella oppilasta, joka suorittaa oppivelvollisuuttaan siten kuin oppivel-
vollisuuslain 3 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Tässä laissa kunnan asukkaalla tarkoitetaan henkilöä, jonka kotikunta kyseinen kunta
on kotikuntalain (201/1994) mukaan.

Kunnan asukas ja asukasmäärä sekä ikäluokka määräytyvät, jollei tässä laissa toisin
säädetä, Tilastokeskuksen väestörakennetilaston varainhoitovuotta edeltävää vuotta edel-
täneen vuoden lopussa olevien tietojen mukaan.

2 luku

Valtionosuusperusteet, laskennalliset kustannukset ja lisäosat

5 §

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden laskemisen perusteina (valtionosuusperusteet)
käytetään:

1) valtionosuustehtävien laskennallisia kustannuksia;
2) 13–17 §:ssä tarkoitettujen syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden, hyvinvoinnin ja

terveyden edistämisen, asukasmäärän kasvun ja saamelaisten kotiseutualueen kunnan li-
säosien määräytymisperusteita.

Kunnalle myönnetään valtionosuutta 1 §:ssä tarkoitettujen valtionosuustehtävien jär-
jestämisestä aiheutuviin kustannuksiin euromäärä, joka saadaan, kun 6–12 §:n mukaisesti
määräytyvät laskennalliset kustannukset lasketaan yhteen ja saadusta summasta vähenne-
tään 21 §:ssä tarkoitettu kunnan omarahoitusosuus. Näin saatuun euromäärään lisätään
13–17 §:ssä tarkoitetut syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden, hyvinvoinnin ja tervey-
den edistämisen, asukasmäärän kasvun sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisä-
osat.

Verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasauksesta säädetään 4 luvussa ja val-
tionosuuteen tehtävistä lisäyksistä ja siitä tehtävistä vähennyksistä 5 luvussa.
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6 §

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden laskennalliset kustannukset

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden laskennalliset kustannukset saadaan laskemal-
la yhteen tulot, jotka saadaan kertomalla ikäluokittaiset perushinnat asianomaisiin ikä-
luokkiin kuuluvien kunnan asukkaiden määrällä. Näin saatuun summaan lisätään kunnan
työttömyysasteen, vieraskielisyyden, kaksikielisyyden, saaristoisuuden, asukastiheyden
ja koulutustaustan perusteella määritellyt laskennalliset kustannukset.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden laskennallisten kustannusten perushinnat mää-
rätään erikseen seuraaville ikäluokille:

1) 0–5-vuotiaat;
2) 6-vuotiaat;
3) 7–12-vuotiaat;
4) 13–15-vuotiaat;
5) 16 vuotta täyttäneet ja tätä vanhemmat.

7 §

Työttömyyskerroin

Kunnan työttömyyskerroin lasketaan jakamalla kunnan työttömien osuus kunnan työ-
voimasta koko maan vastaavalla osuudella. Kerrointa laskettaessa käytetään työ- ja elin-
keinoministeriön työnvälitystilaston tietoa varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltäneen
vuoden työttömien osuudesta työvoimasta.

Työttömyyden perusteella määräytyvät kunnan laskennalliset kustannukset lasketaan
kertomalla asukasta kohden määritelty työttömyyden perushinta kunnan asukasmäärällä
ja työttömyyskertoimella.

8 §

Vieraskielisyys

Vieraskielisyyden perusteella määräytyvät kunnan laskennalliset kustannukset laske-
taan kertomalla vieraskielisyyden perushinta kunnan vieraskielisten määrällä.

Kunnan vieraskielisten määrää määritettäessä käytetään Tilastokeskuksen väestöraken-
netilaston tietoja varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltäneeltä vuodelta.

9 §

Kaksikielisyys

Kaksikieliselle kunnalle kaksikielisyyden perusteella määräytyvät kunnan laskennalli-
set kustannukset lasketaan kertomalla asukasta kohden määritelty kaksikielisyyden pe-
rushinta kunnan asukasmäärällä ja kertomalla tulo luvulla 0,07. Edellä mainittuun kustan-
nukseen lisätään euromäärä, joka saadaan kertomalla kaksikielisyyden perushinta kunnan
ruotsinkielisten asukasmäärällä ja kertomalla tulo luvulla 0,93.

Kaksikielisen kunnan ruotsinkielisten määrää määritettäessä käytetään Tilastokeskuk-
sen väestörakennetilaston tietoja kunnan ruotsinkielisten asukasmäärästä varainhoito-
vuotta edeltävää vuotta edeltäneeltä vuodelta.
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10 §

Saaristoisuus

Saaristokunnalle saaristoisuuden perusteella määräytyvät kunnan laskennalliset kustan-
nukset lasketaan kertomalla asukasta kohden määritelty saaristoisuuden perushinta kun-
nan asukasmäärällä.

Saaristokunnalle, jonka asukkaista vähintään puolet asuu ilman kiinteää tieyhteyttä
mantereeseen, saaristoisuuden perusteella määräytyvät kunnan laskennalliset kustannuk-
set lasketaan kertomalla asukasta kohden määritelty saaristoisuuden perushinta kunnan
asukasmäärällä ja kertomalla näin saatu tulo luvulla 3.

Saaristo-osakunnalle saaristoisuuden perusteella määräytyvät kunnan laskennalliset
kustannukset lasketaan kertomalla asukasta kohden määritelty saaristo-osakunnan perush-
inta saaristossa asuvien osuudella kunnan asukasmäärästä.

Saaristokunnan ja saaristo-osakunnan väestön ja saaristo-osakuntien saaristossa asuvan
väestön määrän määrityksessä käytetään Tilastokeskuksen väestörakennetilaston tietoja
varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltäneeltä vuodelta.

11 §

Asukastiheyskerroin

Kunnan asukastiheyskerroin lasketaan jakamalla koko maan keskimääräinen asukasti-
heys kunnan asukastiheydellä. Kerrointa laskettaessa käytetään Tilastokeskuksen väestö-
rakennetilaston tietoja asukasmääristä varainhoitovuotta edeltävästä vuodenvaihteesta
sekä Tilastokeskuksen kunnittaisia tietoja maapinta-alasta.

Asukastiheyden perusteella määräytyvät kunnan laskennalliset kustannukset lasketaan
kertomalla asukasta kohden määritelty asukastiheyden perushinta kunnan asukasmäärällä
ja asukastiheyskertoimella. Kerroin on enintään 20.

12 §

Koulutustaustakerroin

Kunnan koulutustaustakerroin saadaan laskemalla ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa
olevien 30–54-vuotiaiden asukkaiden osuus kunnan vastaavasta ikäryhmästä ja jakamalla
se koko maan vastaavalla osuudella. Kerrointa laskettaessa käytetään Tilastokeskuksen
koulutustilaston tietoja ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien lukumäärästä varain-
hoitovuotta edeltävää vuotta edeltäneeltä vuodelta.

Koulutustaustakertoimen perusteella määräytyvät kunnan laskennalliset kustannukset
lasketaan kertomalla asukasta kohden määritelty koulutustaustakertoimen perushinta kun-
nan asukasmäärällä ja koulutustaustakertoimella.

13 §

Syrjäisyyden lisäosa

Kunnalle myönnetään syrjäisyyden perusteella määräytyvänä lisäosana euromäärä,
joka lasketaan kertomalla asukasta kohden määritelty syrjäisyyden perushinta kunnan
asukasmäärällä ja syrjäisyysluvulla. Jos kunnan syrjäisyysluku on vähintään 1,5 ilman
pyöristystä, kunnan lisäosa on kolminkertainen.

Jos kunnan syrjäisyysluku on pienempi kuin 1,5 ilman pyöristystä, mutta vähintään 1,0
ilman pyöristystä, kunnan lisäosa on 1,5-kertainen.

Syrjäisyysluvun määräytymisperusteista annetaan tarkemmat säännökset valtioneuvos-
ton asetuksella.
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14 §

Työpaikkaomavaraisuuden lisäosa

Kunnalle myönnetään työpaikkaomavaraisuuden perusteella määräytyvänä lisäosana
euromäärä, joka lasketaan kertomalla asukasta kohden määritelty työpaikkaomavaraisuu-
den perushinta kunnan asukasmäärällä ja työpaikkaomavaraisuuskertoimella.

Työpaikkaomavaraisuuskerroin saadaan jakamalla kunnan työpaikkojen osuus kunnan
työllisten määrästä koko maan vastaavalla osuudella.

Työpaikkaomavaraisuuskerrointa laskettaessa käytetään Tilastokeskuksen työssäkäyn-
titilastosta saatavia varainhoitovuotta edeltäneen kolmannen vuoden tietoja.

15 §

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosa

Kunnalle myönnetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosana euromäärä,
joka lasketaan kertomalla asukasta kohden määritelty hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-
sen perushinta kunnan asukasmäärällä sekä kunnalle määritellyllä hyvinvoinnin ja tervey-
den edistämisen kertoimella.

Kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kerroin määritellään kunnan hyvinvoin-
nin ja terveyden edistämisen toimintaa kuvaavien indikaattoreiden sekä toiminnan tulosta
kuvaavien indikaattoreiden perusteella.

Indikaattoreista sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kertoimen määräytymispe-
rusteista ja laskennasta sekä laskennassa käytettävistä tilastotiedoista annetaan tarkemmat
säännökset valtioneuvoston asetuksella. Kertoimen määrittelyssä käytetään viimeisimpiä
käytettävissä olevia tietoja. Jos tietoa ei ole lainkaan saatavilla, saa kunta kyseisen tiedon
osalta laskennassa alimman mahdollisen arvon.

16 §

Asukasmäärän kasvun lisäosa

Kunnalle, jonka kolmen vuoden asukasmäärän vuosittaisten muutosprosenttien keski-
arvo on positiivinen, myönnetään asukasmäärän kasvun lisäosana euromäärä, joka laske-
taan kertomalla asukasta kohden määritelty asukasmäärän kasvun perushinta kunnan asu-
kasmäärällä ja asukasmäärän kasvun kertoimella.

Asukasmäärän kasvun kertoimena käytetään 1 momentissa tarkoitettua prosenttilukua
muutettuna reaaliluvuksi.

Asukasmäärän kasvun lisäosaa määritettäessä käytetään Tilastokeskuksen väestöraken-
netilaston tietoja asukasmääristä varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltäneeltä neljältä
vuodelta.

17 §

Saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosa

Saamelaisten kotiseutualueen kunnalle myönnetään saamenkielisyyden perusteella li-
säosana euromäärä, joka lasketaan kertomalla asukasta kohden määritelty saamelaisten
kotiseutualueen kunnan perushinta kunnan asukasmäärällä ja kunnan saamenkielisten
osuudella.

Kunnan saamenkielisten osuutta määritettäessä käytetään Tilastokeskuksen väestöra-
kennetilaston tietoja kunnan saamenkielisten määrästä varainhoitovuotta edeltävää vuotta
edeltäneeltä vuodelta.
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18 §

Kertoimien ja määräytymistekijöiden laskenta eräissä tapauksissa

Jos 6–17 §:ssä tarkoitettuja kertoimia ja määräytymistekijöitä laskettaessa ei ole käytet-
tävissä mainituissa pykälissä tarkoitetun ajankohdan mukaisia tietoja, käytetään kertoi-
mien ja määräytymistekijöiden laskennassa viimeisimpiä asianomaisessa pykälässä tar-
koitettua ajankohtaa edeltäviä tietoja, jollei asianomaisessa pykälässä muuta säädetä.

3 luku

Perushintojen säätäminen, valtionosuusprosentti ja kunnan omarahoitusosuus sekä 
valtion ja kuntien välinen kustannustenjako

19 §

Laskennallisten kustannusten perushinnoista säätäminen

Valtioneuvoston asetuksella säädetään vuosittain seuraavaa varainhoitovuotta varten
6–12 §:ssä tarkoitetut laskennallisten kustannusten perushinnat.

Laskennallisten kustannusten perushintaa säädettäessä otetaan huomioon:
1) valtionosuustehtävien laajuuden ja laadun arvioidut muutokset 22 §:n 1 momentissa

säädetyllä tavalla;
2) kustannustason arvioidut muutokset 22 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla;
3) ne tarkistukset, jotka 23 §:n mukaisesti tehdään vuosittain valtion ja kuntien välisen

kustannustenjaon tarkistamiseksi.

20 §

Lisäosien perushinnoista säätäminen

Valtioneuvoston asetuksella säädetään vuosittain seuraavaa varainhoitovuotta varten
13–17 §:ssä tarkoitetut lisäosien perushinnat.

Lisäosien perushintaa säädettäessä otetaan huomioon kustannustason arvioidut muu-
tokset 22 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla.

21 §

Valtionosuusprosentti ja kunnan omarahoitusosuus

Kunnan 6–12 §:ssä tarkoitetut laskennalliset kustannukset jakautuvat siten, että kuntien
valtionosuus on 24,87 prosenttia (valtionosuusprosentti) ja kuntien omarahoitusosuus on
75,13 prosenttia.

Uusissa ja laajentuvissa valtionosuustehtävissä valtionosuus on 100 prosenttia uusien
ja laajentuvien tehtävien laskennallisista kustannuksista, ellei valtionosuustehtäviin tehdä
vastaavan suuruisia vähennyksiä.

Kunnan omarahoitusosuus on kaikissa kunnissa asukasta kohden yhtä suuri. Kunnan
omarahoitusosuus asukasta kohden saadaan vähentämällä kaikkien kuntien 6–12 §:n mu-
kaisten laskennallisten kustannusten yhteismäärästä 1 momentissa säädetyn valtionosuus-
prosentin mukaisesti laskettu osuus ja jakamalla näin saatu euromäärä maan asukasmää-
rällä.

Kunnan omarahoitusosuus lasketaan kertomalla asukasta kohden määritelty omarahoi-
tusosuus kunnan asukasmäärällä.
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22 §

Valtionosuustehtävän ja kustannustentason muutos

Valtionosuustehtävien laajuuden tai laadun muutos otetaan huomioon, jos se aiheutuu
asianomaisesta valtionosuustehtävää koskevasta laista tai asetuksesta, lakiin tai asetuk-
seen perustuvasta valtion viranomaisen määräyksestä tai valtion talousarviosta.

Kustannustason muutos määräytyy kuntien peruspalveluiden hintaindeksin mukaisesti.
Hintaindeksi perustuu opetus- ja kulttuuritoimen käyttömenoilla painotettuun kustannus-
tason muutokseen. Hintaindeksin laskennasta säädetään tarkemmin valtioneuvoston ase-
tuksella.

23 §

Kustannustenjaon tarkistus

Valtion ja kuntien välisessä kustannustenjaon tarkistuksessa tarkistetaan 2 momentissa
tarkoitetut laskennalliset kustannukset, perushinnat ja rahoitus toteutuneiden kustannus-
ten mukaisiksi sekä 21 §:ssä tarkoitettu valtionosuusprosentti noudattaen, mitä jäljempänä
tässä pykälässä sekä 24 ja 25 §:ssä säädetään.

Edellä 6–12 §:ssä tarkoitettujen laskennallisten kustannusten perusteena olevat perush-
innat tarkistetaan valtakunnallisesti yhtenä kokonaisuutena. Lisäksi tarkistetaan opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 11 ja 29 §:n mukainen:

1) rahoitus perusopetuslain 5 §:ssä tarkoitettuun lisäopetukseen;
2) rahoitus perusopetuslain 26 a §:ssä tarkoitettuun pidennetyn oppivelvollisuuden pii-

rissä olevien, viisi vuotta esiopetuksen alkamisvuonna täyttävien oppilaiden esiopetuk-
seen;

3) rahoitus perusopetuslain 46 §:n 2 momentissa tarkoitettuun aikuisten perusopetuk-
seen;

4) lisärahoitus perusopetuslain 25 §:n 2 momentissa tarkoitetun pidennetyn oppivel-
vollisuuden piirissä olevien oppilaiden esi- ja perusopetukseen;

5) lisärahoitus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 29 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettuun lisäopetukseen;

6) sisäoppilaitoslisä sekä koulukotikorotus.
Valtio osallistuu 2 momentissa tarkoitettuihin laskennallisiin kustannuksiin 21 §:ssä

säädetyllä prosenttiosuudella. Valtionosuusprosentissa otetaan huomioon 2 momentissa
tarkoitettu opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukainen rahoitus.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut perushinnat ja rahoitus määrätään sekä valtionosuus-
prosentti säädetään varainhoitovuosittain. Kustannustenjaon tarkistus suoritetaan vuosit-
tain.

24 §

Kustannustenjaon tarkistuksessa huomioon otettavat käyttökustannukset

Edellä 23 §:ssä tarkoitetussa kustannustenjaon tarkistuksessa otetaan huomioon kunti-
en, kuntayhtymien sekä muiden opetuksen järjestäjien 1 §:ssä tarkoitettujen valtionosuu-
den perusteena olevien valtionosuustehtävien käyttökustannukset sekä opetus- ja kulttuu-
ritoimen rahoituksesta annetun lain perusteella rahoitettavien tehtävien järjestämisestä ai-
heutuvat käyttökustannukset, jotka aiheutuvat:

1) perusopetuslain 5 §:ssä tarkoitetusta lisäopetuksen järjestämisestä;
2) perusopetuslain 26 a §:ssä tarkoitetusta pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä ole-

vien, viisi vuotta esiopetuksen alkamisvuonna täyttävien oppilaiden esiopetukseen järjes-
tämisestä;

3) perusopetuslain 46 §:n 2 momentissa tarkoitetun perusopetuksen järjestämisestä;
8
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4) oppivelvollisuuslain 2 §:n 3 momentissa tarkoitetusta pidennetyn oppivelvollisuu-
den piirissä olevien oppilaiden esi- ja perusopetuksen järjestämisestä;

5) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 29 §:n 2 momentissa tarkoite-
tun lisäopetuksen järjestämisestä;

6) perusopetuksen järjestämisestä sisäoppilaitosmuotoisesti ja koulukodissa.
Kustannustenjaon tarkistuksessa ei oteta huomioon kuitenkaan käyttökustannuksia, jot-

ka aiheutuvat:
1) perusopetuslain 46 §:n mukaisesta aikuisten perusopetuksesta, lukuun ottamatta

46 §:n 2 momentissa tarkoitettua opetusta;
2) perusopetuslain 8 a luvussa tarkoitetusta aamu- ja iltapäivätoiminnasta;
3) perusopetuslain 5 §:ssä tarkoitetusta maahanmuuttajille järjestettävästä perusope-

tukseen valmistavasta opetuksesta;
4) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 2 §:n 2 momentin 11 kohdassa

tarkoitetusta esiopetuksesta;
5) lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 20 §:ssä tarkoitetusta kun-

nallisesta lisästä.
Edellä 1 momentissa tarkoitetuista tehtävistä aiheutuvina käyttökustannuksina ei kus-

tannustenjaon tarkistuksessa pidetä:
1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 36 §:ssä tarkoitetusta perusta-

mishankkeelle säädetyn vähimmäiseuromäärän ylittävästä perustamishankkeesta aiheutu-
neita kustannuksia;

2) maa-alueen hankkimisesta tai vuokraamisesta aiheutuneita kustannuksia;
3) tavaran ja palvelun hankintahintaan sisältyvää arvonlisäveroa lukuun ottamatta yk-

sityisen opetuksen järjestäjän ja yliopiston tavaran ja palvelun hankintahintaan sisältyvää
arvonlisäveroa;

4) lainojen hoitokustannuksia eikä laskennallisia korkoja ja poistoja;
5) kustannuksia, joihin myönnetään erikseen lakiin tai valtion talousarvioon perustu-

vaa valtion rahoitusta, jos rahoituksen myöntämisessä edellytetään kunnan rahoitusosuut-
ta;

6) kunnan maksullisen palvelutoiminnan kustannuksia;
7) kustannuksia, jotka merkitsisivät käyttökustannuksien huomioon ottamista tai val-

tion rahoituksen kohdistumista toimintaan kahteen kertaan.
Käyttökustannukset, joihin myönnetään rahoitusta Euroopan unionin talousarviosta,

saadaan lukea käyttökustannuksiksi siltä osin kuin Euroopan unionin talousarviosta
myönnettävä ja sitä vastaava valtion talousarvion mukainen erillinen kansallinen rahoitus
ei niitä kata.

25 §

Käyttökustannuksia koskeva tietojen keruu ja tietopohja

Kustannustenjaon tarkistuksessa käytetään 24 §:n 1 momentissa tarkoitettujen käyttö-
kustannusten perusteena Valtiokonttorin keräämiä tietoja kuntien taloudesta sekä Opetus-
hallituksen keräämiä tietoja esi- ja perusopetuksen kustannuksista.

Kustannustenjaon tarkistuksessa käytetään varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltä-
neen vuoden tietoja toteutuneista kustannuksista.
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4 luku

Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus

26 §

Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus

Kunnalle myönnetään verotuloihin perustuvaa valtionosuuden lisäystä (tasauslisä), jos
kunnan laskennallinen verotulo asukasta kohden on pienempi kuin 100 prosenttia euro-
määrästä, joka saadaan jakamalla kaikkien kuntien yhteenlasketut laskennalliset verotulot
kuntien yhteenlasketulla asukasmäärällä (tasausraja). Kunta saa tasauslisää 90 prosenttia
tasausrajan ja kunnan asukasta kohden lasketun laskennallisen verotulon erotuksesta.

Jos kunnan laskennallinen verotulo asukasta kohden ylittää tasausrajan, tehdään kun-
nan valtionosuudesta vähennys (tasausvähennys). Tasausvähennys on 10 prosenttia ta-
sausrajan ylittävästä asukaskohtaisesta euromäärästä.

Jos kunnille yhteensä maksettavat tasauslisät ovat suuremmat kuin kuntien val-
tionosuuksiin tehtävät tasausvähennykset, vähennetään kuntien valtionosuudesta tätä ero-
tusta vastaava euromäärä. Jos kuntien valtionosuudesta yhteensä tehtävät tasausvähen-
nykset ovat suuremmat kuin kunnille maksettavat tasauslisät, lisätään kuntien val-
tionosuuteen vastaavasti tätä erotusta vastaava määrä. Valtionosuuden vähennys tai lisäys
on kaikissa kunnissa asukasta kohti yhtä suuri.

Edellä 3 momentissa tarkoitettua kuntien valtionosuuksiin lisättävää tai vähennettävää
määrää laskettaessa ei oteta huomioon varainhoitovuoden alussa toteutettavia kuntien yh-
distymisiä.

Kunnan laskennallista verotuloa laskettaessa otetaan huomioon verontilityslain
(532/1998) 3 a §:ssä tarkoitettu laskennallinen kunnallisvero, kunnan osuus yhteisön tulo-
verosta (yhteisövero) sekä 50 prosenttia laskennallisesta kiinteistöverosta. Laskennallista
kiinteistöveroa laskettaessa otetaan voimalaitoksista huomioon vain ydinvoimalaitokset.
Verotuloihin perustuvassa valtionosuuden tasauksessa huomioon otettavista verotuloista
annetaan tarkemmat säännökset valtioneuvoston asetuksella.

5 luku

Valtionosuudesta tehtävät vähennykset ja siihen tehtävät lisäykset

27 §

Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus

Kunnan valtionosuutta voidaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion ta-
lousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistalo-
udellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Taloudellisen tuen
tarpeeseen vaikuttavina seikkoina otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet.

Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunni-
telman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee
liittää valtionosuuden korotusta koskevaan hakemukseen. Valtionosuuden korotuksen
myöntämiselle ja käytölle voidaan asettaa myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja.
Valtionosuuden korotus voidaan seuraavina vuosina jättää myöntämättä tai se voidaan
myöntää alennettuna, jos suunnitelmaa tai asetettuja ehtoja ei ole noudatettu.

Harkinnanvaraisten valtionosuuden korotusten yhteismäärää vastaava euromäärä vä-
hennetään kunnille maksettavista valtionosuuksista. Vähennys on kaikissa kunnissa asu-
kasta kohden yhtä suuri.
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28 §

Perusopetuksen aloittamisen johdosta maksettavan rahoituksen vähentäminen

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 11 §:n 2 momentin perusteella
yksityisen perusopetuksen järjestäjälle toiminnan aloittamiseen myönnettävä rahoitus vä-
hentää kaikille kunnille maksettavia valtionosuuksia rahoituksen yhteismäärää vastaaval-
la euromäärällä. Valtionosuuden vähennys on kaikissa kunnissa asukasta kohden yhtä
suuri.

29 §

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden vähentäminen kuntaan maksetun 
perustoimeentulotuen määrällä

Toimeentulotuesta annetun lain 5 b §:ssä tarkoitettu kunnan rahoitusosuus perustoi-
meentulotuen menoista toteutetaan vähentämällä kunnan valtionosuutta määrällä, joka
vastaa kunnan osuutta kuntaan kohdistuvasta tämän pykälän 2 momentissa tarkoitettujen
tietojen mukaisesta vuositasolla maksetusta perustoimeentulotuesta.

Perustoimeentulotuen valtionosuuden vähentämiseksi Kansaneläkelaitos toimittaa
vuosittain huhtikuun loppuun mennessä valtiovarainministeriölle tiedon edellisen vuoden
aikana kuhunkin kuntaan kohdistuneesta perustoimeentulotuesta vähennettynä kotoutu-
misen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 19, 46 ja 51 §:ssä tarkoitetulla kyseistä
ajanjaksoa koskevalla perustoimeentulotuella.

30 §

Hyvinvointialueiden perustaminen ja tehtävien järjestämisvastuun siirrosta vuonna 2023 
aiheutuvien taloudellisten vaikutusten rajoittaminen

Kunnalle myönnetään valtionosuuden lisäystä tai kunnan valtionosuutta vähennetään,
jos tehtävien järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueelle kunnalta siirrettävä tulo
ei vastaa hyvinvointialueelle siirtyvää kustannusta. Jos kunnalta siirrettävä tulo on suu-
rempi kuin siirtyvä kustannus, kunnalle hyvitetään valtionosuuden lisäyksenä 60 pro-
senttia tulojen ja kustannusten erotuksesta. Jos kunnalta siirrettävä kustannus ylittää hy-
vinvointialueelle siirtyvän tulon, kunnan valtionosuutta vähennetään siten, että vähen-
nys on 60 prosenttia siirtyvien kustannusten ja tulojen erotuksesta. Siirrettävän tulon
määrää laskettaessa otetaan huomioon siirron vaikutukset verotuloihin perustuvaan val-
tionosuuden tasaukseen sekä Verohallinnosta annetussa laissa (503/2010) tarkoitettujen
verotuskustannusten muutos. Valtionosuuteen tehtävää lisäystä tai siitä tehtävää vähen-
nystä laskettaessa käytetään vuonna 2022 voimassa olevia valtionosuusperusteita.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen valtionosuuden lisäysten ja vähennysten laskennan
lähtökohtana käytetään tulojen osalta Valtiokonttorin keräämiä kunnittaisia talousarvio-
tietoja vuodelta 2022. Kustannusten osalta käytetään Valtiokonttorin keräämien vuoden
2021 lopullisten tietojen ja vuoden 2022 talousarviotietojen keskiarvoa. Lähtökohtana
käytettyjen tietojen pohjalta laaditaan arvio vuoden 2022 kustannuksista ja tuloista siten,
että otetaan huomioon valtion toimenpiteistä vuosina 2021 ja 2022 aiheutuvat muutokset
kunnan tuloihin ja kustannuksiin, kuntien päätökset kunnallis- ja kiinteistöveroprosenteis-
ta sekä valtiovarainministeriön ennusteet tulo- ja kustannuskehityksestä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja kunnan siirtyviä kustannuksia ovat sosiaali- ja terve-
ydenhuollon ja pelastustoimen lakisääteisten tehtävien kustannukset siten, että niistä on
vähennetty toimintatuotot. Kunnan siirtyviä tuloja ovat kunnallisverotulot, yhteisöverotu-
lot, veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvaukset sekä kunnan perus-
palvelujen valtionosuudet niiltä osin kuin ne koostuvat sosiaali- ja terveydenhuoltoon liit-
tyvistä laskennallista kustannuksista ja lisäosista. Valtioneuvoston asetuksella voidaan an-
11
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taa tarkempia säännöksiä 2 momentissa tarkoitetun arvion tekemisestä sekä laskennassa
huomioon otettavista kustannuksista ja tuloista.

Tässä pykälässä tarkoitetut valtionosuuden lisäykset ja vähennykset toteutetaan kuntien
ja valtion välisessä suhteessa kustannusneutraalisti. Jos kunnille 1 momentin perusteella
maksettavat valtionosuuden lisäykset yhteensä ovat suuremmat kuin valtionosuudesta
tehtävät vähennykset, vähennetään kuntien valtionosuudesta tätä erotusta vastaava euro-
määrä. Jos kuntien valtionosuudesta yhteensä tehtävät vähennykset ovat suuremmat kuin
kunnille maksettavat valtionosuuden lisäykset, lisätään kuntien valtionosuuteen vastaa-
vasti tätä erotusta vastaava määrä. Valtionosuuden vähennys tai lisäys on kaikissa kunnis-
sa asukasta kohti yhtä suuri.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua kuntien valtionosuuksiin lisättävää tai vähennettävää
määrää laskettaessa ei oteta huomioon varainhoitovuoden 2023 alussa toteutettavia kunti-
en yhdistymisiä.

31 §

Valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus

Kunnan talouden tasapainotila on vuosikatteen ja suunnitelman mukaisten poistojen
erotus. Kunnan talouden tasapainotilan muutos on erotus, joka saadaan vähentämällä en-
nen tämän lain voimaantuloa voimassa olleiden vero- ja valtionosuusperusteiden mukai-
nen vuoden 2022 tasapainotila siitä tasapainotilasta, joka kunnalle olisi muodostunut, jos
tämän lain mukaiset valtionosuuden määräytymisperusteet sekä 30 §:ssä tarkoitetut kun-
nan tulojen ja kustannusten siirrot olisivat olleet voimassa vuonna 2022.

Valtionapuviranomainen vahvistaa valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasauksen niin,
että vuonna 2023 kunnan valtionosuutta lisätään tai vähennetään 1 momentissa tarkoitet-
tua tasapainotilan muutosta vastaava määrä. Vuodesta 2024 alkaen kunnan valtionosuu-
teen lisätään tai siitä vähennetään vuosittain 15 euroa asukasta kohden niin, että 1 momen-
tissa tarkoitettu kunnan tasapainotilan muutos rajoitetaan kokonaisuudessaan 60 euroon
asukasta kohden.

Tässä pykälässä tarkoitetut valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaukset toteutetaan
kuntien ja valtion välisessä suhteessa kustannusneutraalisti. Kuntien valtionosuutta vä-
hennetään tai lisätään siten, että valtionosuuden vähennys tai lisäys on kaikissa kunnissa
asukasta kohti yhtä suuri.

32 §

Määräaikaiset kuntien valtionosuuteen kohdistuvat vähennykset ja lisäykset

Vuonna 2023 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vähennetään 42,56 euroa asu-
kasta kohden liittyen kilpailukykysopimuksen toteuttamisesta kunnille aiheutuviin sääs-
töihin.

Vuonna 2023 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vähennetään 4,12 euroa asu-
kasta kohden pitkäaikaistyöttömien eläketuen menojen vähennyksestä johtuen.

Vuonna 2023 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vähennetään 1,82 euroa asu-
kasta kohden liittyen kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmän toteuttamiseen.
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6 luku

Veroperustemuutoksien huomioon ottaminen

33 §

Veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvaus

Varainhoitovuodesta 2010 lähtien toteutetuista veroperustemuutoksista johtuvia kun-
nallisverotulomuutoksia vastaava euromäärä maksetaan kunnille valtionosuuden yhtey-
dessä. Kunnalle maksetaan sen verotulojen menetystä vastaava euromäärä.

Ennen vuotta 2023 toteutetuista veroperustemuutoksista johtuvasta 1 momentissa tar-
koitetusta korvauksesta vähennetään vuonna 2023 kunnilta hyvinvointialueille siirtynei-
den tehtävien kustannuksia vastaavana osuutena 70 prosenttia.

Kunnan kunkin varainhoitovuoden verotulojen menetystä laskettaessa sovelletaan va-
rainhoitovuotta edeltänyttä vuotta edeltäneen vuoden verotustietoja ja varainhoitovuotta
edeltäneen vuoden veroprosenttia sekä asukaslukua varainhoitovuotta edeltäneen vuoden
lopussa.

Veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausten hallinnointiin ja
maksamiseen sovelletaan 45 §:n 1 momenttia, 46 §:n 1 ja 2 momenttia sekä 47–50 ja 53–
55 §:ää. Muutoksenhausta säädetään 9 luvussa.

7 luku

Kotikuntakorvaus

34 §

Kotikuntakorvauksen maksuvelvollisuus

Jos esiopetusta ja perusopetuslain 26 §:n 1 momentissa tarkoitettua perusopetusta jär-
jestää varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltäneen vuoden lopussa muu kuin oppilaan
kotikunta, oppilaan kotikunta on velvollinen suorittamaan asianomaiselle kunnalle tai
muulle 1 §:n 2 momentissa tarkoitetulle opetuksen järjestäjälle kotikuntakorvauksen siten
kuin 35–38 §:ssä säädetään. Kunta ei ole velvollinen suorittamaan kotikuntakorvausta alle
6-vuotiaasta oppivelvollisuuslain 2 §:n 3 momentissa tarkoitettua pidennettyä oppivelvol-
lisuutta suorittavasta oppilaasta.

Siltä osin kuin opetuksen järjestäjä ei järjestä opetusta varainhoitovuonna, oppilaan ko-
tikunnalla ei ole velvollisuutta suorittaa kotikuntakorvausta. Velvollisuus suorittaa koti-
kuntakorvausta lakkaa opetuksen lakkaamista seuraavan kuukauden alusta.

Jos opetuksen järjestäjän toiminta siirtyy varainhoitovuonna toiselle opetuksen järjes-
täjälle, kotikuntakorvausoikeus siirtyy tälle toiselle opetuksen järjestäjälle.

Oppilaan kotikuntana pidetään kuntaa, joka on merkitty oppilaan kotikuntalain mukai-
seksi kotikunnaksi väestötietojärjestelmään varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltäneen
vuoden lopussa.

35 §

Kotikuntakorvauksen määräytyminen

Kotikuntakorvaus määräytyy kuntien ja muiden opetuksen järjestäjien esi- ja perusope-
tuksen toteutuneiden kustannusten perusteella erikseen 6-, 7–12- ja 13–15-vuotiaille.

Toteutuneet kustannukset määräytyvät 24 §:n mukaisesti vähennettyinä kuitenkin kus-
tannuksilla, jotka aiheutuvat erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan perusopetuslain
13



618/2021  
4 a §:ssä tarkoitetun opetuksen tuesta sekä pidennetyn oppivelvollisuuden opetuksesta sil-
tä osin kuin ne ylittävät toteutuneen kotikuntakorvauksen tason.

Kotikuntakorvauksen perusosa lasketaan jakamalla 1 momentissa tarkoitetut kuntien ja
muiden opetuksen järjestäjien yhteenlasketut esi- ja perusopetuksen toteutuneet kustan-
nukset kuntien painotetulla 6–15-vuotiaiden määrällä. Kuntien painotettu 6–15-vuotiai-
den määrä saadaan kertomalla kuntien 6-vuotiaiden määrä luvulla 0,61, 7–12-vuotiaiden
määrä luvulla 1 ja 13–15-vuotiaiden määrä luvulla 1,60 ja laskemalla näin saadut tulot yh-
teen. Oppilaan iän mukaan määräytyvä kotikuntakorvaus saadaan kertomalla kotikunta-
korvauksen perusosa seuraavasti:

Kotikuntakorvaus määräytyy 16-vuotiaalle perusopetuslain 26 §:n 1 momentissa tar-
koitettua perusopetusta suorittavalle oppivelvolliselle 13–15-vuotiaiden kotikuntakor-
vausperusteen perusteella.

Muu opetuksen järjestäjä kuin kunta saa 94 prosenttia 1–4 momentissa tarkoitetuista
kotikuntakorvauksista.

Valtiovarainministeriö päättää kotikuntakorvauksen perusosan euromäärästä varain-
hoitovuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä.

Sen estämättä, mitä edellä tässä pykälässä säädetään kotikuntakorvauksen määräytymi-
sestä, kunnat voivat keskenään tai muun opetuksen järjestäjän kanssa sopia kotikuntakor-
vauksesta.

36 §

Kotikuntaa vailla olevan kotikuntakorvaus

Jos esi- tai perusopetusta saavalla 6–15-vuotiaalla tai muulla kotikuntakorvauksen pii-
riin kuuluvalla oppivelvollisella oppilaalla ei ole kotikuntalain mukaista kotikuntaa Suo-
messa, valtio on velvollinen maksamaan opetuksen järjestäjälle kotikuntakorvauksen. Ko-
tikuntakorvauksen peruste määräytyy sen kunnan mukaan, jossa opetuksen järjestäjän
opetus pääasiassa järjestetään. Yksityisen opetuksen järjestäjän kotikuntakorvaukseen so-
velletaan lisäksi, mitä 35 §:n 5 momentissa säädetään.

Valtio maksaa yksityiselle koulutuksen järjestäjälle, jolle on määrätty erityiseksi kou-
lutustehtäväksi järjestää perusopetusta muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, kotikunta-
korvauksena niiden oppilaiden osalta, joilla ei ole kotikuntaa Suomessa, 57 prosenttia 1
momentissa tarkoitetusta kotikuntakorvauksesta.

37 §

Kotikuntakorvaus oppilaan kotikunnan ollessa Ahvenanmaan maakunnassa

Jos esi- tai perusopetusta saavalla 6–15-vuotiaalla tai muulla kotikuntakorvauksen pii-
riin kuuluvalla oppivelvollisella oppilaalla on kotikunta Ahvenanmaan maakunnassa, val-
tio on velvollinen maksamaan asianomaiselle kunnalle tai opetuksen järjestäjälle kotikun-
takorvauksen. Kotikuntakorvauksen peruste määräytyy sen kunnan mukaan, jossa opetuk-
sen järjestäjän opetus pääasiassa järjestetään.

Jos yksityinen opetuksen järjestäjä järjestää opetusta 1 momentissa tarkoitetulle oppi-
laalle, valtion velvollisuuteen suorittaa kotikuntakorvaus sovelletaan lisäksi, mitä 35 §:n
5 momentissa säädetään kotikuntakorvauksesta.

Ikä Kerroin

6-vuotias 0,61

7–12-vuotias 1,00

13–15-vuotias 1,60
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38 §

Erikoissairaanhoidossa olevan, koulukotiopetuksen tai lastensuojelun vuoksi sijoitetun 
oppilaan korvaus

Perusopetuslain 4 a §:n 1 momentissa tarkoitettua esi- tai perusopetusta saavan oppi-
laan kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta hoidon aikana, on velvollinen maksamaan oppi-
laasta sairaalan tai muun erikoissairaanhoidon toimintayksikön sijaintikunnalle korvauk-
sen, joka lasketaan kertomalla opetuksesta opetuspäivää kohden aiheutuva keskimääräi-
nen todellinen vuosikustannus niiden päivien määrällä, jolloin sairaalan tai muun erikois-
sairaanhoidon toimintayksikön sijaintikunta järjestää oppilaalle opetusta. Perusopetuslain
4 a §:n 3 momentissa tarkoitettua tukea saavan oppilaan kotikunta on velvollinen maksa-
maan tukitoimenpiteistä aiheutuneita kustannuksia vastaavan korvauksen tukea tarjoavan
sairaalan tai muun erikoissairaanhoidon toimintayksikön sijaintikunnalle.

Lastensuojelulain 57 §:ssä tarkoitetussa, perusopetuslain 7 tai 8 §:n mukaisen luvan
saaneessa koulukodissa perusopetusta saavan oppilaan kotikunta opetuksen aikana, on
velvollinen maksamaan oppilaasta koulukotiopetuksen järjestäjälle osana lastensuojelu-
toimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia korvauksen, joka lasketaan kertomalla niiden kou-
lun työpäivien määrä, joina oppilaalle on annettu opetusta, opetuksesta koulun työpäivää
kohden aiheutuvilla keskimääräisillä todellisilla vuosikustannuksilla.

Lastensuojelulain 16 b §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla sijoitetun esi- tai perus-
opetusta saavan oppilaan kotikunta opetuksen aikana on velvollinen maksamaan opetusta
järjestävälle kunnalle tai muulle perusopetuslaissa tarkoitetulle opetuksen järjestäjälle op-
pilaan esi- tai perusopetuksesta aiheutuneita kustannuksia vastaavan korvauksen.

Edellä 1–3 momentissa tarkoitettua korvausta varainhoitovuodelle laskettaessa otetaan
vähennyksinä huomioon 34 §:ssä ja 35 §:n 1–5 momentissa tarkoitettu, varainhoitovuo-
den lopun tilanteen mukaan oppilaasta opetuksen järjestäjälle maksettu osuus kuntakoh-
taisesta, oppilaan iän mukaan määräytyvästä kotikuntakorvauksesta ja varainhoitovuonna
oppilaalle järjestetyn opetuksen tai toiminnan järjestämisestä opetus- ja kulttuuritoimen
rahoituksesta annetun lain 11 ja 29 §:n perusteella maksettava rahoitus varainhoitovuoden
yksikköhinnan mukaan laskettuina.

Jos 1 momentissa tarkoitetun oppilaan perusopetuslaissa tarkoitettu opetuksen järjestä-
jä on muu kuin oppilaan kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta, tulee kyseisen opetuksen
järjestäjän maksaa 1 momentissa mainittua korvausta vastaava korvaus oppilaan kotikun-
talain mukaiselle kotikunnalle. Korvattava määrä on enintään varainhoitovuodessa tässä
momentissa tarkoitetulle opetuksen järjestäjälle maksettava osuus 4 momentissa tarkoite-
tusta rahoituksesta.

Sen estämättä, mitä edellä säädetään korvauksen määräytymisestä, kunnat voivat kes-
kenään tai muun opetuksen järjestäjän kanssa sopia korvauksesta.

39 §

Arvonlisäveron huomioon ottaminen yksityiselle opetuksen järjestäjälle ja yliopistoille 
maksettavissa kotikuntakorvauksissa

Kotikuntakorvausta korotetaan yksityisten opetuksen järjestäjien ja yliopistojen osalta
siten, että korotus vastaa yksityisten perusopetuksen järjestäjien ja yliopistojen maksa-
mien arvonlisäverojen osuutta yksityisille opetuksen järjestäjille ja yliopistoille aiheutu-
neista arvonlisäverottomista kustannuksista esi- ja perusopetuksessa 25 §:n 2 momentissa
säädetyn mukaisena vuonna.
15



618/2021  
40 §

Kotikuntakorvausta koskevien tietojen toimittaminen

Kunnan ja muun opetuksen järjestäjän on toimitettava valtiovarainministeriölle koti-
kuntakorvauksien keskitettyä maksamista varten tiedot esi- ja perusopetusta saavien oppi-
laiden määristä jaoteltuina ikäluokittain ja kotikunnittain niiden oppilaiden osalta, joille
ne ovat järjestäneet 34 §:ssä, 35 §:n 1–5 momentissa taikka 36 tai 37 §:ssä tarkoitettua ko-
tikuntakorvaukseen oikeuttavaa esi- tai perusopetusta varainhoitovuotta edeltävää vuotta
edeltäneen vuoden lopussa.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin tietojen toimittamisesta.

41 §

Kotikuntakorvausta koskeva tiedonsaantioikeus

Valtiovarainministeriöllä ja oppilaan kotikunnalla on oikeus saada pyynnöstä kunnalta
ja muulta opetuksen järjestäjältä kotikuntakorvauksen luotettavuuden tarkistamiseksi nii-
den oppilaiden nimet ja henkilötunnukset, joista oppilaan kotikunta on velvollinen suorit-
tamaan kotikuntakorvauksen.

42 §

Kotikuntakorvausta koskeva riita

Jos kunnat tai kotikunta ja muu opetuksen järjestäjä ovat erimielisiä siitä, onko toinen
kunta tai opetuksen järjestäjä oikeutettu saamaan tai velvollinen maksamaan kotikunta-
korvausta tai 38 §:ssä tarkoitettua korvausta, asiaa koskeva riita käsitellään hallintoriita-
asiana hallinto-oikeudessa. Asian käsittelystä säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasiois-
sa annetussa laissa (808/2019).

8 luku

Valtionosuuden hallinnointi ja maksaminen

43 §

Valtionosuustehtävien muutosten ja valtionosuuden perusteiden laskentaan liittyvä 
yhteistoiminta

Valtiovarainministeriö valmistelee yhteistoiminnassa opetus- ja kulttuuriministeriön
sekä tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriön kanssa tässä laissa tarkoitettujen val-
tionosuustehtävien muutoksien vaikutukset valtionosuusperusteisiin ja valtionosuuden
perusteiden laskennan valtion talousarvion valmistelua varten.

44 §

Valtionosuutta koskeva neuvottelu

Valtiovarainministeriön on yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa neuvoteltava
valtion ja kuntien välistä kustannustenjakoa koskevista tarkistuksista Suomen Kuntaliitto
ry:n kanssa.

Valtiovarainministeriön on neuvoteltava osana kuntalain (410/2015) 11 §:ssä tarkoitet-
tua valtion ja kuntien neuvottelumenettelyä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Suomen
Kuntaliitto ry:n kanssa siitä, miten valtionosuustehtävien muutoksista aiheutuvat kustan-
nukset kehittyvät, ja siitä, miten valtionosuustehtävien muutokset vaikuttavat val-
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tionosuuksien ja -avustusten määräytymisperusteisiin ja kustannuksiin sekä myönnettä-
viin valtionosuuksiin ja -avustuksiin.

45 §

Päätös valtionosuuden myöntämisestä sekä veroperustemuutoksista johtuvien 
verotulomenetysten korvauksesta

Valtiovarainministeriö myöntää kunnalle valtionosuuden sekä korvauksen veroperus-
temuutoksista johtuvista verotulomenetyksistä. Päätökset on tehtävä hakemuksetta vii-
meistään varainhoitovuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä.

Valtioneuvosto päättää hakemuksesta harkinnanvaraisesta valtionosuuden korotukses-
ta. Harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta on haettava valtiovarainministeriön päät-
tämään ajankohtaan mennessä.

46 §

Valtionosuuksien, veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksien ja 
kotikuntakorvauksien maksaminen

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus maksaa tässä laissa tarkoitetut val-
tionosuudet, veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvaukset ja koti-
kuntakorvaukset sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä va-
paasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitetut valtionosuudet ja muun rahoituksen yh-
tenä kokonaisuutena siten kuin tässä pykälässä säädetään.

Valtiovarainministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö toimittavat Valtion talous- ja
henkilöstöhallinnon palvelukeskukselle 1 momentissa tarkoitettujen valtionosuuksien,
korvauksien ja muun rahoituksen maksamista varten:

1) 45 §:ssä tarkoitetut päätökset;
2) 5 luvussa tarkoitetut muut tiedot valtionosuuksiin tehtävistä vähennyksistä ja lisäyk-

sistä;
3) 40 §:ssä tarkoitettujen tietojen perusteella tiedot kultakin kunnalta kuntien val-

tionosuuden maksamisen yhteydessä vähennettävistä 34 §:ssä ja 35 §:n 1–5 momentissa
tarkoitetuista kotikuntakorvauksista sekä kunnalle ja muulle opetuksen järjestäjälle mak-
settavista 34 §:ssä ja 35 §:n 1–5 momentissa sekä 36 ja 37 §:ssä tarkoitetuista kotikunta-
korvauksista;

4) tiedot yksityisille opetuksen järjestäjille maksettavista 39 §:ssä tarkoitetuista arvon-
lisävero-osuuksista;

5) tiedot opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 6, 7, 10, 11, 19–22, 29
ja 32 e §:ssä sekä 32 i §:n 1 momentissa tarkoitetuista valtionosuuksista ja rahoituksesta;

6) vapaasta sivistystyöstä annetun lain 17 §:ssä tarkoitetut valtionosuuspäätökset.
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus maksaa tässä pykälässä tarkoitetut

valtionosuudet, korvaukset ja muun rahoituksen kunnille ja muille valtionosuuden tai ra-
hoituksen saajille varainhoitovuoden alusta kuukausittain yhtä suurina erinä, viimeistään
kuukauden 11 päivänä.

Jos 2 momentissa tarkoitettujen päätöksien mukaan kunta on velvoitettu suorittamaan
enemmän kuin mitä kunnalle maksetaan, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelu-
keskus perii erotuksen kunnalta siten kuin 3 momentissa säädetään maksamisesta.

Siltä osin kuin valtionosuuksia, rahoitusta tai valtionavustuksia tarkistetaan opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 50 §:n 2 momentin nojalla, tarkistukset otetaan
huomioon 1 momentissa tarkoitettujen valtionosuuksien, kotikuntakorvauksien ja muun
rahoituksen maksamisen yhteydessä varainhoitovuotta seuraavan vuoden helmikuun lop-
puun mennessä.
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Valtiovarainministeriö päättää harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen maksa-
misen ajankohdasta.

47 §

Laskuvirheen oikaisu

Valtiovarainministeriö voi itse tai hakemuksen perusteella oikaista tässä laissa tarkoi-
tetuissa päätöksissä ja tiedoissa olevan laskuvirheen.

48 §

Saamatta jääneen etuuden suorittaminen

Jos oikaisuvaatimuksen tekemiselle 51 §:ssä säädetyn määräajan kuluttua ilmenee tie-
toja, jotka eivät ole olleet aikaisemmin tiedossa ja kunnalta on tämän vuoksi jäänyt saa-
matta valtionosuutta, joka olisi lain mukaan kuulunut sille, on saamatta jäänyt euromäärä
suoritettava kunnalle. Suoritettavalle määrälle on maksettava korkolain (633/1982) 3 §:n
2 momentin mukainen vuotuinen korko sen kuukauden alusta, jona valtionosuus olisi tul-
lut maksaa.

Jos saamatta jääneen etuuden merkitys on vähäinen ja sen maksamisesta aiheutuvat me-
not olisivat epäsuhteessa verrattuna asian taloudelliseen merkitykseen, ei etuutta kuiten-
kaan suoriteta.

Valtiovarainministeriö voi päättää, että saamatta jäänyt etuus maksetaan myöhemmin
seuraavan valtionosuuden yhteydessä.

49 §

Perusteettoman edun palauttaminen

Jos kunta on saanut perusteettomasti tässä laissa tarkoitettua valtionosuutta, on valtio-
varainministeriön määrättävä liikaa saatu määrä palautettavaksi. Palautettavasta määrästä
peritään korkolain 3 §:n 2 momentin mukainen vuotuinen korko sen kuukauden alusta,
jona valtionosuus tai kotikuntakorvaus on maksettu.

Jos palautettava etuus on vähäinen taikka jos palauttamista tai koron perimistä on pidet-
tävä kohtuuttomana, voidaan etuus jättää määräämättä palautettavaksi.

Valtiovarainministeriö voi päättää, että palautettava etuus vähennetään myöhemmin
seuraavan valtionosuuden yhteydessä.

50 §

Suoritusvelvollisuuden raukeaminen

Velvollisuus suorittaa saamatta jäänyt etuus tai palauttaa perusteetta saatu etuus rau-
keaa viiden vuoden kuluttua sen varainhoitovuoden päättymisestä, jona etuus olisi tullut
suorittaa tai on suoritettu.

9 luku

Muutoksenhaku

51 §

Oikaisumenettely

Jos kunta on tyytymätön päätökseen, joka koskee valtionosuuden myöntämistä, harkin-
nanvaraista valtionosuuden korotusta, veroperustemuutoksista johtuvien verotulomene-
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tysten korvausta tai kotikuntakorvauksen perusosan euromäärää, kunnalla on oikeus kol-
men kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan tehdä päätöksen tehneelle viran-
omaiselle oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003).

52 §

Muutoksenhaku

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallinto-
asioissa annetussa laissa.

Muutoksenhaussa uhkasakon asettamista ja maksettavaksi tuomitsemista koskevaan
päätökseen sovelletaan kuitenkin, mitä uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään.

Edellä 48 §:ssä tarkoitettuun saamatta jääneen etuuden suorittamista ja 49 §:ssä tarkoi-
tettuun perusteettoman edun palauttamista koskeviin päätöksiin ei saa hakea muutosta va-
littamalla.

10 luku

Erinäiset säännökset

53 §

Valtionosuuden määräytyminen kuntien yhdistyessä

Kuntien yhdistyessä uuden kunnan valtionosuudet ja veroperustemuutoksista johtuvien
verotulomenetysten korvaus lasketaan kunnan niiden tietojen perusteella, jotka ovat kun-
tajaon muutoksen voimaantulovuoden valtionosuuden määräämisen perusteina.

Kunnan asukasmääränä pidetään kuntajaon muutoksen kohteena olevien kuntien yh-
teenlaskettuja kuntajaon muutoksen voimaantulovuotta edeltävää vuotta edeltäneen vuo-
den lopun asukasmääriä.

Edellä 6 §:ssä tarkoitetut laskennalliset kustannukset, 7–12 §:ssä tarkoitetut kertoimet
ja 13–17 §:ssä tarkoitetut lisäosat saadaan yhdistämällä asianomaisten kuntien laskennal-
listen kustannusten, kertoimien ja lisäosien perusteet.

54 §

Valtionosuuden määräytyminen siirrettäessä kunnan osa toiseen kuntaan

Jos kunnan osa siirretään toiseen kuntaan, laajentuvan kunnan valtionosuudet ja vero-
perustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvaus lasketaan kunnan laajentuvan
alueen osalta niiden tietojen perusteella, jotka ovat kuntajaon muutoksen voimaantulo-
vuonna supistuvan kunnan valtionosuuden määräämisen perusteina.

Valtionosuudet ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvaus sen
kunnan osalta, josta siirretään osa toiseen kuntaan, jaetaan kuntajaon muutoksen voimaan-
tulovuonna supistuvan ja laajentuvan kunnan tai laajentuvien kuntien kesken siinä suh-
teessa, jossa supistuvan kunnan asukasmäärä jakautuu niiden kesken.

Opetus- ja kulttuuritoimessa laskennallisiin opiskelija-, opetustunti-, ohjaustunti-, opis-
kelijaviikko-, opiskelijatyövuosi- ja henkilötyövuosimääriin perustuva valtionosuus
myönnetään niille kunnille, jotka kuntajakoa muutettaessa saavat hoidettavakseen kyseis-
ten palveluiden järjestämisen.

Mitä tässä pykälässä säädetään, sovelletaan kaikkiin valtionosuuksiin ja veroperuste-
muutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksiin kuntajaon muutoksen voimaantu-
lovuonna sekä verotuloihin perustuvaan valtionosuuden tasaukseen kuntajaon muutoksen
voimaantulovuonna ja sitä seuraavana vuonna.
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55 §

Valtionosuuden määräytyminen kunnan alueen jakamistapauksissa

Jos kunta yhdistetään kahteen tai useampaan kuntaan, lakkaavan kunnan alueen osalta
lasketaan uusien tai laajentuvien kuntien valtionosuudet ja veroperustemuutoksista johtu-
vien verotulomenetysten korvaus lakkaavan kunnan niiden tietojen perusteella, jotka oli-
sivat kuntajaon muutoksen voimaantulovuoden valtionosuuden määräämisen perusteina.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut valtionosuudet ja veroperustemuutoksista johtuvien
verotulomenetysten korvaus jaetaan kuntajaon muutoksen voimaantulovuonna uusien tai
laajentuvien kuntien kesken siinä suhteessa, jossa lakkaavan kunnan asukasmäärä jakau-
tuu muiden kuntajaon muutoksen kohteena olevien kuntien kesken.

Opetus- ja kulttuuritoimen laskennallisiin opiskelija-, opetustunti-, ohjaustunti-, opis-
kelijaviikko-, opiskelijatyövuosi- ja henkilötyövuosimääriin perustuva valtionosuus
myönnetään niille kunnille, jotka kuntajakoa muutettaessa saavat hoidettavakseen kyseis-
ten palveluiden järjestämisen.

Kunnan alueiden asukasmäärän perusteena pidetään kuntajaon muutoksen voimaantu-
lovuotta edeltävää vuotta edeltäneen vuoden lopun asukasmäärää.

Mitä tässä pykälässä säädetään, sovelletaan kaikkiin valtionosuuksiin ja veroperuste-
muutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksiin kuntajaon muutoksen voimaantu-
lovuonna sekä verotuloihin perustuvaan valtionosuuden tasaukseen kuntajaon muutoksen
voimaantulovuonna ja sitä seuraavana vuonna.

56 §

Uhkasakko

Jos kunta, kuntayhtymä tai opetuksen järjestäjä on valtionosuustehtäviä järjestäessään
jättänyt noudattamatta laissa tai lain nojalla säädetyn tai määrätyn velvoitteen, aluehallin-
tovirasto voi, asianomaista ministeriötä kuultuaan, sakon uhalla määrätä kunnan tai koti-
kuntakorvauksen saajan noudattamaan velvoitetta.

11 luku

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

57 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.
Tällä lailla kumotaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettu laki

(1704/2009). Jos muualla laissa viitataan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleeseen
kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettuun lakiin, on sen sijasta sovellettava tätä
lakia.

Edellä 30 ja 31 §:ssä tarkoitetut laskelmat tarkistetaan vuonna 2023. Laskelmat tehdään
uudelleen Valtiokonttorin vuosilta 2021 ja 2022 keräämien lopullisten kunnittaisten kus-
tannustietojen keskiarvon ja vuoden 2022 tulotietojen perusteella. Uudet laskelmat ovat
vuodesta 2024 lukien 30 ja 31 §:n mukaan myönnettävien valtionosuuksien perusteena.

Jos tarkistuksen jälkeen todetaan, että kunnalle on maksettu valtionosuutta vuonna
2023 enemmän tai vähemmän kuin 3 momentissa tarkoitetun laskennan mukaan kuuluisi,
erotusta vastaava määrä vähennetään tai lisätään kunnalle myönnettävästä valtionosuu-
desta tasasuuruisina erinä vuosina 2024 ja 2025.
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Tässä pykälässä tarkoitetut tarkistukset toteutetaan kuntien ja valtion välisessä suhtees-
sa kustannusneutraalisti. Kuntien valtionosuutta vähennetään tai lisätään siten, että val-
tionosuuden vähennys tai lisäys on kaikissa kunnissa asukasta kohti yhtä suuri.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 3 momentissa tarkoi-
tetusta laskelmien tarkistamisesta.

58 §

Perushintojen määräytyminen vuonna 2023

Edellä 6–12 §:ssä tarkoitetut laskennallisten kustannusten perushinnat ja 13–17 §:ssä
tarkoitetut lisäosien perushinnat vuodelle 2023 säädetään valtioneuvoston asetuksella
noudattaen 2 ja 3 momentissa säädettyä.

Edellä 6 §:n 2 momentissa tarkoitettujen ikäluokkien perushinnoiksi, 7–12 §:ssä tarkoi-
tettujen työttömyyskertoimen, vieraskielisyyden, kaksikielisyyden, saaristoisuuden, asu-
kastiheyskertoimen ja koulutustaustakertoimen perushinnoiksi sekä 13–17 §:ssä tarkoitet-
tujen syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen,
asukasmäärän kasvun ja saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosien perushinnoiksi
määritetään vuoden 2022 laskentatietojen mukaan lasketut perushinnat tarkistettuna kun-
nille jäävien tehtävien kustannusten perusteella vuoden 2023 kustannustasoon. Edellä tar-
koitetuissa vuoden 2022 perushinnoissa on otettava huomioon sosiaali- ja terveydenhuol-
lon siirtyvät osat sekä vuonna 2023 voimaantulevan valtionosuusjärjestelmän mukaiset
määräytymisperusteet.

Edellä 2 momentissa tarkoitetut perushinnat ovat vuoden 2020 tasossa seuraavat:

Ikäluokittaiset perushinnat euroa/asukas

0–5-vuotiaat 6 630,81

6-vuotiaat 7 044,98

7–12-vuotiaat 5 899,65

13–15-vuotiaat 10 112,52

16 vuotta täyttäneet ja tätä vanhemmat 60,00

Muut perushinnat euroa/asukas

Työttömyyskerroin 66,40

Vieraskielisyys 1 424,18

Kaksikielisyys 245,55

Saaristoisuus; saaristokunta 337,97

Saaristoisuus; saaristo-osakunta 247,24

Asukastiheyskerroin 34,69

Koulutustaustakerroin 24,00

Syrjäisyyden lisäosa 55,00

Työpaikkaomavaraisuuden lisäosa 11,50

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosa 18,23

Asukasmäärän kasvu 9,00

Saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosa 821,89
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Kustannustenjaon tarkistusta koskeva siirtymäsäännös

Edellä 23–25 §:ssä tarkoitettu kustannustenjaon tarkistus tehdään ensimmäisen kerran
varainhoitovuodelle 2025.

Naantalissa 29.6.2021

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö
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