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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja ter-
veydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun
lain 18 ja 45 a §:n muuttamisesta sekä sosiaalialan osaa-
miskeskustoiminnasta annetun lain 6 §:n 2 momentin
kumoamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosi-
aali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja
valtionosuudesta annetussa laissa säädettyä
valtion ja kuntien välistä kunnallisen sosiaa-
li- ja terveydenhuollon kustannustenjakoa si-
ten, että valtion osuutta korotetaan 25,3 pro-
sentista 25,36 prosenttiin laskennallisista
kustannuksista. Tällöin vastaavasti kuntien
osuus kustannuksista alenee 74,7 prosentista
74,64 prosenttiin.

Esityksessä ehdotetaan myös kumottaviksi

säännökset, jotka koskevat kunnan omarahoi-
tusosuuden korottamista määrällä, joka vas-
taa vuoden 2002 alusta toimintansa aloitta-
neille sosiaalialan osaamiskeskuksille mak-
settavaa valtionavustusta.

Esitys liittyy valtion vuoden 2002 lisätalo-
usarvioesitykseen ja se on tarkoitettu käsitel-
täväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tu-
lemaan voimaan mahdollisimman pian sen
jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.

—————

PERUSTELUT

1. Nykyt i la ja ehdotetut muutokset

1.1. Valtionosuusprosentin suuruus

Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelus-
ta ja valtionosuudesta annetun lain
(733/1992) 18 §:ssä säädetään sosiaali- ja
terveydenhuollon kustannustenjaon säilyttä-
misestä valtion ja kuntien välillä. Kunnalli-
sen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuk-
set jakautuvat vuoden 2002 alusta kuntien ja
valtion kesken siten, että kuntien osuus tä-
män lain mukaan määräytyvistä kustannuk-
sista on 74,7 prosenttia ja valtion osuus 25,3
prosenttia. Jos vuotuinen kustannustason
muutos on kuntien valtionosuuslain
(1147/1996) 3 §:n 2 kohdan perusteella pää-
tetty joinakin vuosina ottaa huomioon vä-
hemmästä kuin täydestä määrästä, otetaan
tämä huomioon valtion ja kuntien välisessä

kustannustenjaossa siten, että valtion osuus
pienenee asianomaisten vuosien alennettua
kustannustason tarkistusta vastaavasti.

Kustannustenjaossa otetaan edellä mainitun
18 §:n 2 momentin nojalla huomioon erityis-
lakien mukaisten toimintojen järjestämisestä
aiheutuvat käyttökustannukset ja käyttökus-
tannusten valtionosuus. Käyttökustannuksiin
ei sisälly perustamishankkeiden kustannuk-
sia, arvonlisäveron osuutta, laskennallisia
korkoja ja poistoa, lainanhoitokustannuksia
eikä muita vastaavia eriä.

Vuoden 2002 alusta kuntien valtionosuus-
laista poistettiin valtionosuuksien tasaukseen
liittyvä rajoitussäännös, joka rajasi verotulo-
jen perusteella tehtävän tasausvähennyksen
enintään 15 prosenttiin kunnan laskennalli-
sesta verotulosta. Tasausvähennyksen rajoi-
tuksen poistamisen johdosta seuraavaa valti-
on menojen vähennystä vastaava määrä lisät-
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tiin kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon
käyttökustannusten valtionosuuteen. Osa li-
säyksestä toteutettiin siten, että sosiaali- ja
terveydenhuollon suunnittelusta ja valtion-
osuudesta annetun lain 18 §:ssä säädettyä
valtion rahoitusosuutta korotettiin
0,35 prosenttiyksiköllä. Muutokset perustui-
vat osittain hallituksen talouspoliittisen mi-
nisterivaliokunnan 15 päivänä toukokuuta
2001 hyväksymään kannanottoon kunnallis-
talouden vakauden lisäämistä koskevista
toimenpiteistä.

Edellä mainitun lisäksi korotettiin sosiaali-
ja terveydenhuollon käyttökustannusten val-
tionosuusprosenttia vielä 0,75 prosentilla eri-
tyisesti lasten ja nuorten hyvinvointipalvelu-
jen kehittämiseksi. Näin ollen sosiaali- ja ter-
veydenhuollon käyttökustannusten valtion-
osuusprosenttia korotettiin yhteensä 1,1 pro-
senttiyksiköllä 24,2 prosentista 25,3 prosent-
tiin.

Tasausvähennyksen rajoituksen poistami-
seen ja yhteisöveron jako-osuuksien muutok-
seen liittyvä valtion menojen väheneminen
vuonna 2002 ei ollut suuruudeltaan tarkasti
tiedossa ennen kuin vuoden 2000 verotuloi-
hin perustuvat valtionosuuden tasaukset pys-
tyttiin määrittelemään. Tästä johtuen myös-
kään sosiaali- ja terveydenhuollon valtion-
osuuteen kohdennettavan lisäyksen lopulli-
nen suuruus ei ollut tiedossa vielä vuoden
2001 syksyllä, vaan valtionosuusprosentin
korotus säädettiin ennakkolaskelmien perus-
teella.

Valtionosuuden tasaukset on vuoden 2001
lopussa määritelty, ja vastaavasti myös edellä
mainittuihin muutoksiin perustuva valtion
menojen lopullinen väheneminen on voitu
laskea. Lopullisten laskelmien perusteella
valtion menot vähenevät 9 285 000 euroa ar-
vioitua enemmän. Näin ollen myös sosiaali-
ja terveydenhuollon valtionosuutta voidaan
vastaavasti korottaa vuoden 2002 alusta ai-
empaa arviota enemmän. Edellä mainitusta
9 285 000 euron määrästä 3 000 000 euroa
ehdotetaan käytettäväksi jäljempänä maini-
tulla tavalla kunnan omarahoitusosuuden
alentamiseen. Pääosa korotuksesta ehdote-
taan kuitenkin käytettäväksi valtionosuuspro-
sentin korottamiseen. Tällä perusteella sosi-
aali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten
valtionosuusprosentti ehdotetaan korotetta-

vaksi 25,3 prosentista 25,36 prosenttiin.

1.2. Kunnan omarahoitusosuus

Kuntien valtionosuuslain 4 §:n 1 momentin
nojalla valtionosuustehtävien laajuuden ja
laadun muutos otetaan huomioon, jos se ai-
heutuu esimerkiksi asianomaista valtion-
osuustehtävää koskevasta laista tai asetukses-
ta. Näin ollen esimerkiksi toimeentulotuen
määräytymisperusteiden muutos vaikuttaa
automaattisesti valtionosuuden määrään. Sen
sijaan esimerkiksi asumistuen määräytymis-
perusteiden muutos ei vaikuta edellä maini-
tun pykälän nojalla välittömästi kuntien val-
tionosuuden määrään, vaikka sillä olisi tosi-
asiallisia vaikutuksia toimeentulotukimeno-
jen tasoon. Jotta valtion ja kuntien välinen
suhde pysyisi tällaisissa muutostilanteissa
kustannusneutraalina, on kunnille säädettyä
asukaskohtaista omarahoitusosuutta vastaa-
vasti tarkistettava.

Edellä mainittua menettelyä on käytetty
muun muassa vuoden 2002 alusta voimaan
tulleen sosiaalialan osaamiskeskustoiminnas-
ta annetun lain (1230/2001) yhteydessä.
Osaamiskeskusten toimintaan maksettava
valtionavustus otetaan sosiaali- ja terveyden-
huollon suunnittelusta ja valtionosuudesta
annetun lain 45 a §:n 2 momentin perusteella
vastaavasti vähennyksenä huomioon kuntien
sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustan-
nusten valtionosuuden määrässä. Tästä peri-
aatteesta on säädetty myös sosiaalialan
osaamiskeskustoiminnasta annetun lain 6 §:n
2 momentissa. Vähennys on toteutettu vuo-
den 2002 alusta korottamalla kuntien omara-
hoitusosuutta 0,58 eurolla kutakin kunnan
asukasta kohden.

Kunnilla on keskeinen osuus sosiaalialan
osaamiskeskustoiminnassa. Osaamiskeskus-
toiminta poikkeaa kuitenkin luonteeltaan
kuntien normaalista sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelujen tuotannosta, jonka kus-
tannuksia valtionosuuden on tarkoitettu kat-
tavan. Osaamiskeskusten toiminnassa koros-
tuu palvelujen ja asiantuntemuksen kehittä-
minen ja toimintaan osallistuvat kuntien li-
säksi keskeisimmin yliopistot ja ammattikor-
keakoulut. Näin ollen on perusteltua ehdottaa
purettavaksi edellä mainittu kytkentä sosiaa-
lialan osaamiskeskusten valtionavustuksen ja
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kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kustan-
nusten omarahoitusosuuden korotuksen välil-
lä. Edellä mainitut sosiaali- ja terveydenhuol-
lon suunnittelusta ja valtionosuudesta anne-
tun lain 45 a §:n 2 momentti ja sosiaalialan
osaamiskeskustoiminnasta annetun lain 6 §:n
2 momentti ehdotetaan siten kumottaviksi.
Tämä merkitsisi jatkossa sitä, että sosiaa-
lialan osaamiskeskuksille suoritettava valti-
onavustus olisi itsenäinen erä, jota ei otettaisi
huomioon määrättäessä kuntien sosiaali- ja
terveydenhuollon valtionosuutta.

2. Esityksen taloudel l ise t vaiku-
tukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökus-
tannusten valtionosuutta ehdotetaan korotet-
tavaksi yhteensä 9 285 000 eurolla. Tästä
määrästä 3 000 000 euroa käytettäisiin edellä
mainituin tavoin kunnan omarahoitusosuu-
den alentamiseen määrällä, joka vastaa sosi-
aalialan osaamiskeskustoimintaan maksetta-
vaa valtionavustusta. Loppuosa eli 6 285 000
euroa käytettäisiin sosiaali- ja terveydenhuol-
lon käyttökustannusten valtionosuusprosentin
korottamiseen yhteensä 0,06 prosenttiyksi-
köllä 25,36 prosenttiin vuonna 2002.

Ehdotettu kytkennän purkaminen osaamis-
keskustoiminnan valtionavustuksen ja kunti-
en valtionosuuden välillä merkitsee kuntien
omarahoitusosuuden alenemista 0,58 eurolla
asukasta kohden.

3. Asian valmiste lu

Esitys on valmisteltu virkatyönä sosiaali- ja
terveysministeriössä. Se perustuu valtion-
osuusprosentin korottamisen osalta hallituk-
sen talouspoliittisen ministerivaliokunnan 15
päivänä toukokuuta 2001 hyväksymään kan-
nanottoon kunnallistalouden vakauden li-
säämistä koskeviksi toimenpiteiksi.

Esitys on käsitelty kunnallistalouden ja hal-
linnon neuvottelukunnassa.

4. Voimaantulo

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdol-
lisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväk-
sytty ja vahvistettu.

Valtionosuuden maksamisesta säädetään
kuntien valtionosuuslain 17 §:ssä. Pykälää
sovelletaan sosiaali- ja terveydenhuollon
suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun
lain 32 §:n nojalla myös sosiaali- ja tervey-
denhuollon valtionosuuksien maksamisessa.
Valtionosuudet maksetaan ministeriöittäin
valtionavun saajalle varainhoitovuoden alus-
ta lukien kuukausittain yhtä suurina erinä ku-
nakin kuukautena, viimeistään kuukauden
11 päivänä.

Ehdotuksen mukaista korotettua valtion-
osuusprosenttia ja kuntien omarahoitusosuu-
den alentamista sovellettaisiin takautuvasti
vuoden 2002 alusta lukien määräytyvään so-
siaali- ja terveydenhuollon valtionosuuteen.
Tarkoituksena on, että kuntien vuoden 2002
sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuutta
koskevaa päätöstä tarkistetaan korotettua val-
tionosuusprosenttia ja alenevaa omarahoi-
tusosuutta vastaavalla tavalla. Tällä perus-
teella määrätään myös valtionosuuden kuu-
kausittaisten maksuerien uusi suuruus. Vuo-
den 2002 alkukuukausien ajan kunnille on
maksettu valtionosuutta aiemman valtion-
osuusprosentin ja omarahoitusosuuden mu-
kaan määrättyinä kuukausierinä. Tarkoituk-
sena on, että uusien perusteiden mukaan
määrättävien kuukausierien ja jo maksettujen
alempien kuukausierien välinen erotus mak-
setaan kyseiseltä ajalta kunnille takautuvasti
sen ensimmäisen kuukausierän yhteydessä,
joka voidaan määrätä uusien laskentaperus-
teiden mukaisesti. Mainitusta periaatteesta
ehdotetaan säädettäväksi erikseen voimaan-
tulosäännöksessä.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset:
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Lakiehdotukset

1.

Laki

sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 a §:n
muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 3 päivänä elokuu-

ta 1992 annetun lain (733/1992) 45 a §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1409/2001,
ja

muutetaan 18 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1409/2001, seuraavas-
ti:

18 §

Kustannustenjaon säilyttäminen

Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon
kustannukset jakautuvat kuntien ja valtion
kesken siten, että kuntien osuus tämän lain
mukaan määräytyvistä kustannuksista on
74,64 prosenttia ja valtion osuus 25,36 pro-
senttia. Jos vuotuinen kustannustason muutos
on kuntien valtionosuuslain 3 §:n 2 kohdan
perusteella päätetty joinakin vuosina ottaa
huomioon vähemmästä kuin täydestä määräs-
tä, otetaan tämä huomioon valtion ja kuntien
välisessä kustannustenjaossa siten, että valti-
on osuus pienenee asianomaisten vuosien
alennettua kustannustason tarkistusta vastaa-
vasti.
— — — — — — — — — — — — — —

———

Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta 200 .

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon val-
tionosuutta korotetaan tässä laissa säädettyä
valtionosuusprosenttia ja kunnan omarahoi-
tusosuutta vastaavaksi vuoden 2002 alusta
lukien. Sen estämättä, mitä kuntien valtion-
osuuslain 17 §:n 1 momentissa ja tämän lain
32 §:n 3 kohdassa säädetään, suoritetaan ko-
rotettujen kuukausierien ja jo ennen lain
voimaantuloa maksettujen vuoden 2002 val-
tionosuuden kuukausierien välinen erotus ta-
kautuvasti kunnille sen ensimmäisen valtion-
osuuden kuukausierän yhteydessä, joka mää-
rätään tässä laissa säädetyin perustein.

—————
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2.

Laki

sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetun lain 6 §:n 2 momentin kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Tällä lailla kumotaan sosiaalialan osaamis-

keskustoiminnasta 13 päivänä joulukuuta
2001 annetun lain (1230/2001) 6 §:n 2 mo-
mentti.

2 §
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu-

ta 200 .
Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon val-

tionosuuteen vaikuttava omarahoitusosuus
lasketaan tämän lain mukaisesti vuoden 2002
alusta lukien.

—————

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Peruspalveluministeri Eva Biaudet
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Liite
Rinnakkaistekstit

1.

Laki

sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 a §:n
muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 3 päivänä elokuu-

ta 1992 annetun lain (733/1992) 45 a §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1409/2001,
ja

muutetaan 18 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1409/2001, seuraavas-
ti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

18 §

Kustannustenjaon säilyttäminen

Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon
kustannukset jakautuvat kuntien ja valtion
kesken siten, että kuntien osuus tämän lain
mukaan määräytyvistä kustannuksista on
74,7 prosenttia ja valtion osuus 25,3 pro-
senttia. Jos vuotuinen kustannustason muu-
tos on kuntien valtionosuuslain 3 §:n
2 kohdan perusteella päätetty joinakin vuo-
sina ottaa huomioon vähemmästä kuin täy-
destä määrästä, otetaan tämä huomioon val-
tion ja kuntien välisessä kustannustenjaossa
siten, että valtion osuus pienenee asian-
omaisten vuosien alennettua kustannustason
tarkistusta vastaavasti.
— — — — — — — — — — — — — —

18 §

Kustannustenjaon säilyttäminen

Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon
kustannukset jakautuvat kuntien ja valtion
kesken siten, että kuntien osuus tämän lain
mukaan määräytyvistä kustannuksista on
74,64 prosenttia ja valtion osuus 25,36 pro-
senttia. Jos vuotuinen kustannustason muu-
tos on kuntien valtionosuuslain 3 §:n
2 kohdan perusteella päätetty joinakin vuo-
sina ottaa huomioon vähemmästä kuin täy-
destä määrästä, otetaan tämä huomioon val-
tion ja kuntien välisessä kustannustenjaossa
siten, että valtion osuus pienenee asian-
omaisten vuosien alennettua kustannustason
tarkistusta vastaavasti.
— — — — — — — — — — — — — —

45 a §

Kunnan omarahoitusosuuden korottaminen

— — — — — — — — — — — — — —
Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta

annetussa laissa (1230/2001) tarkoitettujen
osaamiskeskusten toimintaan myönnetyn
valtionavustuksen kokonaismäärä vähentää

— — — — — — — — — — — — — —
(2 momentti kumotaan)
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vastaavalla summalla tämän lain 10 §:n
mukaan määräytyvää käyttökustannusten
valtionosuutta. Vähennys toteutetaan korot-
tamalla kunnan omarahoitusosuutta vuo-
desta 2002.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä

kuuta 200 .
Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon val-

tionosuutta korotetaan tässä laissa säädet-
tyä valtionosuusprosenttia ja kunnan oma-
rahoitusosuutta vastaavaksi vuoden 2002
alusta lukien. Sen estämättä, mitä kuntien
valtionosuuslain 17 §:n 1 momentissa ja
tämän lain 32 §:n 3 kohdassa säädetään,
suoritetaan korotettujen kuukausierien ja jo
ennen lain voimaantuloa maksettujen vuo-
den 2002 valtionosuuden kuukausierien vä-
linen erotus takautuvasti kunnille sen en-
simmäisen valtionosuuden kuukausierän
yhteydessä, joka määrätään tässä laissa
säädetyin perustein.

———
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2.

Laki

sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetun lain 6 §:n 2 momentin kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Voimassa oleva laki Ehdotus

6 §

Valtionavustuksen määräytymisperusteet

— — — — — — — — — — — — — —
Valtionavustuksen kokonaismäärä vähen-

netään kuntien sosiaali- ja terveydenhuol-
lon käyttökustannusten valtionosuudesta si-
ten kuin sosiaali- ja terveydenhuollon
suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun
lain (733/1992) 45 a §:ssä säädetään.
— — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — —
(2 momentti kumotaan)

— — — — — — — — — — — — — —

1 §
Tällä lailla kumotaan sosiaalialan osaa-

miskeskustoiminnasta 13 päivänä joulukuu-
ta 2001 annetun lain (1230/2001) 6 §:n
2 momentti.

2 §
Tämä laki tulee voimaan päivänä

kuuta 200 .
Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon val-

tionosuuteen vaikuttava omarahoitusosuus
lasketaan tämän lain mukaisesti vuoden
2002 alusta lukien.

———


