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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuntien val-
tionosuuslain, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta 
ja valtionosuudesta annetun lain, opetus- ja kulttuuritoi-
men rahoituksesta annetun lain sekä eräiden muiden nii-
hin liittyvien lakien muuttamisesta 

  
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kun-
tien valtionosuuslakia, sosiaali- ja terveyden-
huollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 
annettua lakia, opetus- ja kulttuuritoimen ra-
hoituksesta annettua lakia, lastensuojelulakia, 
ammattikorkeakoululakia, ammatillisesta 
koulutuksesta annettua lakia, ammatillisesta 
aikuiskoulutuksesta annettua lakia, teatteri- 
ja orkesterilakia, museolakia ja valtionavus-
tuslakia. 

Kuntien valtionosuuslain, sosiaali- ja ter-
veydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuu-
desta annetun lain sekä opetus- ja kulttuuri-
toimen rahoituksesta annetun lain säännöksiä 
valtion ja kuntien välisen kustannusten jaon 
tarkistamisesta ehdotetaan muutettaviksi. Jo-
ka neljäs vuosi tehtävässä kustannustenjaon 
tarkistuksessa valtionosuuksien määräyty-
misperusteina käytettävät laskennalliset kus-
tannukset ja yksikköhinnat tarkistettaisiin to-
teutuneiden kustannusten mukaisiksi ja valtio 
osallistuisi näiden määräytymisperusteiden 
mukaisiin kustannuksiin laissa säädettävällä 
prosenttiosuudella. Valtionosuusprosenteista 
säädettäisiin erikseen joka neljäs vuosi. Mai-
nittuja valtionosuuden määräytymisperusteita 
tarkistettaisiin lisäksi vuosittain uudella kun-
nallisten peruspalveluiden kustannuskehitys-
tä kuvaavalla täysimääräisellä indeksillä. 
Kustannustenjakoa koskevia säännöksiä so-
vellettaisiin ensimmäisen kerran määrättäes-
sä valtionosuuksia vuodelle 2008. Uusi in-
deksin laskentatapa otettaisiin käyttöön vuo-
den 2006 alusta. Mahdollisuus kompensoida 
kustannustason muutos täyttä indeksiä 
alemmalla tasolla poistuisi vuoden 2008 
alusta. 

Kuntien valtionosuuslakia ehdotetaan muu-
tettavaksi siten, että kuntien yleistä valtion-
osuutta korotettaisiin uudella kunnan asukas-
luvun merkittävään muutokseen perustuvalla 

lisällä. Yleisen valtionosuuden saaristolisän 
ja syrjäisyyslisän määräytymisperusteita eh-
dotetaan muutettaviksi ja liikenteen taajama-
lisä ehdotetaan korvattavaksi taajamaraken-
nelisällä. Esityksessä myös ehdotetaan, että 
kunnille myönnettävän harkinnanvaraisen 
rahoitusavustuksen edellytyksenä olisi, että 
kunta laatii suunnitelman kunnan talouden 
tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpi-
teistä. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelus-
ta ja valtionosuudesta annettua lakia ehdote-
taan muutettavaksi sosiaali- ja terveyden-
huollon valtionosuuksien eräiden määräyty-
misperusteiden osalta. Sosiaali- ja tervey-
denhuollon valtionosuusperusteena oleva 
syrjäisyyskerroin esitetään uudistettavaksi si-
ten, että kerroin määräytyisi kuntien valtion-
osuuslaissa säädetyn paikallisen ja seudulli-
sen väestöpohjan mukaan määräytyvän syr-
jäisyysluvun perusteella. Uutena määräyty-
misperusteena otettaisiin käyttöön vammais-
kerroin, joka ottaisi huomioon vaikeavam-
maisten henkilöiden palveluista kunnalle ai-
heutuvia kustannuksia. Lisäksi esityksen 
mukaan erillinen todellisiin kustannuksiin 
perustuva lastensuojelun suurten kustannus-
ten tasausjärjestelmä korvattaisiin uudella 
lastensuojelun tarvetta kuvaavalla lastensuo-
jelukertoimella. 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 
annettua lakiin ehdotetaan tehtäväksi useita 
muutoksia.  Perusopetuksen käyttökustan-
nuksiin myönnettävän valtionosuuden perus-
teena käytettävien yksikköhintojen laskenta-
tapaa ehdotetaan yksinkertaistettavaksi ja yk-
sikköhintojen eri määräytymisperusteiden 
painoarvoa muutettavaksi. Perusopetuksen 
valtionosuuteen vaikuttava kouluverkkotun-
nus otettaisiin huomioon vain harvimmin 
asutuissa kunnissa ja saaristokunnissa. Uute-
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na perusopetuksen valtionosuuden porrastus-
perusteena otettaisiin käyttöön vieraskielisten 
oppilaiden määrä. 

Toiminnan tuloksellisuus ehdotetaan otet-
tavaksi ammatillisen peruskoulutuksen rahoi-
tuksen määräytymisperusteeksi. Koulutuksen 
järjestäjiä palkittaisiin tuloksellisuudesta, 
jossa otettaisiin huomioon opiskelijoiden si-
joittuminen työelämään sekä korkea-asteen 
jatko-opintoihin, opintojen keskeyttämisen 
alentuminen, koulutuksen läpäisyaste sekä 
opetushenkilöstön kelpoisuus ja koulutuksen 
järjestäjän panostus henkilöstön kehittämi-
seen. 

Ammattikorkeakoulujen rahoitus ehdote-
taan muutettavaksi nykyistä vakaammaksi, 
laskennallisemmaksi ja kannustavammaksi. 
Rahoituksen perusteena käytettäisiin todelli-
sen opiskelijamäärän sijasta opetusministeri-
ön ja ammattikorkeakoulun ylläpitäjän yh-
dessä ammattikorkeakoulun kanssa tekemän 
tavoitesopimuksen mukaista opiskelijamää-
rää. Ehdotuksen mukaan ammattikorkeakou-
lun valtionrahoituksen perusteena käytettävä 
yksikköhinta muodostuisi opiskelijoiden lu-
kumäärän ja suoritettujen tutkintojen mukaan 
määräytyvästä osasta. Ammattikorkeakoulu-
jen yksikköhintoja ei enää laskettaisi tutkin-
noittain. Ammatillista opettajankoulutusta 
varten myönnettäisiin valtionavustuksen si-
jasta valtionosuutta. 

Ammatillisen koulutuksen ja ammattikor-
keakoulujen rahoituksessa ehdotetaan luovut-
tavaksi perustamiskustannuksiin myönnettä-
vistä erillisistä valtionosuuksista, perusta-
mishankkeista aiheutuneiden kustannusten 
perusteella tehtävästä niin sanotusta inves-
tointilisästä ja opetusministeriön vahvista-

man vuosivuokran perusteella tehtävästä yk-
sikköhinnan korotuksesta. Niiden sijasta 
ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja am-
mattikorkeakoulujen ylläpitäjien kirjanpidon 
mukaiset poistot luettaisiin mukaan yksikkö-
hinnan laskennassa käytettäviin valtakunnal-
lisiin kokonaiskustannuksiin.  

Kirjastojen käyttökustannusten valtion-
osuuden perusteena käytettävän yksikköhin-
nan laskennassa käytettävästä asutusrakenne-
ryhmityksestä ehdotetaan luovuttavaksi ja 
siirryttäväksi yhteen yksikköhintaan. Yksik-
köhintaa korotettaisiin kuitenkin harvimmin 
asutuissa kunnissa. Lisäksi opetusministeriö 
voisi korottaa yksikköhintaa kirjastolle mää-
rätyn erityisen tehtävän takia. 

Teattereiden yksikköhintaan ehdotetaan 
tehtäväksi vuosittainen indeksitarkistus. Li-
säksi teattereiden, museoiden ja orkesterei-
den valtionosuuden perusteena olevat yksik-
köhinnat ehdotetaan laskettavaksi kunkin lai-
tosmuodon käyttökustannusten pohjalta joka 
neljäs vuosi. 

Eräät koulutuksen ja kulttuuritoiminnan 
järjestäjille myönnettävät valtionavustukset 
ehdotetaan vähennettäviksi opetus- ja kult-
tuuritoimen yksikköhintojen perusteena käy-
tettävistä kustannuksista. 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päiväs-
tä tammikuuta 2006. Kustannustenjaon tar-
kistusmenettelyn uudistamista koskevia 
säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin ensim-
mäisen kerran päätettäessä valtionosuuden 
perusteista vuodelle 2008. Esitykseen sisäl-
tyy uudistuksen voimaantulon vaikutuksia ta-
saavia siirtymäkauden järjestelyitä. Esitys 
liittyy vuoden 2006 valtion talousarvioesi-
tykseen. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1.  Johdanto 

Vuoden 1993 alusta kuntien valtionosuus-
järjestelmä uudistettiin kokonaisuudessaan. 
Tällöin siirryttiin tehtäväkohtaisista todelli-
siin kustannuksiin perustuvista valtionosuuk-
sista laskennallisiin kustannuksiin perustu-
viin yleiskatteellisiin valtionosuuksiin. Uu-
distus koski sisäasiainministeriön, sosiaali- ja 
terveysministeriön sekä opetusministeriön 
hallinnonalan valtionosuusjärjestelmiä. Uu-
distuksen myötä kunnat ja muut valtionrahoi-
tuksen saajat saivat oikeuden päättää valtion-
osuuksien kohdentamisesta eri käyttötarkoi-
tuksiin, eivätkä valtionosuuksien laskentape-
rusteet enää oikeudellisesti sitoneet valtion-
osuuksien käyttöä. Valtionosuuksien lasken-
nallisuus merkitsi myös sitä, että eräitä poik-
keuksia lukuun ottamatta kunnat eivät enää 
omilla päätöksillään voineet vaikuttaa valti-
onosuuksiensa määrään, mikä lisäsi kuntien 
kustannustietoisuutta. Valtionosuusprosentit 
perustuivat edelleen kuntien kantokykyluoki-
tukseen. 

Vuosien 1996 ja 1997 alusta laskennalli-
seen valtionosuusjärjestelmään tehtiin mer-
kittäviä rakenteellisia uudistuksia. Kuntien 
kantokykyluokituksesta luovuttiin ja se kor-
vattiin kuntien verotuloihin perustuvalla val-
tionosuuksien tasauksella. Kuntakohtaisista 
valtionosuusprosenteista luovuttiin ja siirryt-
tiin järjestelmään, jossa yksittäisen kunnan 
valtionosuus määräytyy siten, että valtion-
osuuksien perusteena käytettävien laskennal-
listen kustannusten ja yksikköhintojen perus-
teella lasketusta kunnan valtionosuuden pe-
rusteesta vähennetään kunnan omarahoi-
tusosuus. Omarahoitusosuus asukasta kohden 
on kaikissa kunnissa yhtä suuri. Valtion-
osuusprosentti määrittelee valtion ja kuntien 
välistä kustannustenjakoa peruspalveluiden 
rahoituksessa koko maan tasolla. 

Laskennalliseen valtionosuusjärjestelmään 
on sen voimassaolon aikana tehty lukuisia 
muutoksia, joista valtaosa on koskenut sosi-
aali- ja terveydenhuollon valtionosuuden pe-
rusteena käytettävien laskennallisten kustan-
nusten ja opetus- ja kulttuuritoimen valtion-
rahoituksen perusteena käytettävien yksikkö-
hintojen määräytymistapaa. Valtionosuusjär-

jestelmää on myös käytetty instrumenttina, 
kun julkista taloutta on tasapainotettu (julki-
sen talouden säästöpäätökset) sekä kun valti-
on ja kuntien välillä on toteutettu kustannus-
neutraalisti eräitä muita uudistuksia (esimer-
kiksi kunnille palautettujen arvonlisäverojen 
takaisinperinnästä luopuminen ja kunnallis-
verotuksessa toteutettujen vähennysten aihe-
uttamien tulonmenetysten kompensointi 
kunnille).  

Kuntien valtionosuuksien määräytymispe-
rusteiden jatkuva arviointi ja kehittäminen on 
osoittautunut tarpeelliseksi. Tämä johtuu sii-
tä, että kuntien palvelu- ja kustannusraken-
teissa sekä olosuhteissa (esimerkiksi ikään-
tyminen ja muuttoliike) tapahtuu koko ajan 
muutoksia. Valtionosuusperusteiden tulee 
seurata tapahtunutta kehitystä. Toisaalta val-
tionosuusjärjestelmä vaikuttaa kuntien ha-
lukkuuteen vastata mainittuihin muutoksiin. 
Järjestelmän tulisi tukea kuntia niiden toteut-
taessa tarpeellisia palvelurakenteen uudistuk-
sia sen sijaan että vahvistaa voimassa olevia 
rakenteita. 

Pääministeri Matti Vanhasen hallitusoh-
jelman mukaan Hallitus toteuttaa pitkäjän-
teistä ja vakaata kuntapolitiikkaa. Kunnallis-
ten peruspalveluiden saatavuus ja laatu turva-
taan koko maassa kohtuullisella vero- ja 
maksurasitteella. Edellytykset kunnallisten 
peruspalveluiden järjestämiseksi turvataan 
huolehtimalla toimintakykyisestä ja elinvoi-
maisesta kuntarakenteesta sekä palveluiden 
kestävästä rahoituksesta. Kuntien rahoitus-
pohja turvataan ja uusiin tehtäviin sekä entis-
ten laajentamiseen osoitetaan riittävät voi-
mavarat. Kuntien rahoitus- ja valtionosuus-
järjestelmää arvioidaan kokonaisuutena vuo-
teen 2005 mennessä.  

Hallitusohjelman mukaan valtionosuusjär-
jestelmää kehitetään palvelurakenteiden ja 
tuottamistapojen uusimista sekä kuntien vä-
listä yhteistyötä edistäväksi. Lisätään palve-
luiden tarve- ja olosuhdetekijöistä aiheutuvi-
en kustannusrakenteiden erojen, suurimpien 
kaupunkien erityisolosuhteiden sekä muutto-
liikkeen ja väestörakenteen muutosten huo-
mioon ottamista valtionosuusjärjestelmässä. 
Sektorikohtaisia valtionosuuksia yhtenäiste-
tään ja selkeytetään. 
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2.  Nykyt i la  ja  nykyt i lan arvioint i  

2.1. Kuntien valtionosuusjärjestelmän 
rakenne 

Nykytila 

Valtio ja kunnat osallistuvat kunnallisten 
palveluiden rahoitukseen kuntien valtion-
osuusjärjestelmän mukaisesti. Kuntien valti-
onosuusjärjestelmä muodostuu kolmen hal-
linnonalan lainsäädännön kokonaisuudesta. 
Sisäasiainministeriö vastaa kuntien valtion-
osuuslain (1147/1996) mukaisesta kuntien 
yleisestä valtionosuudesta, verotuloihin pe-
rustuvasta valtionosuuksien tasauksesta ja 
ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten 
kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi li-
sätyn taloudellisen tuen tarpeessa oleville 
kunnille myönnettävästä harkinnanvaraisesta 
rahoitusavustuksesta. Valtionosuusjärjestel-
män muut osat ovat sosiaali- ja terveyden-
huollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 
annetun lain (733/1992) mukainen valtion-
osuus sekä opetusministeriön hallinnonalalla 
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta an-
netun lain (635/1998) ja vapaasta sivistys-
työstä annetun lain (632/1998) mukainen val-
tionrahoitus. 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä ope-
tus- ja kulttuuritoimessa yksittäisen kunnan 
valtionosuudet määräytyvät siten, että las-
kennallisten kustannusten (STM) ja yksikkö-
hintojen (OPM) perusteella kummallekin hal-
linnonalalle erikseen lasketusta valtionosuu-
den laskennallisesta perusteesta vähennetään 
kummallekin hallinnonalalle määritellyt 
kunnan omarahoitusosuudet. Laskennalliset 
kustannukset ja yksikköhinnat vaihtelevat eri 
ikäryhmissä (STM) ja eri koulutusmuodoissa 
(OPM). Laskennallisissa kustannuksissa ja 
yksikköhinnoissa otetaan myös huomioon 
erilaisia palveluiden kustannuksiin vaikutta-
via olosuhde- ja muita tekijöitä, jotka vaihte-
levat kunnittain. Kunnan omarahoitusosuudet 
sen sijaan on kaikissa kunnissa asukasta koh-
den yhtä suuret.  

Järjestelmän perusajatus on, että vaihtele-
villa yksikköhinnoilla ja laskennallisilla kus-
tannuksilla kunnille kompensoidaan palve-
luiden järjestämiseen liittyvistä palvelutarve- 
ja olosuhdetekijöissä aiheutuvia kuntakohtai-

sia eroja. Kunnan verotuloihin perustuvalla 
valtionosuuden tasauksella tasataan kuntien 
tulopohjassa olevia eroja kun taas tasasuurui-
silla kunnan omarahoitusosuuksilla tasataan 
kuntien menoissa olevia eroja. Sektorikohtai-
set valtionosuusprosentit kuvaavat tässä jär-
jestelmässä vain osuuksia, joilla valtio ja 
kunnat rahoittavat palveluita koko maan ta-
solla. Valtionosuusprosentit eivät siten kuvaa 
valtion osallistumista yksittäisen kunnan pe-
ruspalveluiden rahoitukseen. 

Valtionosuusjärjestelmän laskentaperustei-
den sektorikohtaisesta eriytyneisyydestä huo-
limatta valtionosuusjärjestelmään perustuva 
valtionrahoitus on kunnille yleiskatteellista 
korvamerkitsemätöntä rahaa, jonka allokoin-
nista kunnan sisällä päättää kunta itse. Sekto-
rikohtaiset valtionosuudet kytkeytyvät muu-
toinkin tiiviisti toisiinsa. Tämä tapahtuu eri-
tyisesti kunnan verotuloihin perustuvan val-
tionosuuksien tasauksen sekä valtion ja kun-
tien välisen kustannustenjaon tarkistusten 
kautta. 

Kuntien valtionosuuslain mukaisessa vero-
tuloihin perustuvassa valtionosuuksien ta-
sausjärjestelmässä jokaiselle kunnalle turva-
taan asukasta kohden laskennallisesti verotu-
lo, joka on 90 prosenttia maan keskimääräi-
sestä verotulosta asukasta kohden (tasausra-
ja). Kunnat, joiden asukasta kohden laskettu 
verotulo alittaa tämän tasausrajan, saavat ta-
sauslisää niin paljon, että niiden laskennalli-
nen verotulo yltää tasausrajalle. Kunnan val-
tionosuuteen tehdään puolestaan tasausvä-
hennys, jos kunnan asukasta kohden lasketut 
verotulot ylittävät tasausrajan. Tasausvähen-
nys on 40 prosenttia kunnan asukasta kohden 
lasketun laskennallisen verotulon ja tasausra-
jan erotuksesta. Kunnan laskennallista vero-
tuloa laskettaessa otetaan huomioon kunnal-
lisvero, kunnan osuus yhteisöveron tuotosta 
ja kiinteistövero. Mainitut tasauslisät ja ta-
sausvähennykset otetaan huomioon makset-
taessa sektorikohtaisia valtionosuuksia valti-
on talousarviossa olevien valtionosuusmäärä-
rahojen mukaisessa suhteessa. 

Valtion ja kuntien välinen kustannustenja-
ko perustuu kuntien valtionosuuslakiin, ope-
tus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annet-
tuun lakiin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon 
suunnittelusta ja valtionosuudesta annettuun 
lakiin. Kustannusten jako perustuu opetus- ja 
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kulttuuritoimen sekä sosiaali- ja terveyden-
huollon sektorikohtaisiin laissa säädettyihin 
valtionosuusprosentteihin sekä määrävuosin 
tehtäviin valtionosuuden perusteena käytet-
tävien yksikköhintojen (OPM) ja laskennal-
listen kustannusten (STM) tarkistuksiin (kus-
tannustenjaon tarkistus). Kuntien valtion-
osuuslain mukainen kuntien yleinen valtion-
osuus ei ole kustannustenjaon tarkistuksen 
piirissä. 

Valtionosuusprosentti on opetustoimessa ja 
kirjastossa 57 lukuun ottamatta eräitä vapaan 
sivistystyön oppilaitoksia, joissa se on korke-
ampi. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtion-
osuusprosentti on 32,99. Opetustoimen ja 
kirjaston valtionosuusprosentti on kuitenkin 
käytännössä edellä mainittua alempi, koska 
opetustoimen ja kirjaston osalta kuntien ra-
hoitusosuutta korotetaan 1990-luvulla toteu-
tettujen julkisen talouden säästöpäätösten ta-
kia sekä valtiolle lukion ja ammatillisen kou-
lutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta ja 
ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksesta 
aiheutuvien kustannusten perusteella. Ope-
tustoimen ja kirjastojen todellinen valtion-
osuusprosentti on tällä hetkellä noin 45. So-
siaali- ja terveydenhuollossa julkisen talou-
den säästöt on voimassa olevassa lainsäädän-
nössä sen sijaan toteutettu alentamalla valti-
onosuusprosenttia. 

Mainitut 1990-luvulla tehdyt julkisen ta-
louden säästöt toteutettiin opetustoimessa ja 
kirjastossa vuoteen 1995 saakka alentamalla 
valtionosuuden perusteena käytettäviä yksik-
köhintoja. Tarkoituksena oli viestittää kun-
nille tarvetta tehostaa palveluiden järjestä-
mistä ja alentaa kustannuksia. Nämä säästöt 
on sittemmin purettu nostamalla yksikköhin-
tojen tasoa toteutuneiden kustannusten mu-
kaisiksi. Vuodesta 1996 julkisen talouden 
säästöt kohdennettiin kuntatalouteen yleensä 
ilman tarkoitusta puuttua eri sektoreiden pal-
veluiden järjestämiskustannuksiin. Vuodesta 
1996 valtionosuusleikkausten tarkoituksena 
oli toteuttaa valtion ja kuntien välinen koko-
naistaloudellinen järjestely, jossa valtion-
osuuksia vähennettiin pysyvästi valtionvelan 
ja kuntien kasvaneiden verotulojen vuoksi. 
Vähennys oli kaikissa kunnissa asukasta 
kohden yhtä suuri ja se toteutettiin vähentä-
mällä kuntien valtionosuuksia pysyvästi eri 
hallinnonalojen valtionosuusmäärärahojen 

suhteessa. Valtionosuuksien vähennykset to-
teutettiin eri hallinnonaloilla teknisesti osit-
tain eri tavoin. 

Laskennalliset kustannukset tarkistetaan to-
teutuneen kustannustenjaon mukaisiksi sosi-
aali- ja terveydenhuollossa joka neljäs vuosi 
ja yksikköhinnat opetustoimessa ja kirjastos-
sa joka toinen vuosi. Opetusministeriön hal-
linnonalan yksikköhintojen tarkistus tapahtuu 
samaan aikaan sosiaali- ja terveydenhuollon 
kustannustenjaon tarkistuksen kanssa joka 
neljäs vuosi. 

Tietyt kustannukset on jätetty kustannusten 
jaon tarkistuksen ulkopuolelle. Tällaisia ovat 
kummallakin hallinnonalalla perustamiskus-
tannukset, arvonlisäveron osuus, laskennalli-
set korot ja poistot sekä lainanhoitokustan-
nukset. Kuntien valtionosuuslain mukaan 
opetus- ja kulttuuritoimessa kustannustenja-
on tarkistus ei koske muusta kulttuuritoimes-
ta kuin kirjastosta aiheutuvia kustannuksia. 
Kustannustenjaon tarkistusta ei toteuteta 
myöskään siltä osin kun kustannustason ar-
vioitu muutos on kuntien valtionosuuslain 
3 §:n 2 kohdan mukaisesti otettu huomioon 
täyttä määrää pienempänä. Kuten edellä on 
todettu, kuntien valtionosuuslain mukainen 
kuntien yleinen valtionosuus ei ole kustan-
nustenjaon tarkistuksen piirissä. 

Kustannustenjako pyritään pitämään ennal-
laan myös kustannustenjaon tarkistusvuosien 
välillä. Laskennallisiin valtionosuusperustei-
siin tehdään vuosittain kustannustason muu-
toksen edellyttämät tarkistukset sekä ne tar-
kistukset, jotka aiheutuvat toiminnan laadun 
ja laajuuden muutoksista. 

Valtionosuusperusteisiin tehdään vuosittain 
kustannustason muutoksen edellyttämät tar-
kistukset. Kustannustason muutos lasketaan 
siten, että kaksi kolmasosaa siitä aiheutuu 
kunnan ansiotason ja kunnan palkkasidon-
naisten maksujen muutoksesta ja yksi kol-
masosa yleisen hintatason muutoksesta. Kun-
tien valtionosuuslain mukaan kustannustason 
muutokset otetaan huomioon enintään täy-
teen ja vähintään puoleen määrään kustan-
nustason arvioidusta muutoksesta. 

Jos kunnille annetaan kustannustenjaon 
tarkistuksen välillä olevina vuosina uusia 
tehtäviä tai niiden entisiä tehtäviä laajenne-
taan, arvioidaan kunnille näistä tehtävistä ai-
heutuvat lisäkustannukset, ja yksikköhintoja 
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ja laskennallisia kustannuksia korotetaan val-
tionosuustehtävien arvioidun laadun ja laa-
juuden muutosten perusteella jo uudistuksen 
voimaantulovuoden alusta. Mikäli valtion-
osuustehtävien laadun ja laajuuden muutos-
ten arvio poikkeaa toteutuneesta, oikenee tä-
mä poikkeama seuraavan kustannustenjaon 
tarkistuksen yhteydessä.  
 
 
Nykytilan arviointi 

Valtionosuusjärjestelmää voidaan pitää pe-
rusrakenteeltaan toimivana, eikä sitä ole tar-
koitus tässä vaiheessa muuttaa. Valtion-
osuusjärjestelmään on kuitenkin tarkoitus 
tehdä kahdessa vaiheessa laajuudeltaan mer-
kittäviä muutoksia. Tähän esitykseen sisälty-
vät ensimmäisessä vaiheessa vuoden 2006 
alusta voimaan tulevat muutokset. Tällöin 
tarkistetaan eräitä valtionosuusperusteita, 
tehdään järjestelmän selkeyttä ja kannusta-
vuutta parantavia muutoksia sekä uudistetaan 
valtion ja kuntien välistä kustannustenjaon 
tarkistusta koskevat säännökset. 

Voimassa oleva valtion ja kuntien välisen 
kustannustenjaon tarkistusmekanismi ei ole 
toiminut ennakoidulla tavalla. Valtion ja kun-
tien välistä kustannustenjaon tarkistusta (ne-
livuotistarkistus) ei ole laskennallisen val-
tionosuusjärjestelmän tultua voimaan vuo-
desta 1993 kertaakaan toteutettu sellaisena 
kuin pysyvä lainsäädäntö olisi edellyttänyt. 
Valtionosuusjärjestelmää uudistettiin vuoden 
1997 alusta, jolloin kustannustenjaon vertai-
lupohjaksi säädettiin mainittu uuden lainsää-
dännön voimaantuloajankohta. Nelivuotis-
tarkistus piti uuden järjestelmän mukaan to-
teuttaa ensimmäisen kerran vuoden 2001 val-
tionosuuksissa. Kustannustenjaon tarkistus 
säädettiin toteutettavaksi pysyvästä lainsää-
dännöstä poiketen siten, että 433 miljoonan 
euron tarkistus maksettiin kunnille kahdessa 
erässä vuosien 2001 ja 2002 aikana (50 pro-
senttia kumpanakin vuonna). Vuoden 2005 
valtionosuuksissa toteutettavaksi tarkoitettu 
kustannustenjaon tarkistus, yhteensä 502 mil-
joonaa euroa, maksetaan kunnille vuoden 
2005 alusta voimaan tulleen lain mukaisesti 
neljän vuoden aikana vuosina 2005–2008 si-
ten, että valtionosuuksia lisätään vuonna 
2005 yhteensä 136 miljoonalla eurolla sekä 

lisäksi vuosina 2006 ja 2007 kumpanakin 
vuonna kumulatiivisesti 86 miljoonalla eurol-
la ja loput 194 miljoonaa euroa maksetaan 
vuonna 2008. 

Voimassa olevaan kustannustenjaon tarkis-
tusmekanismiin liittyy useita ongelmia. To-
teutettaessa kokonaisvaltainen kustannusten-
jaon tarkistus joka neljäs vuosi valtionosuu-
den perusteena olevat yksikköhinnat ja las-
kennalliset kustannukset jäävät välivuosien 
aikana yleensä käytännössä toteutuneita kus-
tannuksia pienemmiksi, minkä vuoksi kus-
tannustenjako muuttuu kunnille epäedulli-
seksi. Nelivuotistarkistuksessa kustannusten-
jaon tarkistusvuodelle on tämän vuoksi ka-
saantunut suuria ennakoimattomia yksikkö-
hintojen ja laskennallisten kustannusten ko-
rotuspaineita, mikä on omiaan vaikeuttamaan 
erityisesti valtion taloussuunnittelua. 

Kustannustenjaon tarkistus tehdään auto-
maattisesti lakiin perustuen, mitä voidaan pi-
tää jäykkänä menettelynä. Järjestelmä ei ota 
riittävästi huomioon kansantalouden ja julki-
sen talouden kokonaistilannetta eikä kustan-
nusten kehityksen taustalla olleita syitä. Käy-
tännössä tarpeellisiksi katsotut joustot kus-
tannustenjaossa on pitänyt toteuttaa säätä-
mällä lailla poikkeuksia voimassa olevaan 
pysyväksi tarkoitettuun kustannustenjaon 
tarkistusmekanismiin. 

Kustannustenjaon tarkistusta käsitellään li-
säksi hallinnollisesti eri tavoin eri hallin-
nonaloilla. Toteutuneiden kustannusten selvi-
tysmenettely ja kustannustenjaon tarkistuk-
sen tiheys on erilainen eri hallinnonaloilla. 
Kustannustenjaon tarkistuksen pohjana ole-
vat kustannustiedot ovat eri hallinnonaloilla 
eri vuosilta. Opetustoimessa ja kirjastossa 
käytetään vuotta uudempia tietoja kuin so-
siaali- ja terveydenhuollossa, minkä vuoksi 
opetustoimen ja kirjaston tiedot perustuvat 
valtion talousarviota laadittaessa arvioon. 

Kuntien valtionosuuslakiin sisältyvä mah-
dollisuus tehdä lakisääteinen kustannustason 
tarkistus täysimääräistä kustannusten kehi-
tystä pienempänä on koettu epäoikeudenmu-
kaiseksi, koska indeksin leikkaus kohdistuu 
kaikkiin kuntiin riippumatta siitä, miten ta-
loudellisesti ne ovat toimintansa järjestäneet. 
Kunnat eivät myöskään voi omalla toimin-
nallaan vaikuttaa suureen osaan kustannusta-
son muutoksen syistä. Esimerkiksi palkka-



  HE 88/2005 vp   
    
  

10

usmenojen kasvu perustuu valtaosaltaan kun-
tia sitoviin työ- ja virkaehtosopimuksiin. 

Nykyinen indeksi ei myöskään kuvaa riit-
tävästi kunnallisten peruspalveluiden järjes-
tämisessä tapahtuvaa kustannuskehitystä, 
vaan indeksiin vaikuttavat yleisen hintatason 
muutoksen kautta peruspalveluiden kustan-
nuskehityksen kannalta epäolennaiset tekijät. 
Nykyinen ansiotason ja yleisen hintatason 
kiinteä painorakenne indeksissä ei ota huo-
mioon valtionosuuslainsäädännön alaan kuu-
luvien tehtävien kustannusrakenteessa tapah-
tuvia muutoksia. Painorakenteen tulisi olla 
joustava ja heijastaa mahdollisimman hyvin 
kuntien palvelurakennetta. Esimerkiksi tava-
roiden ja palvelujen ostojen suhteellinen 
osuus kuntien menoissa on viime vuosina li-
sääntynyt. Kuluttajahintaindeksi myös mittaa 
nykymuodossaan huonosti kuntatalouden os-
tojen hintojen kehitystä. Kuluttajahintaindek-
si soveltuu paremmin kotitalouksien osto-
voiman kehityksen mittaamiseen kuin kun-
nallistalouden menojen kustannuskehityksen 
todentamiseen. 

Todelliseen kustannustenjakoon vaikutta-
vista seikoista on säädetty laeissa useassa eri 
paikassa, minkä vuoksi todellista kustannus-
tenjakoa on vaikea hahmottaa. Valtionosuus-
prosentit antavat virheellisen kuvan kustan-
nustenjaosta, koska kuntien omarahoi-
tusosuuksia on korotettu julkisessa taloudes-
sa toteutettujen säästöjen sekä eräiden valti-
onosuusjärjestelmään kuulumattomien teki-
jöiden vuoksi. 

  
2.2. Kunnan yleisen valtionosuuden ja 

harkinnanvaraisen rahoitusavustuk-
sen määräytymisperusteet 

Nykytila 

Kuntien valtionosuuslain mukainen kunnan 
yleinen valtionosuus muodostuu perusosasta 
ja olosuhdelisistä. Perusosa määräytyy kes-
kimääräisen asukaskohtaisen euromäärän ja 
kunnan asukasluvun tulona. Perusosaa koro-
tetaan olosuhdelisien perusteella. Niitä ovat 
saaristolisä, syrjäisyyslisä, liikenteen taaja-
malisä ja kielilisä. Saaristo- tai syrjäisyys-
lisää maksetaan kunnalle vaihtoehtoisesti sen 
mukaan, kumpi niistä on kunnalle edullisem-
pi. 

Tehtäväkohtaisista valtionosuuksista poike-
ten yleisen valtionosuuden pohjana ei ole 
laskennallisia kustannuksia, eikä siihen koh-
disteta valtionosuuslain mukaista kustannus-
tenjaon tarkistusta. Keskimääräiseen euro-
määrään tehdään kuitenkin kustannustason 
tarkistus. 

Saariston kehityksen edistämisestä anne-
tussa laissa (494/1981) tarkoitetutut kunnat, 
joiden väestöstä vähintään puolet asuu ilman 
kiinteää tieyhteyttä mantereeseen, saavat saa-
ristolisänä euromäärän, joka on yleisen valti-
onosuuden perusosa kuusinkertaisena, muut 
saaristokunnat euromäärän, joka on yleisen 
valtionosuuden perusosa kolminkertaisena ja 
saaristo-osakunnat euromäärän, joka on saa-
ristossa asuvien määrä kerrottuna 150 pro-
sentilla yleisen valtionosuuden keskimääräi-
sestä euromäärästä. 

Syrjäisyyslisää maksetaan syrjäisyysluvun 
perusteella. Syrjäisyysluku määräytyy paikal-
lisen ja seudullisen väestöpohjan mukaan 
lasketuista indekseistä. Kunnat, joiden pai-
kallisen ja seudullisen väestöpohjan perus-
teella määräytyvä syrjäisyysluku on 1,50 tai 
sitä suurempi, saavat syrjäisyyslisänä yleisen 
valtionosuuden perusosan kuusinkertaisena 
ja kunnat, joiden syrjäisyysluku on 1,00–1,49 
saavat yleisen valtionosuuden perusosan vii-
sinkertaisena. Kunnat, joiden syrjäisyysluku 
on 0,50–0,99 saavat em. perusosan kolmin-
kertaisena. 

Kielilain mukaiset kaksikieliset kunnat ja 
saamelaisten kotiseutualueen kunnat saavat 
kielilisän, joka on 10 prosenttia yleisen valti-
onosuuden perusosasta. 

Taajamassa asuvien henkilöiden määrän 
perusteella maksetaan liikenteen taajamalisää 
kunnille, joiden taajamaväestön määrä ylittää 
40 000 asukasta. Lisän määrä saadaan ker-
tomalla taajamassa asuvien henkilöiden mää-
rä 45 prosentilla yleisen valtionosuuden kes-
kimääräisestä euromäärästä. 

Harkinnanvaraista rahoitusavustusta voi-
daan kuntien valtionosuuslain mukaan myön-
tää kunnalle, joka ensisijaisesti poikkeuksel-
listen tai tilapäisten kunnallistaloudellisten 
vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen 
tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan 
huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. 
Valtionapuviranomainen voi asettaa avustuk-
sen myöntämiselle ja käytölle kunnan talou-
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den tervehdyttämistä koskevia ehtoja. Avus-
tusta on haettava elokuun loppuun mennessä. 

Harkinnanvarainen avustus perustuu ensisi-
jaisesti kunnan taloudellisen liikkumavaran 
arvioinnille tilinpäätöstietojen perusteella. 
Arvioinnissa käytettävät tunnusluvut kuvaa-
vat kunnan rahoituksen riittävyyttä ja kunnan 
vakavaraisuutta. Avustus kohdistuu pääsään-
töisesti kuntiin, joille on tyypillistä mm. pieni 
asukasmäärä, asukasluvun väheneminen, 
epäedullinen väestörakenne, syrjäinen sijain-
ti, korkea menotaso, elinkeinoelämän häiriöt, 
työttömyys, kunnan velkaantuminen ja kor-
kea tuloveroprosentti. Yleensä kunnan rahoi-
tuksen riittävyys ja vakavaraisuus on myös 
heikentynyt pysyvästi. 
  
Nykytilan arviointi 

Voimassa oleviin yleisen valtionosuuden 
määräytymisperusteisiin ei kohdistu suuria 
muutospaineita. Nykyisiin olosuhdelisiin eh-
dotetaan kuitenkin tehtäväksi eräitä muutok-
sia, jotka ottavat kuntien palveluiden järjes-
tämiseen liittyvät olosuhdetekijät nykyistä 
tarkemmin huomioon. 

Hallitusohjelmassa todetaan, että muutto-
liikkeen ja väestörakenteen muutosten huo-
mioon ottamista lisätään valtionosuusjärjes-
telmässä. 

Kunnan asukasluvun muutos aiheutuu 
muuttoliikkeestä sekä syntyvyydestä ja kuol-
leisuudesta. Kunnan asukasluku vaikuttaa 
nykyisin tehtäväkohtaisiin valtionosuuksiin, 
kunnan omarahoitusosuuteen sekä valtion-
osuuksien tasauksen määrään. Erityisen voi-
makas väestön väheneminen vinouttaa kun-
nan väestörakennetta epäedulliseen suuntaan, 
mutta palvelujen tarjonnan vähentämistä ei 
voida toteuttaa samassa aikataulussa ja sa-
massa suhteessa. Toisaalta erityisen voima-
kas väestönkasvu aiheuttaa sen, että kunnan 
palvelujen kysyntä kasvaa nopeammin kuin 
kunnat tulot. Väestönkasvu lisää investointi-
tarpeita kunnassa. 

Väestön ikärakenne tulee sinänsä otetuksi 
huomioon esimerkiksi sosiaali- ja terveyden-
huollon ikäryhmittäisten laskennallisten kus-
tannusten määrittelyssä ja oppilasmäärän 
kautta myös opetuksen valtionosuuksissa. 
Asukasluvun vähenemistä käytetään omana 
valtionosuusperusteena mm. Ruotsissa. 

Suomessa peruste sisältyi valtionosuusjärjes-
telmään 1990-luvun alussa. 

Täsmällistä raja-arvoa sille, kuinka suuri 
asukasluvun muutos on kunnan talouden hal-
littavuuden ja vakauden kannalta ongelmalli-
nen, ei voida asettaa. Eräiden arvioiden mu-
kaan noin yhden prosentin pysyvä muutos 
vuosittain ei vielä aiheuta kunnan talouden 
sopeutumisen kannalta ongelmia. 

Kaikista harvimmin asutut kunnat ja eräät 
saaristokunnat ovat taloudellisissa vaikeuk-
sissa, eikä nykyisellä syrjäisyyslisällä ja saa-
ristolisällä ole kyetty riittävästi kompensoi-
maan vaikeista olosuhteista näille kunnille 
aiheutunutta taloudellista rasitusta. 

Harkinnanvaraista rahoitusavustusta on 
vuosina 1996 ja 1997 toteutetun valtion-
osuusuudistuksen jälkeen myönnetty vuosit-
tain keskimäärin noin 100 kunnalle. Avus-
tuksesta on muodostunut usealle kunnalle 
valtionosuuden jatke, jota kunta on saanut 
useana vuotena. Avustus ei ole toivotulla ta-
valla ohjannut kuntia uudistamaan palve-
luidensa järjestämistapoja ja tehostamaan 
toimintaansa. Harkinnanvaraisen rahoitus-
avustuksen vaikuttavuutta olisikin tarpeen li-
sätä myöntämällä avustusta nykyistä har-
vemmille kunnille ja edellyttämällä kunnalta 
toimenpiteitä taloutensa tervehdyttämiseksi. 

Laissa säädetty velvollisuus hakea avustus-
ta elokuun loppuun mennessä on osoittautu-
nut joustamattomaksi menettelyksi, joka vii-
vyttää tarpeettomasti hakemuksen käsittelyä 
ja avustuspäätöksiä. 

  
2.3. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtion-

osuuden määräytymisperusteet 

Nykytila 

Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustan-
nusten valtionosuus 

Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon järjes-
tämisestä on kunnilla. Lainsäädäntö velvoit-
taa kunnat järjestämään sosiaali- ja terveys-
palveluja asukkailleen, mutta ei sääntele yk-
sityiskohtaisesti toiminnan laajuutta, sisältöä 
eikä järjestämistapaa. Kunnat voivat järjestää 
palvelut omana toimintana, yhteistyössä 
muiden kuntien kanssa, olemalla jäsenenä 
kuntayhtymässä tai ostamalla palvelut valti-
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olta, muilta kunnilta tai yksityisiltä. Lisäksi 
eräitä palveluja voidaan järjestää palvelusete-
lin avulla. Toiminnassa voi olla kuntakohtai-
sia eroja paikallisten olosuhteiden ja väestön 
tarpeiden mukaan. Tämä korostaa kunnallis-
ten luottamushenkilöiden ja muiden päättäji-
en vastuuta siitä, että palvelujen taso ja laatu 
vastaavat kuntalaisten tarpeita.  

Kuntien tehtäväksi säädetyt sosiaali- ja ter-
veyspalvelut rahoitetaan pääosin kuntien ke-
räämillä veroilla sekä sosiaali- ja terveyden-
huollon valtionosuudella ja asiakasmaksuilla. 
Julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden ku-
ten muidenkin kunnallisten peruspalveluiden 
toteuttaminen edellyttää riittäviä voimavaro-
ja. Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnitte-
lusta ja valtionosuudesta annetun lain (jäl-
jempänä STVOL) mukaan kunnan tulee 
osoittaa voimavaroja valtionosuuden perus-
teena olevaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon. 
Laki ei kuitenkaan määrittele voimavarojen 
määrää. Lähtökohtana tulisi olla, että toimin-
taan osoitettavat voimavarat takaisivat palve-
luja käyttäville tasavertaiset palvelut asuin-
paikasta, sosiaalisesta asemasta ja kielestä 
riippumatta.  

Kunnille vuosittain suoritettava sosiaali- ja 
terveydenhuollon käyttökustannusten valti-
onosuus määräytyy laskennallisten, palvelu-
jen kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ku-
vaavien perusteiden mukaan. Kunnan valti-
onosuus lasketaan sosiaali- ja terveydenhuol-
lon laskennallisten kustannusten ja toisaalta 
määrättävän omarahoitusosuuden erotuksena. 
Laskennalliset kustannukset määritellään 
erikseen sosiaali- ja terveydenhuollon mää-
räytymisperusteiden ja kunnan syrjäisyyden 
perusteella. Määräytymisperusteita ovat kun-
nan asukasluku, ikärakenne, työttömyys, 
asukkaiden sairastavuus sekä palvelu- ja ja-
lostusaloilla toimivien osuus työllisestä työ-
voimasta eli niin sanottu työssäkäyntikerroin. 

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon val-
tionosuuksien määräämiseksi tarvittavat so-
siaali- ja terveydenhuollon laskennalliset 
kustannukset koko maassa saadaan pääosin 
kuntien talous- ja toimintatilastosta. Vuosit-
tain annettavassa valtionneuvoston asetuk-
sessa sosiaali- ja terveydenhuollon voimava-
roista vahvistetaan varainhoitovuodelle sosi-
aali- ja terveydenhuollon valtionosuuden pe-
rusteena olevien käyttökustannusten koko-

naismäärää koskeva arvio, kunnan valtion-
osuuden laskennassa käytettävät laskennalli-
set kustannukset asukasta ja työtöntä kohden 
sekä kunnan omarahoitusosuus asukasta 
kohden.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuu-
den perusteena olevien kustannusten määrit-
telyssä kunnan asukasluku ja ikärakenne ote-
taan sekä sosiaali- että terveydenhuollon 
osalta huomioon siten, että ikäryhmittäiset (5 
ikäryhmää) laskennalliset kustannukset ker-
rotaan kunnan asianomaiseen ikäryhmään 
kuuluvien asukkaiden lukumäärällä. Sosiaa-
lihuollon palvelutarpeeseen ja kustannuksiin 
vaikuttaa merkittävästi lasten päivähoitopal-
velujen tarve. Tämän vuoksi 0—6-vuotiaiden 
sosiaalihuollon laskennalliset kustannukset 
kerrotaan työssäkäyntikertoimella. Työssä-
käyntikerroin saadaan kunnan palvelu- ja ja-
lostusaloilla toimivan väestön suhteellisen 
osuuden mukaan. STVOL 15 §:n mukaan 
työssäkäyntikerroin lasketaan jakamalla pal-
velu- ja jalostusaloilla toimivien kunnan 
asukkaiden ja kunnan työllisen työvoiman 
osamäärä koko maan vastaavalla osamääräl-
lä. Kerrointa määriteltäessä käytetään kolme 
vuotta ennen toimintavuoden alkua alkavan 
vuoden työssäkäyntitietoja. 

Työttömyyden vaikutus kustannuksiin las-
ketaan kertomalla asukasta kohden määritelty 
laskennallinen kustannus kunnan asukaslu-
vulla ja työttömyyskertoimella. Työttömyys-
asteen mukaan määräytyvä kerroin saadaan 
jakamalla kunnan työttömyysprosentti koko 
maan työttömyysprosentilla. Tämän lisäksi 
myös työttömien absoluuttinen määrä vaikut-
taa valtionosuuksiin, kun kunnan työttömien 
lukumäärä kerrotaan työtöntä kohden erik-
seen määritellyllä laskennallisella kustannuk-
sella.  

Sairastavuuden perusteella määräytyvät 
kustannukset lasketaan kertomalla erikseen 
asukasta kohden määritelty euromäärä kun-
nan asukasluvulla ja sairastavuuskertoimella. 
Sairastavuuskerroin lasketaan STVOL 14 §:n 
mukaan työkyvyttömyyseläkkeellä olevien 
alle 55-vuotiaiden ikä- ja sukupuolivakioidun 
lukumäärän perusteella. Jos kunnan alle 55-
vuotiaiden ikä- ja sukupuolivakioitu työky-
vyttömyyseläkeläisten määrä suhteessa 16–
54-vuotiaisiin asukkaisiin on sama kuin koko 
maassa, on kerroin yksi. Jos kunnassa työky-
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vyttömyyseläkkeellä olevien ja 16—54-
vuotiaiden lukumäärän suhde ylittää koko 
maan keskiarvon, korotetaan kerrointa ja jos 
suhde alittaa koko maan keskiarvon, alenne-
taan kerrointa siten, että kerroin vastaa kun-
nan ja koko maan eroa. Kerrointa määriteltä-
essä käytetään neljä vuotta ennen toiminta-
vuotta alkavan kolmivuotisjakson työkyvyt-
tömyystietoja. 

Valtionosuuden perusteena olevat kunnan 
laskennalliset kustannukset saadaan laske-
malla yhteen sosiaali- ja terveydenhuollon 
laskennalliset kustannukset. Mikäli kunnalle 
on vahvistettu syrjäisyyskerroin, kerrotaan 
edellä kuvatulla tavalla saatu summa tällä 
kertoimella. Valtioneuvoston päätöksessä so-
siaali- ja terveydenhuollon valtionosuuden 
laskennassa käytettävistä syrjäisyyskertoi-
mista (1364/1996) on määrätty ne kunnat, 
joilla on syrjäisyyskerroin ja kunkin kunnan 
kertoimen suuruus STVOL 16 §:n perusteel-
la. Päätöksessä on säädetty 1,15 kerroin 11 
kunnalle, 1,05 kerroin 22 kunnalle ja 1,10 
saaristokuntakerroin 6 kunnalle (yhteensä 39 
kuntaa). Syrjäisyyskerroin voidaan määrätä 
kunnalle, jonka vuonna 1994 maksamat syr-
jäseutulisät olivat vähintään 3 prosenttia 
kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon käyttö-
kustannuksista ja kunnallisen virkaehtosopi-
muksen mukaiset kunnan syrjäseutupisteet 
olivat vähintään 2. Korkeampi kerroin (1,15) 
voidaan määrätä kunnalle, jonka syrjäseutu-
pisteet olivat vähintään 5. Jos saariston kehi-
tyksen edistämisestä annetun lain (494/1981) 
9 §:n 1 momentissa tarkoitetun saaristokun-
nan asukkaista vähintään puolet asui toimin-
tavuotta edeltävän vuoden alussa ilman kiin-
teää tieyhteyttä mantereeseen, on tällaisen 
kunnan syrjäisyyskerroin 1,10. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtion-
osuuksien perusteena olevien tekijöiden pai-
noarvot sosiaali- ja terveydenhuollossa ovat 
seuraavat (2005):  

  
  

Sosiaalihuolto % % 
0—6–vuotiaat (sis. työs-
säkäytitekijän) 

15,5   

7—64–vuotiaat 11,0   
65—74–vuotiaat 2,3   
75—84–vuotiaat 8,9   
85 vuotta täyttäneet 7,1   

Ikäryhmittäiset yhteensä   44,8 
Sosiaalihuolto % % 
Työttömyysasteen mu-
kainen osuus 

  1,7 

Työttömien lukumäärän 
mukainen osuus 

  1,0 

Sosiaalihuolto yhteensä   47,5 
  
Terveydenhuolto % % 
0— 6–vuotiaat 1,9   
7— 64–vuotiaat 21,7   
65—74–vuotiaat 5,7   
75—84–vuotiaat 7,1   
85 vuotta täyttäneet 3,6   
Ikäryhmittäiset yhteensä   40,0 
      
Sairastavuus   12,2 
      
Terveydenhuolto yh-
teensä 

  52,2 

      
Syrjäseutukorotus (koh-
distuu sekä sosiaali- että 
terveydenhuoltoon) 

  0,3 

  
  
Lastensuojelun suurten kustannusten tasaus-
järjestelmä 

Lastensuojelun suurten kustannusten ta-
sausjärjestelmä on tullut voimaan maaliskuun 
alusta 1999. Järjestelmän tarkoituksena on 
ollut tasata kuntien suuria lastensuojelun kus-
tannuksia erityishuoltopiireittäin jäsenkunti-
en kesken. Lastensuojelun suurten kustan-
nusten tasausjärjestelmästä, kunnille makset-
tavien tasauskorvausten perusteista sekä ta-
sausjärjestelmän rahoituksesta säädetään las-
tensuojelulaissa (683/1983). Järjestelmän ra-
hoituksen suhteesta sosiaali- ja terveyden-
huollon valtionosuusjärjestelmään säädetään 
puolestaan STVOL 4 a luvussa. 

Lastensuojelulain perusteella jokaisen kun-
nan tulee kuulua tasausjärjestelmän piiriin ta-
loudellisen rasituksen tasaamiseksi sekä 
voimavarojen ohjaamiseksi siten, että lasten-
suojelun asiakkaat saavat tarkoituksenmukai-
set ja oikea-aikaiset palvelut. Kunnalla on 
oikeus saada tasausjärjestelmästä korvaukse-
na 70 prosenttia sellaisista kustannuksista, 
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jotka aiheutuvat hoitosuunnitelmaan kirja-
tuista lastensuojelutoimenpiteistä ja jotka 
ylittävät perhekohtaisesti kunnan omavastuu-
rajan 25 000 euroa vuodessa. Erityishuolto-
piirin kuntayhtymä voi myös päättää, että 
kunnan omavastuuraja on mainittua alempi 
tai suurempi taikka kunnalle omavastuurajan 
ylittävistä kustannuksista suoritettava kor-
vaus on edellä todettua suurempi. 

Valtio osallistuu tasausjärjestelmän rahoi-
tukseen siten, että valtion korvaus on puolet 
tasauksen arvioidusta kokonaismäärästä. 
Laskettaessa korvausta käytetään kaksi vuot-
ta ennen toimintavuotta alkaneen vuoden 
kunnille maksettujen tasauskorvausten mää-
rää. Kuntayhtymien osuudet määräytyvät 
puoliksi sosiaalihuoltolain 5 a §:n 2 momen-
tissa tarkoitettujen erityishuoltopiirien jäsen-
kuntien alle 21-vuotiaiden asukkaiden luku-
määrän perusteella ja puoliksi erityishuolto-
piirien jäsenkunnilleen maksamien tasaus-
korvausten perusteella. Kunnat rahoittavat 
tasauksen siltä osin kuin edellä mainittu val-
tion korvaus ei sitä kata. Jollei toisin ole so-
vittu, kunnan rahoitusosuus määräytyy kun-
tayhtymän jäsenkuntien kesken niiden alle 
21-vuotiaiden asukkaiden lukumäärän perus-
teella. 

  
Nykytilan arviointi 

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus-
järjestelmä on periaatteeltaan aidosti lasken-
nallinen ja mahdollistaa erilaiset palveluiden 
järjestämistavat ja myös kuntien yhteistyön 
palvelujen tuottamiseen käytännössä. Järjes-
telmä on myös kannustava siten, että kunnat 
hyötyvät palvelujen kustannustehokkaasta to-
teutuksesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon 
valtionosuusjärjestelmän määräytymisperus-
teiden yleiset vaatimukset ovat edelleen pe-
rusteltuja eikä määräytymisperusteiden pää-
periaatteita ole tämänhetkisen arvion perus-
teella syytä muuttaa. Nykyjärjestelmässä on 
kuitenkin eräitä tarkistamistarpeita.  

Nykyisen lainsäädännön mukainen syrjäi-
syyskerroin on jäänyt ajastaan jälkeen, koska 
käytännössä kunnallisten syrjäseutulisien jär-
jestelmä on lakannut olemasta voimassa. Ny-
kyisin kunnat maksavat palkanlisiä sosiaali- 
ja terveydenhuollon henkilöstöryhmille, esi-
merkiksi lääkäreille, kunnan syrjäisyydestä 

riippumatta. Syrjäisyyskertoimen käytön 
taustalla on se lähtökohta, että keskimääräistä 
pidemmistä välimatkoista kunnan palvelupis-
teiden ja asukkaiden välillä aiheutuu keski-
määräistä suurempia kustannuksia. Esimer-
kiksi vaikeavammaisten ihmisten kuljetus-
palvelut ovat subjektiivisia oikeuksia, jolloin 
vastaava kuntien palvelujen järjestämisvas-
tuu on ehdoton. Ikäihmisten palvelujen ta-
voitteena on tukea mahdollisimman pitkälle 
kotona asumista, mikä edellyttää kotipalvelu-
jen ja kotisairaanhoidon lisääntyvää käyttöä. 
Myös näiden palveluiden järjestämisestä ai-
heutuu kunnille tosiasiallisesti merkittäviä 
kustannuksia. Eräissä sosiaali- ja terveyspal-
veluissa (esim. kertaluonteisissa erikoissai-
raanhoidon toimenpiteissä) pidempien väli-
matkojen aiheuttamat lisäkustannukset eivät 
ole yhtä merkittäviä, mutta kokonaisuudes-
saan syrjäisyyttä tai kunnan sisäistä asukas-
rakennetta on edelleen pidettävä perusteltuna 
sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuden 
määräytymisperusteena. 

Nykyinen valtionosuusjärjestelmä ei ota 
riittävästi huomioon vaikeasti vammaisten 
henkilöiden palveluista kunnille aiheutuvia 
erityisen suuria kustannuksia. Vammaispal-
veluiden kustannukset ovat viime vuosina 
kasvaneet vuositasolla runsaat kymmenen 
prosenttia. Kasvavaan ikääntyvään väestöön 
liittyvä toimintakyvyn aleneminen lisää 
vammaispalveluiden tarvetta jatkossakin. 
Vammaisetuuksien saajien lukumäärä vuon-
na 2003 on ollut noin 220 000 henkilöä ja 
kehitysvammalaitoksissa on noin 2 700 vai-
keasti vammaista henkilöä. Vammaisetuuksi-
en saajien lukumäärä tulee jatkossakin kas-
vamaan. Nykyinen valtionosuusjärjestelmä ei 
tarvittavassa määrin huomio kunnille moni- 
ja vaikeavammaisten henkilöiden palveluista 
syntyviä merkittäviä kustannuksia.  

Lastensuojelun nykyinen suurten kustan-
nusten tasausjärjestelmä on osoittautunut 
kustannuksiltaan vaikeasti ennakoitavaksi ja 
alueellisesti eriarvoiseksi. Kokemukset ta-
sausjärjestelmän toimivuudesta osoittavat, et-
tä tasausjärjestelmä ei ole tehokkaasti tuke-
nut juuri pienempien kuntien toimintaa. Sen 
hallinnointi ja tarvittavien tietojen keräämi-
nen on myös edellyttänyt merkittävää työ-
panosta, mikä aiheuttaa kustannuksia. 
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2.4. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituk-
sen määräytymisperusteet 

Perusopetuksen rahoitus 

Nykytila 

Perusopetuksen käyttökustannuksia varten 
myönnettävä rahoitus määräytyy oppilasmää-
rän ja oppilasta kohden opetus- ja kulttuuri-
toimen rahoituksesta annetun lain, jäljempä-
nä rahoituslaki, 17 §:n nojalla määrätyn yk-
sikköhinnan perusteella. Kullekin kunnalle 
määrätään oma yksikköhintansa. Tätä yksik-
köhintaa sovelletaan perusopetuksen lisäksi 
myös perusopetuslain mukaisessa lisäopetuk-
sessa ja maahanmuuttajille järjestettävässä 
perusopetukseen valmistavassa opetuksessa. 
Esiopetuksen rahoitukseen sovelletaan yk-
sikköhintaa, joka on 91 prosenttia opetuksen 
järjestäjän perusopetuksen yksikköhinnasta 
(pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä ole-
vien oppilaiden osalta yksikköhinta on kui-
tenkin sama kuin perusopetuksen yksikkö-
hinta). Yksikköhinnat määrätään ennalta seu-
raavaa varainhoitovuotta varten. 

Vuonna 2005 perusopetuksen keskimääräi-
nen yksikköhinta on 5 043 euroa oppilasta 
kohti. Kuntakohtaisesti yksikköhinta vaihte-
lee noin 4 000 eurosta yli 10 000 euroon. 
Eräiden vaikeimmin kehitysvammaisille op-
pilaille opetusta antavien yksityisten yhteisö-
jen yksikköhinta on yli 23 000 euroa oppilas-
ta kohti. 

Yksikköhinnan suuruuteen vaikuttavat 
kunnan asukastiheys, kunnan kouluverkon 
rakenne eli koulujen lukumäärä ja koko, op-
pilaiden määrä vuosiluokilla 1—6 ja vuosi-
luokilla 7—9, erityisopetukseen siirrettyjen 
oppilaiden määrä ja ruotsinkieliseen opetuk-
seen osallistuvien määrä. Saaristokuntien yk-
sikköhintaa korotetaan vaikeiden kulkuyhte-
yksien takia. Yksikköhinnat pyrkivät seu-
raamaan kunkin kunnan perusopetuksen kus-
tannusrakennetta. Yksikköhintarahoitus ei 
kuitenkaan ole korvamerkittyä, vaan kukin 
kunta päättää itsenäisesti varojen kohdenta-
misesta eri tehtäviin.  

Perusopetuksen yksikköhinta lasketaan 
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta an-
netun asetuksen (806/1998), jäljempänä ra-
hoitusasetus, 1—3 §:n mukaan kahden eri 

euromäärän painotettuna keskiarvona. Kun-
nan asukastiheyden mukaan laskettavan eu-
romäärän vaikutus on 60 prosenttia ja perus-
opetuksen tunnusluvun mukaan laskettavan 
euromäärän vaikutus 40 prosenttia. Kunnat 
jaetaan yksikköhintoja laskettaessa asukasti-
heytensä perusteella viiteen eri ryhmään. 
Tunnusluvun mukaista euromäärää lasketta-
essa otetaan huomioon edellä mainitut kun-
nan kouluverkon rakenne, oppilaiden määrä 
vuosiluokilla 1—6 ja vuosiluokilla 7—9 sekä 
erityisopetukseen siirretyt oppilaat. 

Tunnusluvun mukaista euromäärää lasket-
taessa kouluverkon rakenne otetaan huomi-
oon ensinnäkin siten, että yksikköhintaa ko-
rotetaan pienissä alle 80 oppilaan kouluissa 
vuosiluokilla 1—6 opetusta saavien oppilai-
den perusteella. Lisäksi yksikköhintaa koro-
tetaan kunnassa, joka järjestää samankielistä 
perusopetusta alle 180:lle vuosiluokkien 7—
9 oppilaalle näiden oppilaiden osalta. Muuten 
yksikköhintaa laskettaessa vuosiluokkien 1—
6 oppilaiden painoarvo on pienempi kuin 
vuosiluokkien 7—9 painoarvo, koska ope-
tuksesta aiheutuvat kustannukset ovat vii-
meksi mainituilla vuosiluokilla korkeammat. 
Yksikköhintaa korotetaan lisäksi tunnuslu-
vun ulkopuolella niiden oppilaiden osalta, 
jotka saavat 11-vuotiseen oppivelvollisuu-
teen perustuvaa erityisopetusta. Yksikköhin-
taan tehtävä korotus saadaan näiltä osin ker-
tomalla valtakunnallinen keskimääräinen yk-
sikköhinta kahdella ja vaikeimmin kehitys-
vammaisten osalta 3,5:llä. 

Kuntayhtymän yksikköhinta määräytyy 
samalla tavalla kuin kunnan yksikköhinta. 
Asukastiheys määräytyy kuitenkin jäsenkun-
tien asukastiheyksien painotettuna keskiar-
vona sen mukaan, kuinka paljon oppilaita 
kustakin jäsenkunnasta on osallistunut ope-
tukseen.  

Jos oppilas on täyttänyt 18 vuotta (aikuis-
opiskelija), yksikköhinta on edellä selostetus-
ta poiketen 60 prosenttia asianomaisen ope-
tuksen järjestäjän yksikköhinnasta. Alempi 
yksikköhinta perustuu siihen, että aikuisopis-
kelijoilla suoritettavien opintojen määrä on 
pienempi kuin oppivelvollisilla. 

Yksityisten opetuksen järjestäjien yksikkö-
hinta määräytyy sen kunnan perusopetuksen 
yksikköhinnan perusteella, jossa opetus pää-
asiassa järjestetään. Uusien 31 päivänä hei-
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näkuuta 1998 jälkeen toimintansa aloittanei-
den perusopetuksen järjestäjien yksikköhinta 
on kuitenkin 90 prosenttia sijaintikunnan yk-
sikköhinnasta. 

Opetusministeriö voi lisäksi hakemuksesta 
harkinnanvaraisesti korottaa opetuksen jär-
jestäjän yksikköhintaa. Harkinnanvarainen 
korotus tulee kysymykseen lähinnä silloin, 
kun opetuksen järjestäjän kustannukset hy-
väksyttävästä syystä, kuten erityisen koulu-
tustehtävän tai poikkeuksellisten olosuhtei-
den vuoksi, ovat merkittävästi opetuksen jär-
jestäjän yksikköhintaa korkeammat. Vuonna 
2004 opetusministeriö korotti erityisestä 
syystä yhteensä 53 kunnan ja 21 yksityisen 
yhteisön perusopetuksen yksikköhintaa.  

Vuonna 2003 peruskouluja oli yhteensä 
3 524. Näistä 1 120 (32 prosenttia) oli alle 50 
oppilaan, 666 (19 prosenttia) 50—99 oppi-
laan, 1057 (30 prosenttia) 100—299 oppi-
laan, 557 (16 prosenttia) 300—499 oppilaan 
ja 124 (3 prosenttia) vähintään 500 oppilaan 
kouluja. Vuodesta 1999 vuoteen 2003 perus-
koulujen määrä on laskenut 263 koululla.  

Peruskoulujen perustaminen, lakkauttami-
nen ja yhdistäminen perustuu kuntien omiin 
päätöksiin. Perusopetuslain 6 §:n mukaan 
opetus tulee järjestää kunnassa siten, että op-
pilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja 
muiden opetuksen järjestämispaikkojen si-
jainti ja liikenneyhteydet huomioon ottaen 
mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Perus-
opetuslain 32 §:n mukaan oppilaan päivittäi-
nen koulumatka odotuksineen saa kestää 
enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on 
lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta tai 
oppilas on otettu tai siirretty erityisopetuk-
seen, saa koulumatka kestää enintään kolme 
tuntia. Muussa tapauksessa oppilaalle tulee 
järjestää majoitus ja täysihoito. 

  
Nykytilan arviointi 

Nykyiset perusopetusta varten myönnettä-
vän rahoituksen laskentaperusteet kuvaavat 
varsin hyvin erilaisten kuntien perusopetuk-
sen kustannusten eroja ja opetuksen järjestä-
jät ovat katsoneet rahoitusjärjestelmän toimi-
van melko hyvin. Perusopetuksen yksikkö-
hinnat ovat jääneet kuitenkin jälkeen toteutu-
neista kustannuksista.  

Nykyistä järjestelmää on arvostelu lasken-

nan monimutkaisuudesta ja siitä, etteivät 
kunnat pysty etukäteen laskemaan tulevan 
rahoituksen määrää. Lisäksi arvostelua on 
esitetty siitä, että kunnat pystyvät omilla kou-
luverkkoa koskevilla päätöksillään vaikutta-
maan rahoituksen määrään, mikä on vastoin 
valtionosuusjärjestelmän yleisiä periaatteita. 
Nykyisen järjestelmän, jossa koulun lakkaut-
tamisesta koituvat säästöt eivät kunnan tun-
nusluvun alenemisen myötä tule kokonaan 
kunnan hyväksi, on katsottu jarruttavan kou-
lujen lakkauttamista ja yhdistämistä sielläkin, 
jossa taloudellisesti ja toiminnallisesti järke-
vän koulunpidon edellytykset ovat poistu-
neet. 

Maahanmuuttajista ja muista vieraskielisis-
tä oppilaista aiheutuu kunnille lisäkustannuk-
sia monikulttuurisuuden lisääntyessä. Lisä-
kustannuksia aiheutuu esimerkiksi uskon-
nonopetuksen, tukiopetuksen ja oman äidin-
kielen opetuksen järjestämisestä. Nykyinen 
rahoitusjärjestelmä ei kohdista rahoitusta 
niille opetuksen järjestäjille, joilla on keski-
määräistä enemmän vieraskielisiä oppilaita. 
Vuonna 2002 vieraskielisten peruskou-
luikäisten asukkaiden määrä oli runsaat 
18 000. 

  
Ammattikorkeakoulujen ja ammatillisen kou-
lutuksen rahoitusjärjestelmä 

Nykytila 

Maassamme on 29 opetusministeriön hal-
linnonalalla toimivaa ammattikorkeakoulua. 
Ammattikorkeakouluista seitsemän on kunti-
en ja yksitoista kuntayhtymien sekä kahdek-
san osakeyhtiöiden ja kolme säätiöiden yllä-
pitämiä. Ammatillisen koulutuksen järjestäji-
en määrä on yhteensä 181. Näistä 29 on kun-
tien, 56 kuntayhtymien ja 95 yksityisen yh-
teisön tai säätiön ylläpitämiä. Valtio ylläpitää 
viittä erityisoppilaitosta ja Saamelaisalueen 
koulutuskeskusta minkä lisäksi valtion liike-
laitos ylläpitää yhtä ammatillista oppilaitosta. 

Ammattikorkeakouluja koskeva lainsää-
däntö uudistettiin vuonna 2003. Uusi ammat-
tikorkeakoululaki (351/2003) ja valtioneu-
voston asetus ammattikorkeakouluista 
(352/2003) tulivat voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2003. Uudistuksessa ammattikorkea-
koulujen rahoitusjärjestelmä säilyi ennallaan. 
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Ainoastaan eräitä rahoitusta koskevia käsit-
teitä ammattikorkeakoululaissa tarkistettiin. 

Ammattikorkeakoulujen käyttö- ja perus-
tamiskustannuksiin myönnettävästä valtion-
rahoituksesta säädetään ammattikorkeakoulu-
lain lisäksi rahoituslaissa sekä rahoitusase-
tuksessa. Ammatillisesta koulutuksesta anne-
tun lain (630/1998) 46 §:n mukaan laissa tar-
koitettua koulutusta varten myönnetään ra-
hoitusta perustamishankkeisiin ja käyttökus-
tannuksiin siten kuin rahoituslaissa sääde-
tään. 

Rahoituslain mukainen ammattikorkeakou-
lujen ja ammatillisen koulutuksen käyttökus-
tannusten rahoitus määräytyy ammattikor-
keakoulun ja ammatillisen koulutuksen jär-
jestäjän opiskelijamäärien ja opiskelijaa koh-
den määrätyn yksikköhinnan perusteella. Ra-
hoituksen perusteena olevat opiskelijamäärät 
lasketaan kaksivaiheisesti. Myönnettäessä 
valtionrahoitusta seuraavalle varainhoitovuo-
delle opiskelijamäärinä käytetään varainhoi-
tovuotta edeltävän vuoden toteutuneita opis-
kelijamääriä. Varainhoitovuoden lopussa 
myönnetty valtionrahoitus tarkistetaan va-
rainhoitovuonna toteutuneen keskimääräisen 
opiskelijamäärän mukaiseksi, mutta toteutu-
neet opiskelijamäärät eivät vaikuta varainhoi-
tovuodelle määrättyihin yksikköhintoihin.  

Ammattikorkeakoulujen ja ammatillisen 
koulutuksen yksikköhintojen laskennan pe-
rustana ovat valtioneuvoston vahvistamat 
ammattikorkeakoulujen ja ammatillisen kou-
lutuksen keskimääräiset yksikköhinnat. 

Ammattikorkeakoulujen yksikköhinnat 
opiskelijaa kohden lasketaan joka toinen 
vuosi ammattikorkeakoulututkinnoittain si-
ten, että kuhunkin tutkintoon johtavasta kou-
lutuksesta yksikköhintojen määräämistä edel-
täneenä vuonna kaikissa ammattikorkeakou-
luissa aiheutuneet valtakunnalliset kokonais-
kustannukset jaetaan tutkintoa suorittavien ja 
valtionosuuden myöntämisen perusteena 
käytettävien opiskelijoiden yhteismäärällä 
mainittuna vuonna.  

Ammatillisen koulutuksen yksikköhinnat 
opiskelijaa kohden lasketaan vastaavasti joka 
toinen vuosi koulutusaloittain siten, että kun-
kin koulutusalan koulutuksesta yksikköhinto-
jen määräämistä edeltäneenä vuonna kaikille 
ammatillisen koulutuksen järjestäjille aiheu-
tuneet valtakunnalliset kokonaiskustannukset 

jaetaan kunkin koulutusalan koulutusta saa-
neiden opiskelijoiden yhteismäärällä mainit-
tuna vuonna. Yksikköhintoja laskettaessa ei 
kuitenkaan oteta huomioon oppisopimuskou-
lutuksesta tai ammatillisesta lisäkoulutukses-
ta aiheutuneita kustannuksia eikä kyseistä 
koulutusta saaneita opiskelijoita.  

Jos tutkintoon johtavasta koulutuksesta tai 
koulutusalan koulutuksesta aiheutuneita kus-
tannuksia ei ole mahdollista selvittää, laske-
taan yksikköhinta asianomaiseen tutkintoon 
johtavan koulutuksen arvioitujen kokonais-
kustannusten perusteella tai ammatillisessa 
koulutuksessa määrätään koulutusalan arvioi-
tujen kustannusten perusteella. 

Ammattikorkeakoulun yksikköhintoja voi-
daan porrastaa, sen mukaan kuin valtioneu-
voston asetuksella säädetään, ottamalla huo-
mioon tutkintoon johtavien koulutusohjelmi-
en ja muiden opetusjärjestelyjen kustannuk-
sissa olevat olennaiset erot. Rahoitusasetuk-
sen mukaan ammattikorkeakoulun yksikkö-
hinnat ovat korkeammat kuin yksikköhinnat 
muussa samaan tutkintoon johtavassa koulu-
tuksessa tekniikan ammattikorkeakoulutut-
kintoon johtavassa palopäällystön koulutus-
ohjelmassa, sosiaali- ja terveysalan ammatti-
korkeakoulututkintoon johtavassa hammas-
tekniikan koulutusohjelmassa ja samaan tut-
kintoon johtavassa rikosseuraamusalan kou-
lutusohjelmassa sekä kulttuurialan ammatti-
korkeakoulututkintoon johtavissa esittävän 
taiteen ja tanssinopettajan koulutusohjelmis-
sa ja musiikin koulutusohjelmissa. Lisäksi 
yksikköhintaa korotetaan niiden opiskelijoi-
den osalta, joille annetaan erityisiä opetus- 
tai oppilashuoltopalveluita opiskelijan vam-
man tai siihen rinnastettavan syyn takia. 
Opetusministeriö voi lisäksi erityisestä syystä 
korottaa yksikköhintaa harkinnanvaraisesti. 

Ammatillisen koulutuksen yksikköhintoja 
porrastetaan, sen mukaan kuin valtioneuvos-
ton asetuksella säädetään, erityisopetuksen ja 
muiden olennaisesti koulutuksen kustannuk-
siin vaikuttavien tekijöiden perusteella. Lu-
kuun ottamatta matkailu-, ravitsemis- ja talo-
usalaa kaikilla ammatillisen koulutuksen 
koulutusaloilla on porrastettavaa koulutusta. 
Porrastukset vaihtelevat 15 prosentista 100 
prosenttiin. Erityisopetuksena järjestetyssä 
koulutuksessa yksikköhinnat ovat kaikilla 
aloilla 50 prosenttia korkeammat kuin muus-
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sa alan koulutuksessa ja erityisoppilaitoksissa 
tätä korkeammat. Yksikköhintoja korotetaan 
lisäksi majoitusedun saaneiden opiskelijoi-
den osalta. Opetusministeriö voi lisäksi kou-
lutuksen järjestämisluvassa määrätyn erityi-
sen koulutustehtävän perusteella tai muusta 
erityisestä syystä korottaa yksikköhintaa har-
kinnanvaraisesti. 

Kun ammattikorkeakoulu järjestää kahteen 
tai useampaan tutkintoon johtavaa koulutusta 
tai ammatillista koulutusta järjestetään kah-
della tai useammalla koulutusalalla yksikkö-
hinnaksi määrätään ammattikorkeakoulussa 
eri tutkintoja suorittavien ja ammatillisessa 
koulutuksessa eri koulutusaloilla opiskelevi-
en opiskelijoiden määrien ja yksikköhintojen 
perusteella laskettu opiskelijamäärillä paino-
tettu keskiarvo. Ammatillisten erikoistu-
misopintojen yksikköhinta on sama kuin 
ammattikorkeakoululle määrätty yksikköhin-
ta. 

Jos koulutusta järjestetään toiminnan laa-
juus huomioon ottaen olennaisessa määrin 
vuokratiloissa, voidaan ammattikorkeakou-
lun ja ammatillisen koulutuksen järjestäjän 
yksikköhintaa korottaa vuokrakustannusten 
perusteella jakamalla ministeriön valtion-
osuuden laskentaperusteeksi vahvistama 
vuosivuokra ammattikorkeakoulun tai amma-
tillisen koulutuksen järjestäjän opiskelija-
määrällä. Korotuksesta päättää opetusminis-
teriö ja korotuksessa otetaan huomioon mak-
settavaan vuokraan sisältyvä osuus pääoma-
kustannuksista.  

Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän 
ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinta 
on 80 prosenttia ammatillisen koulutuksen 
keskimääräisestä yksikköhinnasta. Opetus-
ministeriö määrää vuosittain valtion talous-
arvion rajoissa oppisopimuskoulutuksena jär-
jestetyn ammatillisen lisäkoulutuksen yksik-
köhinnat. Niinikään ammatillisen lisäkoulu-
tuksen, lukuun ottamatta erikoisoppilaitosten 
järjestämää koulutusta ja oppisopimuskoulu-
tuksena järjestettävää lisäkoulutusta, yksik-
köhinnat opiskelijatyövuotta kohden laske-
taan ammatillisen peruskoulutuksen keski-
määräisen yksikköhinnan perusteella. Yksik-
köhintojen porrastamisesta eri hintaryhmiin 
on säädetty rahoitusasetuksessa. 

Ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen 
kokeilusta annettu laki (645/2001) tuli voi-

maan vuoden 2002 alusta. Kokeilu päättyy 
heinäkuun lopussa 2005. Jatkotutkintoon joh-
tavan koulutuksen rahoituksessa on noudatet-
tu ammatillisten erikoistumisopintojen rahoi-
tusta koskevia rahoituslain säännöksiä. Ko-
keilussa on ollut mukana 24 ammattikorkea-
koulua. Ammattikorkeakoululakia on muu-
tettu 10.6.2005 annetulla lailla (   /2005) si-
ten, että ammattikorkeakoulututkinnon ohella 
ammattikorkeakoulussa voidaan suorittaa 
ylempään ammattikorkeakoulututkintoon 
johtavat opinnot. Samanaikaisesti on rahoi-
tuslain 20 §:n 1 momenttia muutettu (   
/2005) siten, että laskettaessa yksikköhintoja 
ammattikorkeakoulututkinnoittain ammatti-
korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta ja 
ylempään ammattikorkeakoulututkintoon 
johtavaa koulutusta tarkastellaan yhtenä ko-
konaisuutena. Lait tulevat voimaan 1 päivänä 
elokuuta 2005. 

Valtion vuoden 2005 talousarviossa am-
mattikorkeakoulujen laskennalliset käyttö-
kustannukset on arvioitu noin 686 miljoo-
naksi euroksi ja käyttökustannuksiin myön-
nettäviin valtionosuuksiin on varattu noin 
310 miljoonaa euroa. Käyttökustannusten ra-
hoituksen perusteeksi vahvistettu ammatti-
korkeakoulujen keskimääräinen yksikköhinta 
vuonna 2005 on 6 408,62 euroa opiskelijaa 
kohti. 

Viiden ammattikorkeakoulun yhteydessä 
toimii ammatillinen opettajakorkeakoulu. 
Ammattikorkeakoulun ylläpitäjälle myönne-
tään rahoituslain nojalla vuosittain opettajan-
koulutusta varten valtionavustusta. Valtion-
avustukset vastaavat likimäärin opettajan-
koulutuksesta aiheutuvia kokonaiskustannuk-
sia. Vuoden 2005 valtion talousarviossa opet-
tajankoulutuksen valtionavustuksiin on varat-
tu 10,6 miljoonaa euroa. 

Ammatillisen peruskoulutuksen käyttökus-
tannusten opiskelijamäärän ja yksikköhinnan 
tuloon perustuvaa rahoitusta on vuodesta 
2002 lähtien täydennetty tuloksellisuuteen 
perustuvalla valtionavustuksella. Tulokselli-
suusrahoitus jakautuu määrällisiin indikaatto-
reihin perustuvaan tulosrahoitukseen sekä 
laatupalkintoon. Ne muodostavat tulokselli-
suusrahoituksen kokonaisuuden, jonka ta-
voitteena on kannustaa ammatillisen koulu-
tuksen järjestäjiä koulutuksen laadun ja tu-
loksellisuuden kehittämiseen. Tuloksellisuus-
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rahoituksen avulla ammatillisen koulutuksen 
järjestäjiä kannustetaan toimiin mm. työllis-
tymisen ja jatko-opintoihin sijoittumisen 
edistämiseksi ja koulutuksen keskeyttämisen 
vähentämiseksi sekä opetushenkilöstön kel-
poisuuden ja osaamisen kehittämiseksi.  

Tuloksellisuuden arviointiin osallistuvat 
kaikki ammatillisen peruskoulutuksen järjes-
täjät. Laatupalkinnot jaetaan vuosittain ha-
kemusten perusteella. Laatupalkintojen kes-
keisenä tavoitteena on tukea ja kannustaa 
ammatillisen koulutuksen järjestäjien perus-
tehtäviin liittyvää laadun ja tuloksellisuuden 
arviointia ja toiminnan kehittämistä sekä le-
vittää parhaita toimintakäytäntöjä muiden 
koulutuksen järjestäjien käyttöön.  

Tulosrahaa on jaettu vuosina 2002—2004 
noin 2,2 miljoonaa euroa 15—18 koulutuk-
sen järjestäjälle vuosittain.  Laatupalkintoina 
on myönnetty noin 250 000 euroa. Vuonna 
2004 laatupalkinto myönnettiin kolmelle 
ammatillisen koulutuksen järjestäjälle. 

Valtion vuoden 2005 talousarviossa amma-
tillisen peruskoulutuksen laskennallisten 
käyttökustannusten on arvioitu olevan noin 
1 059 miljoonaa euroa ja käyttökustannuksiin 
myönnettäviin valtionosuuksiin on varattu 
noin 425 miljoonaa euroa. Käyttökustannus-
ten rahoituksen perusteeksi vahvistettu am-
matillisen koulutuksen keskimääräinen yk-
sikköhinta vuonna 2005 on 7 640,28 euroa. 

 
 

Nykytilan arviointi 

Ammatillisen koulutuksen laskennallinen 
rahoitusjärjestelmä ei riittävästi kannusta 
koulutuksen järjestäjää tulokselliseen ja yh-
teiskunnallisesti vaikuttavaan toimintaan. 
Opiskelijamäärään perustuvaa rahoituksen 
osaa olisi tarpeen pienentää ja lisätä tuloksel-
liseen toimintaan perustuvaa rahoitusta. Ny-
kyisissä rahoitusperusteissa ei ole huomioitu 
koulutuksen järjestäjän toiminnan tulokselli-
suutta. 

Ammattikorkeakoulujen nykyinen rahoi-
tusjärjestelmä heijastelee ammattikorkeakou-
lujärjestelmän perustamisvaihetta ja vastaa 
rakenteeltaan ammatillisten oppilaitosten ra-
hoitusjärjestelmää. Järjestelmä poikkeaa 
olennaisesti yliopistojen rahoitusjärjestelmäs-
tä. Rahoituksen periaatteet poikkeavat myös 

olennaisesti eurooppalaisten korkeakoulujen 
erilaisista rahoitusperiaatteista. 

Ammattikorkeakoulujen rahoitusjärjestel-
mää on useissa yhteyksissä esitetty muutetta-
vaksi. Opetusministeriön asettama selvitys-
mies, professori Pentti Meklin esitti opetus-
ministeriölle helmikuussa 2000 valmistu-
neessa selvityksessään muun muassa, että 
ammattikorkeakoulujen rahoituksessa tulisi 
siirtyä ensisijaisesti suoriteperusteiseen ra-
hoitusmalliin, jossa rahoitus määräytyisi 
valmistuneiden määrän tai muun vastaavan 
suoritteen perusteella. Myös OECD:n kesä-
kuussa vuonna 2003 julkistamassa ammatti-
korkeakoulujärjestelmän arvioinnissa suosi-
teltiin siirtymistä kannustavampaan järjes-
telmään. 

Nykyistä ammattikorkeakoulujen rahoitus-
järjestelmää on eri yhteyksissä arvosteltu 
myös muun muassa siitä, ettei nykyinen jär-
jestelmä ole erityisen läpinäkyvä ja että yk-
sikköhinnan muodostuminen on laskentatek-
nisesti monimutkainen prosessi. Ongelman 
muodostaa myös vaikeus verrata yliopistojen 
ja ammattikorkeakoulujen rahoitusta toisiin-
sa. Nykyisen opiskelijakohtaisen yksikkö-
hinnan on katsottu soveltuvan parhaiten ho-
mogeenisiin yksialaisiin ammattikorkeakou-
luihin. Tutkintokohtaisen laskennan lukuisine 
porrastuksineen on katsottu tukeutuvan liikaa 
menneisyyteen ja siirtävän menneisyyden ra-
hoitusrakenteita tulevaisuuteen. 

Nykyinen pelkästään opiskelijamäärään pe-
rustuva yksikköhintajärjestelmä ei kannusta 
ammattikorkeakouluja riittävästi tehokkaa-
seen toimintaan, eikä se kannusta riittävästi 
ammattikorkeakouluja huolehtimaan opiske-
lijoiden valmistumisesta.  

Rahoituksen kohdentumisella ammattikor-
keakoulujen kesken ei ole yliopistojen rahoi-
tuksen tavoin kytkentää ammattikorkeakou-
lujen toiminnan tuotoksiin, suoritettuihin tut-
kintoihin, eikä koko ajan laajenevaan tutki-
mus- ja kehitystyöhön sekä aluekehitystyö-
hön. 

Tutkintokohtaisen yksikköhinnan määrit-
tämisen on katsottu vaikeuttavan ammatti-
korkeakoulujen tavoitteellista johtamista. 
Laskennassa käytettyjen eri alojen yksikkö-
hintojen on katsottu rahoituksen käyttötarkoi-
tussidonnaisuuden puuttumisesta huolimatta 
kuuluvan kullekin alalle sellaisenaan. Tästä 
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on eräissä tapauksissa ollut seurauksena stra-
tegisen johtamisen tilan kaventuminen.  

Opettajankoulutus on vakiintunut osa vii-
den ammattikorkeakoulun toimintaa. Koulu-
tus järjestetään samoissa tiloissa muun am-
mattikorkeakouluopetuksen kanssa. Nykyi-
nen muusta ammattikorkeakoulujen rahoitus-
järjestelmästä poikkeava menettely, jossa ra-
hoitus myönnetään valtionavustuksena valti-
on talousarvioon varatun määrärahan rajois-
sa, on johtanut käytännössä opettajankoulu-
tuksen toteutuneisiin kustannuksiin nähden 
alibudjetointiin. Rahoituksen määrässä ei ole 
voitu esimerkiksi ottaa riittävässä määrin 
huomioon opettajankoulutuksen edellyttä-
mistä investoinneista aiheutuneita kustan-
nuksia. 

  
 
 

Ammatillisen koulutuksen ja ammattikor-
keakoulujen investointien rahoitus 

Nykytila 

Ammattikorkeakoulujen ja ammatillisen 
koulutuksen järjestämisen edellyttämien tilo-
jen hankintaan voidaan rahoituslain mukaan 
myöntää erikseen valtionosuutta.  

Toiminnallisen kokonaisuuden muodosta-
vaa tilojen rakentamista, hankintaa, peruskor-
jausta tai niitä vastaavaa toimenpidettä ja 
näihin toimenpiteisiin liittyvää irtaimen 
omaisuuden hankintaa pidetään perustamis-
hankkeena, jos toimenpiteen arvioidut koko-
naiskustannukset ovat pääsääntöisesti vähin-
tään 320 000 euroa. Tätä pienemmät hank-
keet luetaan käyttökustannuksiksi, ja niihin 
myönnetään valtionosuutta käyttökustannus-
ten valtionosuuden perusteena olevien opis-
kelijakohtaisten yksikköhintojen kautta. 

Maa-alueen hankkimista ei ammattikor-
keakoulua ja ammatillista koulutusta varten 
hankittavaa maatilaa ja harjoitusmetsää lu-
kuun ottamatta pidetä perustamishankkeena. 

Käytännössä monet koulutuksen järjestäjät 
toteuttavat säädetyt kriteerit täyttäviä perus-
tamishankkeita hakematta tai saamatta niihin 
valtionosuutta. Tällaisista hankkeista aiheu-
tuvia kustannuksia ei saa ilmoittaa käyttökus-
tannusten rahoituksen perusteena käytettävi-
en opiskelijakohtaisten yksikköhintojen kus-

tannustietoihin. 
Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta anne-

tun lain (631/1998) 18 §:n mukaan lain mu-
kaisen koulutuksen edellyttämien toimitilo-
jen rakentamista, hankintaa ja peruskorjausta 
voidaan tukea määrältään harkinnanvaraisel-
la valtionavustuksella. Tällöinkin avustuksen 
myöntämisen edellytyksenä on, että hank-
keen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 
vähintään 320 000 euroa. 

Perustamishankkeeseen myönnetään valti-
onosuutta 25–50 prosenttia hankkeelle vah-
vistetusta valtionosuuden laskennallisesta pe-
rusteesta. Valtionosuus määräytyy kunnan 
tasatun asukasta kohti lasketun verotulon pe-
rusteella. 

Rahoituslain mukaan valtionosuus voidaan 
maksaa joko rakentamisaikaisena rahoituk-
sena hankkeen arvioituna toteutusaikana tai 
jälkirahoituksena hankkeen valmistumista 
seuraavan kalenterivuoden alusta seitsemän 
vuoden aikana. 

Perustamishankkeista aiheutuvia kustan-
nuksia ei oteta huomioon ammatillisen kou-
lutuksen eikä ammattikorkeakoulujen opiske-
lijakohtaisia yksikköhintoja laskettaessa, 
koska niitä rahoitetaan erikseen niihin myön-
nettävällä valtionosuudella. 

Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille 
ja ammattikorkeakoulun ylläpitäjälle makset-
tavaan käyttökustannusten rahoitukseen lisä-
tään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 
annetun lain 46 §:n 3 momentin mukaan 
maksatusvaiheessa niin sanottu investointili-
sä, jolla kunnat osallistuvat laskennallisesti 
perustamishankkeiden kokonaiskustannuk-
siin. Investointilisän suuruus opiskelijaa 
kohden on 4,3 prosenttia ammatillisen koulu-
tuksen/ammattikorkeakoulun käyttökustan-
nusten keskimääräisistä yksikköhinnoista. 
Jos ammatillisen koulutuksen järjestäjän tai 
ammattikorkeakoulun ylläpitäjän yksikköhin-
taa on korotettu erillisellä vuokralla, inves-
tointilisää alennetaan päällekkäisen rahoituk-
sen välttämiseksi. Investointilisää vastaava 
summa otetaan huomioon kuntien rahoitus-
osuutta laskettaessa. 

Ammatillisen koulutuksen ja ammattikor-
keakoulujen yksikköhintojen laskemista kos-
kevan 19 ja 20 §:n mukaan, jos koulutusta 
järjestetään toiminnan laajuus huomioon ot-
taen olennaisessa määrin vuokratiloissa, kou-
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lutuksen järjestäjälle tai ammattikorkeakou-
lulle määrättyä yksikköhintaa voidaan korot-
taa euromäärällä, joka lasketaan jakamalla 
opetusministeriön valtionosuuden laskenta-
perusteeksi vahvistama vuosivuokra opiskeli-
joiden määrällä. Yksikköhintaan erillisten 
vuokrien perusteella tehtävä korotus on vaih-
toehto perustamishankkeeseen myönnettäväl-
le valtionosuudelle. Tämän vuoksi yksikkö-
hinnan korottaminen on tullut kysymykseen 
vain rajoitetusti ja sellaisten vuokratilojen 
perusteella, jotka laajuudeltaan ovat verratta-
vissa tiloihin, joihin voitaisiin myöntää pe-
rustamishankkeen valtionosuutta. 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 
annetun lain (705/1992) nojalla voitiin vuok-
raan myöntää siirtymäkauden ajan erillistä 
valtionosuutta edellyttäen, että oppilaitos 
toimi pääasiassa vuokratiloissa. Vuoden 
1994 alusta voimaan tulleella rahoituslain 
muutoksella (718/1993) luovuttiin erillisestä 
vuokraan myönnettävästä valtionosuudesta. 
Sen sijaan, jos oppilaitos toimi pääasiassa 
vuokratiloissa, yksikköhintaa voitiin vuosit-
tain korottaa opetusministeriön valtionosuu-
den laskentaperusteeksi vahvistaman vuosi-
vuokran perusteella. Oppilaitoksen katsottiin 
toimivan pääasiassa vuokratiloissa, jos sen 
käytössä olevista tarpeellisista tiloista vähin-
tään puolet oli vuokratiloja. Vuoden 1998 
alusta muutettiin laissa säädettyjä edellytyk-
siä korottaa yksikköhintaa vuosivuokran pe-
rusteella siten, että yksikköhintaa voidaan 
korottaa, jos oppilaitos toimii toiminnan laa-
juus huomioon ottaen olennaisessa määrin 
vuokratiloissa. Tarkoituksena oli, että erillis-
ten vuokrien perusteella tehdyt yksikköhinto-
jen korotukset säilyvät ammatillisten oppilai-
tosten ja ammattikorkeakoulujen ylläpitojär-
jestelmään tehtävistä muutoksista, kuten op-
pilaitosten yhdistämisestä, riippumatta, jos 
edellä mainitut kriteerit täyttyvät. 

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti 12 
ammattikorkeakoulun yksikköhintaa on 
vuonna 2005 korotettu vuokrakustannusten 
perusteella. Korotukset ovat yhteensä noin 
6,0 miljoonaa euroa. Vastaavasti 28 ammatil-
lisen koulutuksen järjestäjän yksikköhintaa 
on korotettu vuokrakustannusten perusteella. 
Korotukset ovat yhteensä noin 7,7 miljoonaa 
euroa. 

  

Nykytilan arviointi 

Investointien nykyinen rahoitusmalli on 
koettu ongelmalliseksi. Rahoituksen määrä 
on katsottu riittämättömäksi. Tämän lisäksi 
erityisen suurena ongelmana on pidetty sitä, 
että investointirahoituksen ennakoitavuus on 
ollut esimerkiksi perustamishankerahoituk-
seen varattujen määrärahojen riittämättö-
myyden takia hankalaa ja hankkeita on valti-
on rahoituksen ajoittumisen johdosta joudut-
tu siirtämään toiminnan kannalta huonom-
paan ajankohtaan. Lisäksi tilakustannusten 
erilainen kohtelu esimerkiksi rakentamis- ja 
vuokraamistapauksissa on johtanut epätar-
koituksenmukaisiin ratkaisuihin, koska pää-
töksen perusteena ei ole ollut välttämättä 
pelkästään ratkaisun tarkoituksenmukaisuus 
ja edullisuus, vaan myös erilaisiin ratkaisui-
hin mahdollisesti liittyvä erilainen valtion tu-
ki. 

  
Yleiset kirjastot  

Nykytila 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 
annetun lain 24 §:n mukaan kirjaston asukas-
kohtaiset yksikköhinnat lasketaan asutusra-
kenteeltaan erilaisia kuntia varten joka toinen 
vuosi jakamalla asutusrakenteeltaan saman-
kaltaisille kunnille kirjaston ylläpidosta yk-
sikköhinnan määräämistä edeltäneenä vuon-
na aiheutuneet kustannukset näiden kuntien 
asukasmäärällä. Asukastiheyden mukaan 
määräytyviä ryhmiä on viisi. Saaristokunnat 
kuuluvat asukastiheydestään riippumatta 
ryhmään 1 ja maakuntakirjastokunnat ryh-
mään 5. Keskuskirjastolle ja maakuntakirjas-
toille asetuksella määrättyjen valtakunnallis-
ten ja alueellisten tehtävien hoito rahoitettiin 
vuonna 1979 voimaan tulleessa valtionosuus-
järjestelmässä osana järjestelmää. Nykyisin 
rahoitus hoidetaan harkinnanvaraisilla valti-
onavustuksilla. Keskuskirjasto- ja maakunta-
kirjastotehtävistä aiheutuvat menot sisältyvät 
yksikköhintojen laskemisen perusteena ole-
vaan kustannuspohjaan. 

  
Nykytilan arviointi 

Asutusrakenneryhmitys otettiin aikanaan 
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käyttöön, koska katsottiin, että asukastihey-
dellä olisi merkittävä vaikutus kunnan kirjas-
totoimen menojen vaihteluun eri kunnissa. 
Koska kirjastopalvelujen järjestämistä ei 
lainsäädännössä tarkemmin määritellä, ei täl-
laista vaikutusta todellisuudessa ole. Jokai-
sessa asutusrakenneryhmässä on erittäin suu-
ri menojen hajonta. Kuntien kirjastorahoitus 
ei kuvaa eri olosuhteissa syntyviä todellisia 
kustannuseroja vaan kirjastotoimen yleistä 
laadullista ja määrällistä tasoa. 

Lisääntyvä kuntien välinen yhteistyö, kun-
tien yhdistyminen ja yhteiset kirjastolaitokset 
puoltaisivat yhtenäisempään yksikköhintajär-
jestelmään siirtymistä.  

Keskuskirjasto- ja maakuntakirjastojen 
osalta on selvitetty, voitaisiinko erityistehtä-
vistä aiheutuvat menot korvata asianomaisille 
kunnille korottamalla niiden yksikköhintaa. 

  
  

Teatterit, orkesterit ja museot 

Nykytila 

Teattereiden, museoiden ja orkestereiden 
ylläpitäjille myönnetään rahoitusta osana 
opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestel-
mää. Rahoitus määräytyy laitokselle vahvis-
tetun laskennallisen henkilötyövuosien mää-
rän ja laskennallista henkilötyövuotta kohden 
vahvistetun yksikköhinnan perusteella. Ope-
tusministeriö päättää henkilötyövuosien mää-
rästä valtion talousarvion rajoissa. 

Opetusministeriö vahvistaa rahoituslain 28 
ja 29 §:n nojalla museoiden ja orkestereiden 
yksikköhinnaksi niitä varten edelliselle vuo-
delle vahvistetun yksikköhinnan tarkistettuna 
arvioitujen kustannustason ja valtion toimen-
piteistä aiheutuvien toiminnan muutosten 
mukaisesti. Teattereiden yksikköhinnan ope-
tusministeriö vahvistaa saman lain 30 §:n no-
jalla vuosittain valtion talousarvion rajoissa. 
Teattereiden yksikköhinnan vahvistusmenet-
tely muuttui muista taidelaitoksista poik-
keavaksi vuoden 1997 alusta lukien. 

Valtionosuuden lisäksi laitoksille voidaan 
myöntää harkinnanvaraista valtionavustusta. 
Valtakunnallisesti ja alueellisesti merkittävil-
le teattereille ja orkestereille voidaan myön-
tää avustusta muun muassa alueteatteri-, las-
tenteatteri- ja tanssiteatteritoimintaan tai kier-

tuetoimintaan sekä lisäksi ruotsinkieliseen 
teatteritoimintaan. 

  
Nykytilan arviointi 

Opetusministeriö selvitti vuonna 2003 teat-
tereiden valtionosuusjärjestelmän toimivuutta 
(OPM:n työryhmien muistioita ja selvityksiä 
2003:13). Valtion vuoden 2004 talousarvion 
käsittelyn yhteydessä valtiovarainvaliokunta 
totesi mietinnössään (VaVm 41/2004 vp), et-
tä teattereiden henkilötyövuosien vajeen li-
säksi tulisi selvittää myös mahdollisuudet pa-
lauttaa niin sanottu indeksipykälä rahoitusla-
kiin koskemaan myös teattereita. 

Koska yksikköhintoja ei ole laskettu kun-
kin laitosmuodon omien käyttökustannusten 
pohjalta, ovat hinnat jääneet huomattavasti 
jälkeen todellisista kustannuksista. Nykyinen 
yksikköhinta on teattereilla arviolta 33 pro-
senttia, museoilla arviolta 42 prosenttia ja 
orkestereilla arviolta 30 prosenttia alhaisempi 
kuin mitä todellisten kustannusten pohjalta 
laskettava yksikköhinta olisi. Teattereiden 
yksikköhintojen jälkeen jääneisyyteen vai-
kuttaa myös se, ettei yksikköhintoihin ole 
tehty vuoden 1996 jälkeen indeksitarkistuk-
sia. Yksikköhintojen jälkeenjääneisyys vai-
keuttaa taide- ja kulttuurilaitosten toiminnan 
pitkäjänteistä suunnittelua ja kehittämistä, 
erityisesti yksityisillä taide- ja kulttuurilai-
toksilla. 

  
 

Eräiden opetusministeriön myöntämien val-
tionavustusten huomioon ottaminen opetus- 
ja kulttuuritoimen rahoituksessa 

Nykytila  

Perusopetuksen, lukion, ammatillisen kou-
lutuksen, ammattikorkeakoulujen, taiteen pe-
rusopetuksen ja vapaan sivistystyön käyttö-
kustannuksiksi luetaan asianomaisia koulu-
tusmuotoja koskevien lakien (toimintalait) 
mukaisen toiminnan kustannukset. Kirjaston 
käyttökustannuksista luetaan kaikki kuntien 
ylläpitämien kirjastojen toiminnasta aiheutu-
vat menot. Rahoituslain 23 §:ssä luetellaan 
eräitä kustannuseriä, joita ei pidetä rahoituk-
sessa huomioon otettavina kustannuksina. 
Mukaan ei lueta perustamishankkeesta aiheu-
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tuvia kustannuksia, perusopetusta lukuun ot-
tamatta opiskelijoiden kuljetuksesta aiheutu-
via kustannuksia, arvonlisäveron osuutta ta-
varoiden ja palveluiden hankintahinnassa, 
lainojen hoitokustannuksia, laskennallisia 
korkoja ja poistoja, kustannuksia, joihin 
myönnetään erikseen lakiin perustuvaa valti-
onrahoitusta eikä muita kuin välittömiä hal-
linnon järjestämisestä aiheutuvia kustannuk-
sia. Rahoituslain 23 § koskee soveltuvin osin 
myös kirjastojen kustannusten laskemista. 

Muussa kuin edellä mainitussa opetus- ja 
kulttuuritoiminnassa rahoitus ei perustu suo-
raan toiminnan kustannuksiin, eikä niihin sii-
tä syystä sovelleta mainittuja kustannuksia 
koskevia säännöksiä ja periaatteita. Rahoi-
tuksen perusteena olevat yksikköhinnat mää-
räytyvät tällöin joko edellisen vuoden yksik-
köhintojen pohjalta taikka valtion talousarvi-
on mukaan. 

Tulojen osalta opetus- ja kulttuuritoimen 
rahoituksessa noudatetaan niin sanottua brut-
toperiaatetta. Bruttoperiaatteen mukaan kou-
lutus- ja kulttuuripalveluiden järjestäjien  
laeissa tarkoitettua toimintaa varten saamat 
muut tulot eivät vähennä järjestäjille rahoi-
tuslain nojalla myönnettävän rahoituksen 
määrää. Tuloja vastaavia kustannuksia ei toi-
sin sanoen nettouteta. 

Euroopan yhteisöjen (EU) rakennerahas-
toista myönnetyn tuen ja EU:lta saadun suo-
ran tuen osalta noudatetaan kuitenkin käytän-
töä, jossa asianomaisen koulutusmuodon ja 
kirjastotoiminnan kustannuksiksi luetaan ai-
noastaan toiminnan järjestäjän oma osuus 
EU-rahoitteisen toiminnan kustannuksista. 
EU:lta saatua tukea ja sitä vastaavaa kansal-
lista tukea vastaavaa osuutta kustannuksista 
ei saa opetushallinnon ohjeiden mukaan il-
moittaa rahoituksessa huomioon otettaviksi 
toiminnan kustannuksiksi.  

Opetus- ja kulttuuritoimessa edellä todettu-
jen eri koulutusmuotojen mukaista koulutusta 
ja kirjastotoimintaa varten myönnetään valti-
onosuusrahoituksen lisäksi erilaisia valtion-
avustuksia. Osa valtionavustuksista myönne-
tään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 
annettuun lakiin ja ammattikorkeakoululakiin 
sisältyvien säännösten nojalla ja osa suoraan 
valtion talousarvion perusteella.  

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 
annetun lain mukaisia avustuksia koskeva 

säännös sisältyy lain 42 §:ään. Pykälän 1 
momentin mukaan yksityiselle koulutuksen 
ja muun toiminnan järjestäjälle voidaan 
myöntää ylimääräistä valtionavustusta perus-
tamishankkeeseen ja käyttökustannuksiin 
valtion talousarviossa tarkoitukseen osoitetun 
määrärahan rajoissa. Pykälän 2 momentin 
mukaan toiminnan kehittämiseksi järjestettä-
vää kokeilua, toimintaan liittyviä tarpeellisia 
erityistehtäviä ja toiminnan käynnistämistä 
varten voidaan myöntää valtionavustusta val-
tion talousarviossa tarkoitukseen osoitetun 
määrärahan rajoissa. Ammattikorkeakoulu-
lain 33 §:n 1 momentin mukaan opetusminis-
teriö voi myöntää ammattikorkeakoulun yl-
läpitäjälle hankerahoitusta ammattikorkea-
koulun toiminnan kehittämiseen ja tukemi-
seen valtion talousarvioon otetun määrärahan 
rajoissa.  

Myös suoraan talousarvion nojalla myön-
netyt avustukset voivat kohdistua edellä to-
dettujen toimintalakien mukaisiin kustannuk-
siin. 

Vuonna 2004 mainittujen säännösten nojal-
la myönnettyjen valtionavustusten määrä 
toiminnoittain on seuraava: 
  

Toiminta  milj. euroa 
  
yleissivistävä koulutus 8,2  
ammatillinen koulutus 3,5 
ammattikorkeakoulut 15,1 
kirjasto 1,5 
yhteensä: 28,3 

  
 
 
Nykytilan arviointi 

Nykyistä järjestelmää on arvosteltu siitä, 
että edellä todettujen toimintalakien mukai-
sen toiminnan kustannukset, joihin myönne-
tään erikseen valtionavustusta, voidaan il-
moittaa myös valtionosuusrahoituksen piiriin 
kuuluviksi kustannuksiksi. Samaa toimintaa 
varten myönnetään näin ollen sekä lakisää-
teistä valtionosuutta että harkinnanvaraista 
valtionavustusta. Kustannukset ovat mukana 
myös kuntien rahoitusosuutta laskettaessa. 

Epäkohta tulee esille erityisesti mainittujen 
rahoituslain 42 §:n ja ammattikorkeakoulu-
lain 33 §:n 1 momentin nojalla myönnettyjen 
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avustusten osalta, koska mainittujen säännös-
ten nojalla myönnetty tuki kohdistuu pää-
sääntöisesti kokonaan valtionosuusrahoituk-
sen piiriin kuuluvaan toimintaan. Sen sijaan 
esimerkiksi suoraan talousarvion perusteella 
myönnettävä tuki kohdistuu yleensä tarkoi-
tuksiin, joita valtionosuusrahoituksella ei 
muutoin voida kattaa tai se kuuluu vain osit-
tain valtionrahoituksen piiriin kuuluvaan 
toimintaan ja tuen jakaminen valtionrahoi-
tuksen piiriin kuuluvan toiminnan ja muun 
toiminnan kesken ei ole selkeää. Tämän li-
säksi on erilaisia muita avustuksia, joiden 
käyttötarkoitus ei ole määriteltävissä valtion-
osuustoimintaan kuuluvaksi.  

EU:lta tulevan tuen ja sitä vastaavan kan-
sallisen tuen osalta noudatettu käytäntö ei pe-
rustu selkeään lain säännökseen, vaan ope-
tushallituksen asiasta antamiin ohjeisiin. 

  
 
 

Perustamishankkeisiin myönnetyn valtion-
osuuden palautusajan lyhentäminen 

Nykytila 

Rahoituslain 49 §:n 1 momentin mukaan 
opetusministeriö voi määrätä perustamis-
hankkeeseen saadun valtionosuutta ja -
avustusta vastaavan suhteellisen osan hanki-
tun omaisuuden käyvästä arvosta palautetta-
vaksi kokonaan tai osaksi valtiolle, jos omai-
suus luovutetaan toiselle taikka jos toiminta 
lopetetaan tai omaisuuden käyttötarkoitusta 
muutetaan pysyvästi eikä omaisuutta käytetä 
muuhun valtionosuuteen oikeuttavaan toi-
mintaan. Jos valtionosuuden myöntämisestä 
on kulunut 30 vuotta, palautusta ei määrättäi-
si suoritettavaksi. Valtion ammatillisten op-
pilaitosten kunnallistamiseen ja yksityistämi-
seen liittyen valtio on luovuttanut koulutuk-
sen järjestäjille pääosin koulutuksessa tar-
peelliset kiinteistöt ja irtaimistot. Luovutet-
tuun omaisuuteen luovutussopimuksen pe-
rusteella kohdistuu vastaava palautusvelvol-
lisuus kuin valtionosuuteen luovutusajankoh-
tana voimassa olleiden säännösten mukaises-
ti. Luovutusajankohtana voimassa olleen 
lainsäädännön perusteella kunnallisille kou-
lutuksen järjestäjille luovutettuun omaisuu-
teen kohdistuvalla velvoitteella ei ole enim-

mäismääräaikaa, mutta yksityisille luovute-
tun omaisuuden osalta määräaika on 30 vuot-
ta. 

 
 

Nykytilan arviointi 

Viime vuosina perustamishankkeisiin 
myönnetyt valtionosuuksien palautukset ovat 
pääosin kohdistuneet pieniin, kouluverkon 
kehittämisen yhteydessä lakkautettuihin haja-
asutusalueella sijaitseviin 1—6 luokkien pe-
ruskouluihin. Lakkautettujen koulujen sijain-
nista ja tiloista johtuen myyntihinnat ovat 
jääneet hyvin alhaisiksi, joissain tapauksissa 
ei ole saatu lainkaan hyväksyttävissä olevia 
tarjouksia. Koska palautus määräytyy käyvän 
arvon perusteella, alhaisiksi jääneistä myyn-
tihinnoista johtuen määrätyt palautukset ovat 
vuositasolla jääneet muutamiin kymmeniin 
tuhansiin euroihin. Lisäksi joissakin tapauk-
sissa mahdollinen palautus on hidastanut tai 
epätarkoituksenmukaisesti ohjannut koulu-
verkon tarkoituksenmukaista kehittämistä. 

Ammatillisen koulutuksen ja ammattikor-
keakoulujen perustamishankkeiden valtion-
osuuksien palautuksiin liittyvät asiat ovat 
kohdistuneet lähinnä koulutuksen järjestämi-
sen kehittämiseen ja toiminnan tehostami-
seen, jolloin on luovuttu koulutuksen kannal-
ta epätarkoituksenmukaisista tiloista. Järjes-
telyt ovat useimmiten edellyttäneet korvaavi-
en tilojen järjestämistä muualle joko perus-
korjaamalla tai rakentamalla, jolloin opetus-
ministeriö ei ole vaatinut palausta suoritetta-
vaksi, vaan muuten palautettavaksi määrättä-
vissä oleva valtionosuus on siirretty tähän 
uuteen hankkeeseen. Palautus on määrätty 
suoritettavaksi vain joissakin tapauksissa ja 
tällöinkin on ollut kyse valtion luovuttamista 
kiinteistöistä, joiden osalta ei palautusaikaan 
esitetä muutosta. Lisäksi rakennukset ja kiin-
teistöt, joiden valtionosuuskäytöstä on luo-
vuttu, ovat useimmiten sijainneet siten, ettei 
tällaisilla rakennuksille ole juuri kysyntää, 
myynti on osoittautunut vaikeaksi ja myynti-
hinta on jäänyt alhaiseksi. 

Muiden toimintojen perustamishankkeisiin 
myönnettyjen valtionosuuksien ja -avustus-
ten palautusta koskevat asiat ovat olleet sa-
tunnaisia eikä palautusajan lyhentämisellä si-
ten ole mainittavaa vaikutusta. 
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Valtionavustuslain soveltamisalan laajenta-
minen 

Nykytila ja sen arviointi 

Vuoden 2001 alusta voimaan tullutta valti-
onavustuslakia (688/2001) ei sovelleta rahoi-
tuslain eikä vapaasta sivistystyöstä annetun 
lain (632/1998) mukaisiin valtionosuuksiin 
eikä -avustuksiin. Säännösten puuttuessa ra-
hoituslain mukaisia valtionavustuksia koske-
viin päätöksiin on jouduttu ottamaan valtion-
avustuslakiin sisältyviä säännöksiä vastaavia 
asioita päätösten ehdoiksi.  Rahoituslakiin ei 
myöskään sisälly säännöksiä tarkastuksesta, 
valvonnasta, maksatuksen keskeytyksestä, 
takaisinperinnästä ja virka-avusta.  Säännös-
ten selkeyttäminen sekä valtionosuuksien että 
-avustusten osalta on käytännössä todettu 
tarpeelliseksi tulkintaongelmien välttämisek-
si, erityisesti yksityisiä koulutuksen järjestä-
jiä ajatellen. 

  
 

3.  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  
ehdotukset  

3.1. Tavoitteet 

Esityksellä on neljä keskeistä tavoitetta. 
Sektorikohtaisten sosiaali- ja terveydenhuol-
lon sekä opetus- ja kulttuuritoimen valtion-
osuuden määräytymisperusteiden uudistami-
sella edistetään ensinnäkin palveluiden kes-
tävää rahoitusta. Valtionosuuden määräyty-
misperusteiden tulisi mahdollisimman hyvin 
kuvata palveluiden järjestämisen todellisia 
rahoitustarpeita. Esityksellä pyritään tältä 
osin myös reagoimaan niihin toimintaympä-
ristön muutoksiin, joita on tapahtunut vuosi-
na 1996 ja 1997 toteutetun valtionosuusuu-
distuksen jälkeen. Nykyiset valtionosuuden 
määräytymisperusteet ovat osin vanhentu-
neet. 

Toiseksi valtionosuuden määräytymispe-
rusteiden uudistamisella pyritään poistamaan 
kuntien välisen yhteistyön rakenteellisia es-
teitä. Eräät nykyisistä valtionosuuden mää-
räytymisperusteista kannustavat kuntia jär-
jestämään palveluita yksin ja pienissä yksi-
köissä. Tämä johtaa usein sekä palveluiden 
laadun että talouden näkökulmasta epätarkoi-

tuksenmukaisiin ratkaisuihin. Esitetyt valti-
onosuuden määräytymisperusteiden muutok-
set liittyvät tältä osin kiinteästi tarpeeseen li-
sätä taloudellisuutta ja tuottavuutta kunnalli-
sissa peruspalveluissa, mikä on esityksen 
kolmas perustavoite. 

Esityksen neljäs tavoite on lisätä valtion-
osuusjärjestelmän ennakoitavuutta ja selkeyt-
tä. Tämä tavoite koskee erityisesti valtion ja 
kuntien välisen kustannustenjaon sääntelyä. 
Kustannustenjaosta säädetään nykyään laeis-
sa useassa eri paikassa, minkä vuoksi todel-
lista kustannustenjakoa on vaikea hahmottaa. 
Nykymuotoinen kustannustenjaon tarkistus-
menettely on myös johtanut ennakoimatto-
miin valtionosuuksien lisäystarpeisiin kus-
tannustenjaon nelivuotistarkistusten yhtey-
dessä, mikä on vaikeuttanut valtion talous-
suunnittelua. 

  
 

3.2. Keskeiset ehdotukset 

Valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon 
tarkistaminen 

Kuntien valtionosuuslain, sosiaali- ja ter-
veydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuu-
desta annetun lain sekä opetus- ja kulttuuri-
toimen rahoituksesta annetun lain säännöksiä 
valtion ja kuntien välisen kustannusten jaon 
tarkistamisesta ehdotetaan muutettavaksi. Jo-
ka neljäs vuosi tehtävässä kustannustenjaon 
tarkistuksessa valtionosuuksien perusteena 
käytettävät laskennalliset kustannukset ja yk-
sikköhinnat tarkistettaisiin automaattisesti 
lain nojalla toteutuneiden kustannusten mu-
kaisiksi ja valtio osallistuisi näiden määräy-
tymisperusteiden mukaisiin laskennallisiin 
kustannuksiin laissa säädettävällä prosent-
tiosuudella. Valtionosuusprosenteista säädet-
täisiin erikseen joka neljäs vuosi sosiaali- ja 
terveydenhuollon suunnittelusta ja valtion-
osuudesta annetussa laissa sekä opetus- ja 
kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa lais-
sa. Koska kustannustenjaon tarkistus on val-
tion ja kuntien välinen kokonaistaloudellinen 
järjestely, sosiaali- ja terveysministeriön sekä 
opetusministeriön hallinnonalojen valtion-
osuusprosenttien määrittelyä koskevista hal-
linnonalakohtaisista laeista annettaisiin yksi 
yhteinen hallituksen esitys. 
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Esityksen mukaan valtion ja kuntien väli-
sen kustannustenjaon tarkistuksen piiriin 
kuuluisivat samat kunnalliset palvelut kuin 
nykyisinkin. Näin ollen esimerkiksi kuntien 
yleisessä valtionosuudessa ja muussa kulttuu-
ritoimessa kuin kirjastoissa ei jatkossakaan 
toteutettaisi kustannustenjaon tarkistusta. 

Kustannustenjaon tarkistuksesta säädettäi-
siin laissa sekä valtionosuuden perusteena 
käytettävien laskennallisten kustannusten ja 
yksikköhintojen että valtionosuusprosentin 
osalta. Laskennalliset kustannukset ja yksik-
köhinnat perustuisivat lakisääteisesti todelli-
siin kustannuksiin kuten nykyisinkin. Ne ku-
vaisivat todellisia palveluiden yksikkökus-
tannuksia riippumatta siitä miltä osin kustan-
nukset ovat aiheutuneet valtion toimenpiteis-
tä tai kuntien omista toimenpiteistä. 

Valtionosuusprosentista säädetään aina 
erikseen lailla tarkistettaessa valtion ja kunti-
en välistä kustannustenjakoa. Lainsäädäntöön 
ei enää otettaisi pysyvää kiinteää valtion-
osuusprosenttia niille palveluille, jotka ovat 
kustannustenjaon tarkistusmenettelyn piiris-
sä. Kustannustenjaon ulkopuolisilla tehtävillä 
sen sijaan olisi jatkossakin kiinteä valtion-
osuusprosentti. 

Kustannustenjaon tarkistuksen yhteydessä 
toteutettavassa valtionosuusprosentin määrit-
telyssä lähdettäisiin liikkeelle tarkistusta 
edeltäneinä vuosina voimassa olleista valti-
onosuusprosenteista. Valtionosuusprosenttien 
määritys tapahtuisi peruspalveluohjelmassa 
poikkihallinnollisesti tehtävän kokonaisarvi-
oinnin pohjalta päätettäessä valtiontalouden 
kehyksistä hallituskaudelle. Määrittelyssä 
otettaisiin huomioon useita eri tekijöitä, ku-
ten rahoituksen riittävyys lakisääteisten kun-
nallisten palveluiden järjestämiseen erityyp-
pisissä kunnissa, palveluiden kehittämistar-
peet, julkisen talouden kokonaistilanne, kun-
tatalouden kokonaistilanne ja kuntatalous eri-
laisissa kunnissa sekä kustannusten kehityk-
seen vaikuttavat tekijät.  

Kustannustenjaon tarkistusmenettelyn uu-
distamiseen liittyen ehdotetaan luovuttavaksi 
mahdollisuudesta ottaa kustannustason muu-
tos huomioon valtionosuuden perusteena 
käytettävissä laskennallisissa kustannuksissa 
ja yksikköhinnoissa täyttä määrää alempana. 
Valtionosuuden perusteena käytettäviin las-
kennallisiin kustannuksiin ja yksikköhintoi-

hin tehtäisiin siten vuosittain automaattisesti 
täydet indeksitarkistukset. Indeksin määritte-
lyä ehdotetaan samalla muutettavaksi kun-
tasektorin kustannustason kehitystä nykyistä 
paremmin vastaavaksi.  

Laskennallisiin kustannuksiin ja yksikkö-
hintoihin tehtäisiin nykyiseen tapaan vuosit-
tain myös ne tarkistukset, jotka aiheutuvat 
valtion toimenpiteistä seuraavista toiminnan 
laadun ja laajuuden arvioiduista muutoksista, 
kuten kunnille annetuista uusista tai laajenne-
tuista tehtävistä. Toiminnan laajuuden ja laa-
dun arvioidut muutokset otettaisiin huomioon 
seuraavien vuosien valtionosuusperusteissa. 
Jos arviot poikkeavat toteutuneista kustan-
nuksista, tulisi erotus otetuksi huomioon tar-
kistettaessa valtionosuuden perusteita toteu-
tuneiden kustannusten mukaisiksi seuraavas-
sa kustannustenjaon tarkistuksessa.  

Kustannustenjaon tarkistus otettaisiin 
huomioon tarkistusta seuraavien vuosien val-
tionosuuksissa. Tarkistusta edeltävien vuosi-
en valtionosuuksiin ei taannehtivasti puutut-
taisi. Niihin olisi kuitenkin vuosittain tehty 
täydet indeksikorotukset kustannuskehitystä 
kuntasektorilla nykyistä paremmin kuvaaval-
la indeksillä.  

Valtionosuusjärjestelmää ehdotetaan sa-
malla selkeytettäväksi siten, että erillisistä 
kustannustenjakoon vaikuttavista kuntien 
omarahoitusosuuksien korotuksista ja alen-
tamisista luovutaan ja otetaan ne huomioon 
muuttamalla valtionosuusprosentteja.  

Tarkoituksena on, että kustannuksia seurat-
taisiin ja ne selvitettäisiin joka vuosi, vaikka 
kustannustenjakoa ei tarkistettaisikaan vuo-
sittain. Myös kustannuskehityksen syitä sel-
vitettäisiin nykyistä systemaattisemmin, jotta 
palveluiden järjestämistä voitaisiin tehostaa 
valtionosuusjärjestelmästä erillisillä toimen-
piteillä. 

 
 

Kuntien yleinen valtionosuus ja harkinnanva-
rainen rahoitusavustus 

Kuntien valtionosuuslakia ehdotetaan muu-
tettavaksi siten, että kuntien yleistä valtion-
osuutta korotettaisiin uudella kunnan asukas-
luvun merkittävään muutokseen perustuvalla 
kertoimella. Korotus koskisi kuntia, joiden 
asukasluvun muutos kolmena viimeisenä 
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vuotena on ollut yhteensä vähintään kuusi 
prosenttia. Korotus määräytyisi siten, että 
kunnan yleisen valtionosuuden perusosa ker-
rotaan mainituissa kunnissa luvulla 1,39. 

Yleisen valtionosuuden saaristolisän ja syr-
jäisyyslisän määräytymisperusteita ehdote-
taan muutettavaksi ja liikenteen taajamalisä 
ehdotetaan korvattavaksi taajamarakenne-
lisällä.  

Saaristolisän määrää ehdotetaan korotetta-
vaksi sekä saaristokunnissa että niissä saaris-
to-osakunnissa, joissa kunnan saaristo-osassa 
asuvan väestön määrä on vähintään 1 200 
asukasta. Esityksessä ehdotetaan, että saaris-
tolisä olisi yleisen valtionosuuden perusosa 
seitsenkertaisena (nykyisin kuusinkertaisena) 
kunnissa, joiden väestöstä vähintään puolet 
asuu ilman kiinteää kulkuyhteyttä manteree-
seen ja yleisen valtionosuuden perusosa ne-
linkertaisena (nykyisin kolminkertaisena) 
muissa saaristokunnissa. Mainituissa saaris-
to-osakunnissa saaristolisä olisi puolestaan 
kunnan yleisen valtionosuuden perusosan 
suuruinen. Muissa saaristo-osakunnissa saa-
ristolisä olisi, kuten nykyisinkin, saaristossa 
asuvien määrän ja yleisen valtionosuuden 
keskimääräisen euromäärän tulo kerrottuna 
luvulla 1,5. Lisäksi ehdotetaan, että kaikki 
saaristolisää saavat saaristo-osakunnat olisi-
vat nykyisestä poiketen oikeutettuja saman-
aikaisesti myös syrjäisyyslisään. 

Syrjäisyyslisää ehdotetaan korotettavaksi 
kaikkein harvimmin asutuissa kunnissa eli 
kunnissa joissa asukastiheys maaneliökilo-
metriä kohden on enintään 0,5. Syrjäisyyslisä 
olisi yleisen valtionosuuden perusosa yhdek-
sänkertaisena. Liikenteen taajamalisä ehdote-
taan korvattavaksi taajamarakennelisällä, 
jonka määrä alenisi taajamissa asuvien mää-
rän kasvaessa. 

Harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen vai-
kuttavuuden lisäämiseksi, palveluiden järjes-
tämistapojen uudistamisen edistämiseksi ja 
toiminnan tehostamiseksi avustuksen myön-
tämisen edellytykseksi ehdotetaan säädettä-
väksi, että kunta laatii suunnitelman kunnan 
talouden tasapainottamiseksi toteutettavista 
toimenpiteistä. Avustusta myös myönnettäi-
siin jatkossa nykyistä harvemmille kunnille. 
Valtionapuviranomainen määräisi avustuksen 
hakuajan, eikä hakuajasta enää säädettäisi 
laissa. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus 

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus-
järjestelmän laskennallisten kustannusten 
määräytymistekijöihin esitetään tehtäväksi 
tarkennuksia. Esityksen mukaan sosiaali- ja 
terveydenhuollon syrjäisyyskerrointa ehdote-
taan muutettavaksi siten, että se vastaa pa-
remmin tämän päivän tarpeita. Nykyinen so-
siaali- ja terveydenhuollon palkkoihin sisäl-
tyviin syrjäseutulisiin perustuva syrjäisyys-
kerroin esitetään korvattavaksi uudella kun-
nan syrjäisyyden ja asukasrakenteen huomi-
oon ottavalla kertoimella. Esityksessä ehdo-
tetaan syrjäisyyskerrointa muutettavaksi si-
ten, että kerroin määräytyisi kuntien valtion-
osuuslaissa säädetyn paikallisen ja seudulli-
sen väestöpohjan mukaan määräytyvän syr-
jäisyysluvun perusteella. Saaristokuntien syr-
jäisyyskerroin määräytyisi edelleen vastaa-
vasti kuin voimassa olevassa laissa.  

Yleisenä tavoitteena on valtionosuusjärjes-
telmän säilyttäminen mahdollisimman yksin-
kertaisena. Tästä johtuen kokonaan uusien 
määräytymisperusteiden käyttöönottoon on 
valmistelussa suhtauduttu pidättyvästi. Toi-
saalta valtionosuusjärjestelmän tarkistamisen 
avulla voidaan ottaa aiempaa paremmin 
huomioon esimerkiksi kuntakohtaisia eroja 
palvelujen järjestämistarpeissa ja kustannuk-
sissa.  

Uutena määräytymisperusteena esitetään 
kerrointa, joka määrättäisiin vaikeavammais-
ten henkilöiden suhteellisen väestöosuuden 
perusteella. Esitetyllä mallilla ei voida kattaa 
kuin osittain vaikeavammaisten henkilöiden 
palveluista aiheutuvia kustannuksia. Toisaal-
ta kertoimella voitaisiin saavuttaa kuntakoh-
taisesti riittävän merkittäviä vaikutuksia, jot-
ta sen käyttöönottoa voidaan pitää perustel-
tuna. Kerroin laskettaisiin jakamalla kunnan 
vaikeasti vammaisten henkilöiden suhteelli-
nen osuus koko maan vastaavalla osuudella. 
Laskentaperusteena käytettäisiin niiden hen-
kilöiden määrää, jotka saavat Kansaneläke-
laitoksen myöntämää vammaistukea, eläk-
keensaajien hoitotukea tai lapsen hoitotukea 
sekä niiden henkilöiden määrää, jotka ovat 
vammaisuuden johdosta laitoshoidossa. 

Lastensuojelun suurten kustannusten erilli-
nen tasausjärjestelmä ehdotetaan korvatta-
vaksi lastensuojelukertoimella. Tasausjärjes-
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telmästä luopuminen merkitsisi, että järjes-
telmään varattu määräraha (noin 55 miljoo-
naa euroa) palautettaisiin sosiaali- ja tervey-
denhuollon käyttökustannusten valtionosuus-
perusteisiin käytettäväksi lastensuojeluker-
toimen kautta. Kerroin saataisiin jakamalla 
kunnan huostaan otettujen lasten suhteellinen 
osuus koko maan vastaavalla osuudella. Ker-
roin kuvaisi lastensuojelun tarvetta kunnassa. 

  
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionrahoitus 

Yleistä 

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden 
määräytymisperusteiden uudistuksilla pyri-
tään edistämään palveluiden kestävää rahoi-
tusta sekä selkeyttämään ja yksinkertaista-
maan rahoitusjärjestelmää. Uudistuksilla py-
ritään myös parantamaan koulutuksen tulok-
sellisuutta ja ohjausvaikutusta.  Perusopetuk-
sen yksikköhintojen laskentatapaa ehdotetaan 
järjestelmän läpinäkyvyyden parantamiseksi 
yksinkertaistettavaksi ja yksikköhinnan eri 
määräytymistekijöiden painoarvoa muutetta-
vaksi. 

Ammattikorkeakoulujen rahoitusjärjestel-
män uudistamisen tavoitteena on nykyistä 
vakaampi, laskennallisempi ja kannustavam-
pi rahoitus. Tavoitteena on parantaa ammat-
tikorkeakoulujen toimintaedellytyksiä niin, 
että ne voivat menestyksellisesti hoitaa kor-
keakoulutasoista opetustehtäväänsä sekä 
kansallista ja alueellista innovaatiotehtävään-
sä. Rahoituksen vakaus parantaisi ammatti-
korkeakoulujen kykyä pitkäjänteiseen kehit-
tämiseen ja henkilöstöpolitiikkaan, lisäisi en-
nakoitavuutta ja helpottaisi sekä valtion että 
ammattikorkeakoulujen ylläpitäjien talousar-
viovalmistelua. Suuremmalla laskennallisuu-
della pyrittäisiin muun ohella siihen, etteivät 
yksittäisten ammattikorkeakoulujen kustan-
nukset vaikuttaisi nykyisellä tavalla rahoituk-
sen perusteena oleviin yksikköhintoihin ja 
niiden porrastuksiin. Suuremmalla kannusta-
vuudella tavoitellaan tehokkuuden ja tuotta-
vuuden kasvua. Ammattikorkeakoulujen 
kannattaisi entistä enemmän sijoittaa opiske-
lijoiden tuki- ja ohjauspalveluihin, millä taas 
on suora vaikutus koulutuksen läpäisyastee-
seen ja tutkintojen määrään.  

Valtioneuvoston hyväksymän vuosien 

2003—2008 koulutuksen ja tutkimuksen ke-
hittämissuunnitelman mukaan ammatillisen 
koulutuksen keskeisiä kehittämistavoitteita 
on koulutuksen laadun, työelämävastaavuu-
den ja vaikuttavuuden parantaminen. Suunni-
telman mukaan ammatillisen koulutuksen ra-
hoitusjärjestelmää kehitetään tuloksellisuu-
teen ja kannustavuuteen perustuvana siten, 
että koulutuksen tuloksellisuus otetaan huo-
mioon käyttökustannusten rahoituksen osana.  

Tulosrahoituksen kehittämisen lähtökohta-
na on rahoitusjärjestelmän ohjausvaikutuksen 
vahvistaminen ja hyvistä tuloksista palkitse-
minen. Nykyisen kaltainen laskennallinen 
rahoitusjärjestelmä ei riittävästi kannusta 
koulutuksen järjestäjää tulokselliseen ja yh-
teiskunnallisesti vaikuttavaan toimintaan. 
Rahoitusuudistuksella halutaan pienentää 
opiskelijamäärään perustuvaa rahoituksen 
osaa ja lisätä tulokselliseen toimintaan perus-
tuvaa rahoitusta. 

Kirjastojen yksikköhintajärjestelmän muu-
tosten tarkoituksena on turvata mahdolli-
simman tasavertaiset kirjastopalvelut maan 
eri osissa sekä helpottaa uusien hallintora-
kenteiden ja kuntien välisen yhteistyön to-
teuttamista. Teattereiden, orkestereiden ja 
museoiden yksikköhintajärjestelmän muutos-
ten tavoitteena on turvata tasokkaat ja alueel-
lisesti tasavertaiset palvelut. Edelleen tavoit-
teena on helpottaa toiminnan pitkäjänteistä 
suunnittelua ja kehittämistä. 

  
Perusopetuksen rahoitus 

Perusopetuksen yksikköhintojen laskenta-
tapaa ehdotetaan järjestelmän läpinäkyvyy-
den parantamiseksi yksinkertaistettavaksi ja 
yksikköhinnan eri määräytymistekijöiden 
painoarvoa muutettavaksi. Kuntien mahdolli-
suuksia vaikuttaa saamansa rahoituksen mää-
rään vähennettäisiin. 

Asukastiheyden ja tunnusluvun perusteella 
määräytyvän euromäärän laskennassa luovut-
taisiin joka toinen vuosi tehdystä regressio-
analyysiin perustuvasta asukastiheyden ja 
tunnuslukujen sekä oppilasta kohden lasket-
tujen kustannusten riippuvuuden tarkastelus-
ta. Nykyisen määrittelytavan sijasta yksikkö-
hinnan eri osatekijöille määriteltäisiin lain-
säädännössä kertoimet, joiden muuttaminen 
tapahtuisi lainsäädäntöä muuttamalla. Ker-
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toimet määriteltäisiin siten, että ne kuvaisivat 
hyvin eri tekijöiden vaikutusta perusopetuk-
sen kustannuksiin. 

Yksikköhintojen määräytymisperusteet säi-
lyisivät muutoin nykyisellään. Uutena yksik-
köhintaan vaikuttavana tekijänä otettaisiin 
kuitenkin käyttöön vieraskielisten oppilaiden 
määrä. Maahanmuuttajista ja muista vieras-
kielisistä oppilaista aiheutuu kunnille lisäkus-
tannuksia monikulttuurisuuden lisääntyessä. 
Lisäkustannuksia aiheutuu esimerkiksi us-
konnonopetuksen ja tukiopetuksen järjestä-
misestä. 

Perusopetuksen oppilaskohtaisen yksikkö-
hinnan porrastamisessa käytettäisiin siten 
seuraavia perusteita: 

  
•Asukastiheys 
•kunnan kouluverkko 
•7–9 luokilla (ylä-aste) olevien oppilaiden 
lukumäärä 
•Vaikeimmin kehitysvammaisten (EHA2) 
oppilaiden lukumäärä 
•Muiden pidennetyn oppivelvollisuuden pii-
rissä olevien erityisoppilaiden lukumäärä 
•Muiden erityisoppilaiden lukumäärä 
•Ruotsinkielisten oppilaiden lukumäärä 
•Vieraskielisten oppilaiden lukumäärä 
•Saaristoisuus 
•Kaksikielisyys. 

  
Edellä mainittujen perusteiden mukaan las-

ketut yksikköhinnat tasattaisiin keskimääräi-
sen yksikköhinnan mukaiseksi erillisellä ta-
sauskertoimella.  

Esityksen mukaan asukastiheys vaikuttaisi 
yksikköhinnan suuruuteen vain niissä kun-
nissa, joissa kunnan asukastiheys on alle 40 
asukasta neliökilometrillä. 

Kouluverkon vaikutusta yksikköhintaan 
vähennettäisiin. Kouluverkkotekijä otettaisiin 
huomioon vain harvimmin asuttujen kuntien 
ja saaristokuntien osalta, joissa koulutuksen 
saavutettavuuden takia joudutaan ylläpitä-
mään laajaa kouluverkkoa pienilläkin oppi-
lasmäärillä. Näissä useimmiten alenevan op-
pilasmäärän kunnissa kouluverkkotekijän 
huomioon ottaminen hidastaisi myös rahoi-
tuksen vähenemistä oppilasmäärän pienenty-
essä ja antaisi näin ollen enemmän aikaa 
toimintojen sopeuttamiseen. 

Kouluverkkotekijä otettaisiin huomioon, 

jos kunnan asukastiheys on alle neljä asukas-
ta neliökilometrillä. Kouluverkkotunnus olisi 
liukuva välillä 3—4 asukasta neliökilometril-
lä. Kuntia, joiden asukastiheys on alle neljä 
asukasta neliökilometrillä, oli vuonna 2004 
yhteensä 52 ja saaristokuntia 14. Näissä kun-
nissa on yhteensä runsaat 27 300 oppilasta, 
mikä on hieman alle 5 prosenttia perusope-
tuksen koko oppilasmäärästä. 

  
Ammatillisen koulutuksen rahoitus 

Esityksessä ehdotetaan muutoksia ammatil-
lisen koulutuksen yksikköhinnan määräyty-
misperusteisiin ja investointien rahoitusjär-
jestelmään. 

Tuloksellisuus ehdotetaan otettavaksi am-
matillisen koulutuksen käyttökustannusten 
laskennallisen rahoituksen porrastusperus-
teeksi. Liittämällä tulosrahoitus osaksi las-
kennallista rahoitusta lisättäisiin rahoitusjär-
jestelmän ohjausvaikutusta. Uudistuksella 
pienennettäisiin opiskelijamäärään perustu-
vaa rahoituksen osaa ja lisättäisiin tulokselli-
seen toimintaan perustuvaa rahoitusta. Am-
matillisen koulutuksen rahoitus perustuisi 
kuitenkin edelleen pääosin opiskelijamäärän 
ja yksikköhinnan tuloon perustuvaan rahoi-
tukseen. Kokonaisrahoituksesta jaettaisiin 
toiminnan tuloksellisuuteen perustuen enin-
tään kaksi prosenttia. Tulosrahoituksen saaji-
en määrä kasvaisi toteuttamistavasta johtuen 
olennaisesti. Kun ylimääräisenä avustuksena 
myönnettyä tulosrahoitusta on saanut 15—18 
koulutuksen järjestäjää, esityksen mukaan tu-
losrahoitusta saisi 2/3 koulutuksen järjestäjis-
tä. 

Koulutuksen järjestäjiä palkittaisiin tulok-
sellisuudesta, jossa otettaisiin huomioon 
opiskelijoiden sijoittuminen työelämään sekä 
korkea-asteen jatko-opintoihin, opintojen 
keskeyttämisen alentuminen, koulutuksen lä-
päisyaste sekä opetushenkilöstön kelpoisuus 
ja koulutuksen järjestäjän panostus henkilös-
tön kehittämiseen ja ammattitaidon uudista-
miseen. Tuloksellisuutta ei mitattaisi yhden 
tekijän, vaan useamman tekijän muodosta-
man kokonaisuuden perusteella. Esityksessä 
ehdotetaan säädettäväksi yksikköhinnan ko-
rottamisesta tuloksellisuuden perusteella, tu-
loksellisuuteen osoitettavasta rahoitusosuu-
desta ja tuloksellisuutta kuvaavista tekijöistä. 
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Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta an-
netussa asetuksessa säädettäisiin tarkemmin 
tulosrahoituksen laskemisesta. 

Laatupalkinto esitetään säilytettäväksi edel-
leen erillisenä teemaperusteisena avustukse-
na. 

  
Ammattikorkeakoulujen rahoitus 

Esityksessä ehdotetaan muutoksia perustei-
siin, joiden mukaan valtionosuus jakautuu 
ammattikorkeakoulujen kesken, investointien 
rahoitusjärjestelmään sekä ammatillisen 
opettajankoulutuksen rahoitukseen. Ammat-
tikorkeakoulujen rahoitus säilyisi edelleen 
osana kuntien valtionosuusjärjestelmää. 

Kustannuspohja, jonka perusteella yksik-
köhinta lasketaan, kattaisi edelleen ammatti-
korkeakoulun lähes kaikki toiminnot maksul-
lista palvelutoimintaa lukuun ottamatta. Ny-
kyiseen tapaan siihen tulisi opetukseen liitty-
vien menojen lisäksi muun muassa tutkimus- 
ja kehitystyön menot. Valtioneuvosto vahvis-
taisi edelleen ammattikorkeakoulujen keski-
määräisen yksikköhinnan, jonka perusteella 
laskettaisiin ammattikorkeakoulukohtaiset 
yksikköhinnat. Yksittäisen ammattikorkea-
koulun yksikköhinta määräytyisi kahden te-
kijän perusteella. Rahoituksen määräytymi-
sen perusteena olisi tavoitesopimukseen pe-
rustuva koulutusaloittainen laskennallinen 
opiskelijamäärä sekä kahden edellisen vuo-
den aikana suoritettujen tutkintojen määrä. 

Valtioneuvoston vahvistettavaksi tuleva 
yksikköhinta laskettaisiin kustannuspohja-
vuodelle sovitun laskennallisen opiskelija-
määrän avulla. Yksittäisen ammattikorkea-
koulun rahoitus laskettaisiin edellä esitetyllä 
tavalla opiskelijamäärän ja suoritettujen tut-
kintojen perusteella ja se määräytyisi kulle-
kin ammattikorkeakoululle vahvistettavan 
yksikköhinnan ja laskennallisen opiskelija-
määrän tulona. 

Tavoitesopimuksen mukainen opiskelija-
määrä rahoituksen perusteena tekisi mahdol-
liseksi luopua järjestelmästä, jossa opiskeli-
jamäärä jälkikäteen tarkistetaan varainhoito-
vuoden toteutuneen opiskelijamäärän mukai-
seksi. Rahoituksen määräytymisperusteet oli-
sivat tiedossa seuraavalle vuodelle ja tästä 
syystä rahoitus voitaisiin myöntää suoraan 
lopullisena. Rahoitusmalli helpottaisi sekä 

valtion talousarvion sekä ammattikorkeakou-
lun talousarvion laadintaa. Otettaessa tavoi-
tesopimusten opiskelijamäärä käyttöön luo-
vuttaisiin tutkintokohtaisesta rahoituksesta 
porrastuksineen, mikä myös yksinkertaistaisi 
järjestelmää.  Myös nykyisistä keskimääräis-
tä kalliimpien koulutusohjelmien huomioon 
ottamisesta rahoituksessa luovuttaisiin. Tämä 
olisi välttämätöntä, koska muutoin koulutus-
ohjelmien opiskelijamääristä jouduttaisiin 
erikseen sopimaan, mikä merkitsisi tarpee-
tonta tiukennusta sopimuskäytäntöön. Rahoi-
tuksen väljyys jättäisi ylläpitäjälle ja ammat-
tikorkeakoululle enemmän liikkumatilaa ra-
hoituksen kohdentamisessa. 

Uusi rahoitusmalli poistaisi opiskelijamää-
rän yllättävien muutosten vaikutukset rahoi-
tukseen. Muutokset saattavat olla seurausta 
esimerkiksi työmarkkinatilanteen muutoksis-
ta ja opiskelijoiden ennalta arvaamattomasta 
poissaolo-oikeuden käytöstä. Eräät ammatti-
korkeakoulut ovat parantaneet taloudellista 
tilannettaan ottamalla sovittua enemmän uu-
sia opiskelijoita. Tarve puuttua ylitäyttöihin 
poistuisi esityksen myötä. 

Tavoitesopimuksen mukaiset nuorten kou-
lutuksen aloituspaikat kerrottaisiin koulu-
tusaloittain ja erikseen ammatillisen opetta-
jankoulutuksen osalta asianomaisen koulu-
tusalan tutkintojen keskimääräistä laajuutta 
kuvaavalla kertoimella. Aikuiskoulutuksena 
suoritettavan koulutuksen, eli ammattikor-
keakoulututkintoon ja ylempään ammattikor-
keakoulututkintoon johtavan koulutuksen se-
kä erikoistumisopintojen opiskelijoiden mää-
rä, otettaisiin huomioon tavoitesopimuksessa 
todetun opiskelijamäärän mukaisena.  

Kannustavuuden saavuttamiseksi suoritet-
tujen tutkintojen määrää tulee painottaa riit-
tävästi. Suoritettujen tutkintojen perusteella 
jaettaisiin 30 prosenttia rahoituksen koko-
naismäärästä. Tutkintojen määränä lasken-
nassa käytettäisiin yksikköhinnan määrää-
mistä edeltävän kahden vuoden aikana suori-
tettujen tutkintojen määrien keskiarvoa. Tut-
kintojen määriä laskettaessa painotettaisiin 
tutkintoja niiden laajuutta kuvaavilla kertoi-
milla. 

Opetusministeriö voisi edelleen harkintan-
sa mukaan korottaa erityisestä syystä yksit-
täisen ammattikorkeakoulun yksikköhintaa. 

Ammatillisen opettajankoulutuksen rahoi-
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tus on nykyään kokonaan valtion vastuulla. 
Esityksen mukaan myös jatkossa opettajan-
koulutuksen rahoitus säilyisi valtion vastuul-
la. Opettajankoulutuksen kustannukset sisäl-
lytettäisiin kustannuspohjaan ja valtioneu-
voston vahvistamaan keskimääräiseen yksik-
köhintaan samalla tavalla kuin ammattikor-
keakoulun muut toiminnot, mutta opettajan-
koulutuksen opiskelijoita ja koulutuksen kus-
tannuksia ei otettaisi huomioon kunnan ra-
hoitusosuutta laskettaessa. Opettajankoulu-
tusta käsiteltäisiin koulutusalaan rinnastetta-
vana lohkona, jolla olisi oma kustannuspoh-
jansa. Liikenneopettajankoulutusta, joka 
poikkeaa merkittävästi muusta ammatillisesta 
opettajankoulutuksesta, rahoitettaisiin nykyi-
seen tapaan valtionavustuksilla.  

  
 

Ammatillisen koulutuksen ja ammattikor-
keakoulujen investointien rahoitusjärjestelmä 

Esityksessä ammatillisen koulutuksen ja 
ammattikorkeakoulujen investointien rahoi-
tusjärjestelmä uudistettaisiin kokonaisuudes-
saan. Erillisistä perustamiskustannuksiin 
myönnettävistä valtionosuuksista ja opetus-
ministeriön hyväksymiin erillisiin vuokriin 
myönnettävästä valtionosuudesta sekä am-
matillisen koulutuksen järjestäjille ja ammat-
tikorkeakoulujen ylläpitäjille maksettavasta 
niin sanotusta investointilisästä luovuttaisiin. 
Myöskään niin sanottujen pienten hankkei-
den (alle 320 000 euroa) kustannuksia ei 
otettaisi enää huomioon yksikköhintoja las-
kettaessa, vuosikuluja lukuun ottamatta. In-
vestointien tuki sisällytettäisiin yksikköhin-
taan siten, että investointeihin liittyvät am-
mattikorkeakoulun ylläpitäjän ja ammatilli-
sen koulutuksen kirjanpidon mukaiset poistot 
otettaisiin huomioon kustannuspohjassa. Uu-
si rahoitusjärjestelmä olisi mahdollisimman 
neutraali sen suhteen, toimivatko ammatti-
korkeakoulut ja ammatillisen koulutuksen 
järjestäjät omissa tai vuokratiloissa. Samalla 
luovuttaisiin nykyisestä osittain keinotekoi-
sesta käyttökustannusten ja perustamishank-
keiden erottelusta. Samassa yhteydessä luo-
vuttaisiin erillisestä ammatillisen aikuiskou-
lutuksen perustamishankkeiden valtionavus-
tusjärjestelmästä. Perustamishankejärjestel-
män uudistus heijastuu lisäksi ammatillisen 

lisäkoulutuksen rahoituksen määräytymispe-
rusteisiin. 

Merkittävä osa ammattikorkeakoulujen ja 
ammatillisen koulutuksen tiloista on saatu 
valtiolta lahjoituksena valtion ammatillisten 
oppilaitosten kunnallistamisen yhteydessä. 
Niillä ei siten ole taseissa arvoa, eikä niistä 
voida tehdä poistoja. Myös perustamishank-
keisiin myönnetty valtionosuus pienentää ta-
searvoja. Näistä syistä ammattikorkeakouluja 
ja ammatillisen koulutuksen järjestäjiä kos-
kevien poistojen määrä on nykyistä rahoitus-
tasoa alhaisempi. Rahoituksen turvaamiseksi 
yksikköhintaan taattaisiin siirtymäkaudeksi 
korotus, joka säilyttäisi investointeja varten 
myönnettävän rahoituksen vuoden 2005 val-
tion talousarvion tasolla. 

  
Yleiset kirjastot 

Kirjastojen asutusrakenneryhmitykseen pe-
rustuvasta kustannusten laskemisesta ehdote-
taan luovuttavaksi. Valmistelun yhteydessä 
tehtyjen laskelmien perusteella harvimmin 
asuttujen kuntien yksikköhinta laskisi asu-
kastiheysporrastuksen poistumisen johdosta 
12—20 prosenttia nykyisestä. Tämän perus-
teella ehdotetaan, että kirjaston yksikköhinta 
olisi 20 prosenttia korkeampi kunnissa, joi-
den asukastiheys on enintään 2 ja saaristo-
kunnissa sekä 10 prosenttia korkeampi kun-
nissa, joiden asukastiheys on yli 2 mutta alle 
5. 

Lisäksi opetusministeriö voisi kunnalliselle 
kirjastolle kirjastolain nojalla määrättyjen 
erityistehtävien (keskuskirjasto, maakunta-
kirjastot) perusteella korottaa kyseisen kun-
nan kirjaston yksikköhintaa. Korotus määri-
tettäisiin siten, että se kattaisi kunnille mää-
rätyn erityisen tehtävän hoitamisesta aiheu-
tuvat kohtuulliset kustannukset. Määrittäes-
sään korotuksen tasoa opetusministeriö sel-
vittäisi mainitut kustannukset joka neljäs 
vuosi yhdessä kyseisten kirjastojen ylläpitäji-
en kanssa. 

  
Teatterit, orkesterit ja museot 

Teattereiden yksikköhintaan ehdotetaan 
tehtäväksi vuosittain indeksitarkistukset vas-
taavalla tavalla kuin orkestereille ja museoil-
le. Lisäksi teattereiden, museoiden ja orkes-
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tereiden rahoitusjärjestelmää ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että valtionosuuden pe-
rusteena olevat yksikköhinnat laskettaisiin 
joka neljäs vuosi taide- ja kulttuurilaitos-
muodoittain toteutuneiden valtakunnallisten 
kokonaiskustannusten pohjalta. 

Edelleen teatteri- ja orkesterilakia muutet-
taisiin niin, että harkinnanvaraista valtion-
avustusta voidaan osoittaa myös kehittämis-
toimintaan. Museolakiin ehdotetaan lisättä-
väksi säännös erikoismuseoille myönnettä-
västä valtionavustuksesta. 

  
Eräiden opetusministeriön myöntämien val-
tionavustusten huomioon ottaminen opetus- 
ja kulttuuritoimen rahoituksessa 

Päällekkäisen rahoituksen poistamiseksi 
rahoituslain 42 §:n, ammattikorkeakoululain 
33 §:n 1 momentin, teatteri- ja orkesterilain 
6 a §:n 2 ja 3 momentin sekä museolain 
4 a §:n nojalla valtionrahoituksen piiriin kuu-
luvaa toimintaa varten myönnettyjä valtion-
avustuksia vastaava euromäärä ehdotetaan 
vähennettäväksi asianomaisen toiminnan ko-
konaiskustannuksista (nettoutus). Muutos 
alentaisi sekä valtionosuuden että kuntien ra-
hoitusosuuden määrää. 

Opetusministeriö tekisi vähennyksen asi-
anomaisen toiminnan kustannuspohjasta kus-
tannusten laskemisvuonna asianomaista toi-
mintaa varten myönnettyjen avustusten mää-
rän mukaisesti. 

EU:lta tulevan ja sitä vastaavan kansallisen 
rahoituksen osalta nykyinen soveltamiskäy-
täntö ehdotetaan kirjoitettavaksi opetus- ja 
kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun la-
kiin. 

  
Perustamishankkeisiin myönnetyn valtion-
osuuden palautusajan lyhentäminen  

Perustamishankkeeseen saadun valtion-
osuuden ja -avustuksen palauttamiselle sää-
dettyä määräaikaa ehdotetaan lyhennettäväk-
si 30 vuodesta 15 vuoteen. Ehdotus vastaa 
sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta 
ja valtionosuudesta annetun lain muutosta 
(716/2002), joka tuli voimaan vuoden 2003 
alusta. Lisäksi valtionapuviranomaisen har-
kintavaltaa päättää palautuksen suuruudesta 
sekä siitä, ettei palautusta määrätä suoritetta-

vaksi, ehdotetaan tarkennettavaksi. Ehdotuk-
sella ei puututtaisi valtion ammatillisten op-
pilaitosten kunnallistamisen ja yksityistämi-
sen yhteydessä valtion korvauksetta luovut-
tamien kiinteistöjen luovutussopimuksilla 
sovittuihin palautusehtoihin. Valtion oppilai-
tosten kunnallistamisen yhteydessä vuosina 
1993—1997 tehdyissä luovutussopimuksissa 
viitattiin tuolloin voimassa olleen opetus- ja 
kulttuuritoimen rahoituslain (705/1992) 
44 §:ään, jonka mukaan palautusvelvollisuu-
delle ei ole määritelty rajaa. Valtion oppilai-
toksia yksityistettäessä oli voimassa nykyi-
nen rahoituslaki, jolloin palautusvelvollisuus 
on 30 vuotta. Yksityistettyjen valtion oppilai-
tosten määrä on vähäinen. 

  
Valtionavustuslain soveltamisalan laajenta-
minen 

Vuoden 2001 alusta voimaan tullutta valti-
onavustuslakia (688/2001) ei sovelleta rahoi-
tuslain eikä vapaasta sivistystyöstä annetun 
lain (632/1998) mukaisiin valtionosuuksiin 
eikä -avustuksiin. Säännösten puuttuessa ra-
hoituslain mukaisia valtionavustuksia koske-
viin päätöksiin joudutaan ottamaan valtion-
avustuslakiin sisältyviä säännöksiä vastaavia 
asioita päätösten ehdoiksi. 

Valtionavustuslain säännökset valvonnasta, 
takaisinperinnästä, maksatuksen keskeytyk-
sestä, tietojensaannista ja virka-avusta ehdo-
tetaan sisällytettäviksi erillisinä rahoitusla-
kiin, jolloin ne koskisivat sekä valtionosuuk-
sia että -avustuksia. Muilta osin rahoituslain 
mukaisten valtionavustusten osalta viitattai-
siin valtionavustuslakiin. 

  
4.  Esityksen vaikutukset  

4.1. Taloudelliset vaikutukset 

Vaikutukset valtiontalouteen sekä valtion ja 
kuntien väliseen kustannustenjakoon 

Esitysten taloudelliset vaikutukset liittyvät 
vuoden 2006 alusta voimaantuleviksi tarkoi-
tettuihin lainmuutoksiin, jotka koskevat kun-
tien valtionosuuslakia, sosiaali- ja terveyden-
huollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 
annettua lakia, opetus- ja kulttuuritoimen ra-
hoituksesta annettua lakia sekä eräitä muita 
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niihin liittyviä lakeja. Nämä muutokset on 
tarkoitus toteuttaa siten, että valtion ja kunti-
en välinen kustannustenjako ei kokonaista-
solla muutu. 

Kuntien valtionosuuslakiin tehdään eräitä 
muutoksia. Yleiseen valtionosuuteen ehdote-
taan suuren asukasluvun muutoksen perus-
teella korotusta, joka lisää valtionosuus-
menoja lähes 10 miljoonalla eurolla. Syrjäi-
syyslisän korotus harvaanasutuimmille kun-
nille lisää valtionosuusmenoja 987 000 eurol-
la sekä saaristokuntien ja saaristo-osakuntien 
valtionosuuksiin tehtävät muutokset 
3 324 000 eurolla. Kokonaisuutena edellä 
lueteltujen muutosten perusteella valtion-
osuusmenot kasvavat 14 334 000 euroa. Näi-
den toimenpiteiden rahoittamiseksi yleisen 
valtionosuuden määrää pienennetään 2,74 
euroa asukasta kohden. Liikenteen taajamali-
sä muutetaan taajamarakennelisäksi, minkä 
aiheuttamat kuntakohtaiset muutokset tasa-
painotetaan lisää saavien kuntien kesken. 

Kuntien valtionosuudesta annettua asetusta 
on tähän esitykseen liittyen tarkoitus muuttaa 
siten, että kunnan verotuloihin perustuvassa 
valtionosuuksien tasauksessa voimalaitosten 
ja ydinvoimalaitosten laskennallinen kiinteis-
tövero lasketaan yleisen kiinteistöveropro-
sentin mukaisesti. Tästä aiheutuva 2 479 000 
euron suuruinen valtion menojen kasvu ra-
hoitetaan pienentämällä kuntien yleistä valti-
onosuutta 0,48 eurolla asukasta kohti. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelus-
ta ja valtionosuudesta annettua lakia ehdote-
taan muutettavaksi sosiaali- ja terveyden-
huollon valtionosuuksien eräiden määräyty-
misperusteiden osalta. Sosiaali- ja tervey-
denhuollon valtionosuusperusteena käytettä-
vä syrjäisyyskerroin uudistettaisiin siten, että 
kerroin määräytyisi kuntien valtionosuuslain 
mukaan määräytyvän syrjäisyysluvun perus-
teella. Syrjäisyyskorotusta saavien kuntien 
määrä lisääntyy nykytilanteeseen verrattuna. 
Näiden kuntien laskennallisten kustannusten 
lisäys, noin 18 miljoonaa euroa, rahoitetaan 
alentamalla 0,15 prosentilla sosiaali- ja ter-
veydenhuollon ikäryhmittäisiä kustannuksia. 
Uutena määräytymisperusteena otettaisiin 
käyttöön vammaiskerroin, joka ottaisi huo-
mioon vaikeavammaisten henkilöiden palve-
luista kunnalle aiheutuvia kustannuksia. Uu-
den vammaiskertoimen kustannusvaikutus on 

noin 60 miljoonaa euroa. Sitä vastaavasti vä-
hennettäisiin sosiaalihuollon ikäryhmittäisiä 
kustannuksia noin prosentilla. Lisäksi esityk-
sen mukaan erillinen todellisiin kustannuk-
siin perustuva lastensuojelun suurten kustan-
nusten tasausjärjestelmä korvattaisiin uudella 
lastensuojelun tarvetta kuvaavalla lastensuo-
jelukertoimella. Tämä toteutetaan siirtämällä 
nykyisen lastensuojelun suurten kustannusten 
tasausjärjestelmän valtionosuus, noin 55 mil-
joonaa euroa, uuteen lastensuojelukertoi-
meen. 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 
annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi useita 
muutoksia. Nämä perusopetukseen, kirjastoi-
hin, ammatilliseen peruskoulutukseen ja 
ammattikorkeakouluihin kohdistuvat muu-
tokset toteutetaan pääosin kustannusneutraa-
listi valtion ja kuntien kesken. Ammatillisen 
opettajankoulutuksen sekä museoiden, teatte-
reiden ja orkestereiden rahoitukseen ehdote-
tut muutokset kuitenkin lisäävät valtion-
osuuksia. Eräiden valtionavustusten vähen-
täminen opetus- ja kulttuuritoimen valtion-
osuuden perusteena käytettävien yksikköhin-
tojen laskentapohjista puolestaan vähentää 
valtionosuuksia. 

Ammattikorkeakoulujen ammatillinen 
opettajankoulutus rahoitetaan nykyään valti-
onavustuksella. Valtionavustusrahoitus on 
johtanut käytännössä opettajankoulutuksen 
toteutuneisiin kustannuksiin nähden alibudje-
tointiin. Kustannusten kasvun perusteella 
opettajankoulutuksen rahoitustarve nousee 
vuoden 2005 talousarvion määrärahaan ver-
rattuna 2,0 miljoonaa euroa vuoden 2003 
kustannustasossa. 

Ammatillisen koulutuksen ja ammattikor-
keakoulujen valtionosuusrahoituksessa esite-
tään luovuttavaksi erillisestä investointirahoi-
tuksesta. Tilojen ja laitteiden rakentamisesta 
ja hankkimisesta syntyvät perustamiskustan-
nukset otetaan huomioon käyttökustannusten 
yksikköhintarahoituksessa ammatillisen kou-
lutuksen ja ammattikorkeakoulujen kirjanpi-
toon perustuvien poistojen kautta. Alkuvai-
heessa poistojärjestelmä ei kuitenkaan tuota 
kaikkien poistuvien erien suuruista rahoitus-
ta. Merkittävä osa ammattikorkeakoulujen ja 
ammatillisen koulutuksen kiinteistöistä on 
saatu lahjoituksena valtiolta, eikä niillä ole 
tasearvoa. Myös perustamishankkeisiin 
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myönnetyt valtionosuudet pienentävät ta-
searvoja. Tämän vuoksi siirtymäkaudeksi 
ehdotetaan otettavaksi käyttöön vuoden 2005 
rahoitustason mukainen järjestely. 

Teattereiden yksikköhintaan tehtävä indek-
sikorotus lisäisi valtionosuutta vuoden 2006 
ennakoidun kustannustason muutoksen pe-
rusteella noin 0,55 miljoonalla eurolla. Valti-
onosuuden perusteena käytettävän yksikkö-
hinnan laskeminen kunkin taide- ja kulttuuri-
laitosmuodon toteutuneiden kustannusten 
pohjalta lisäisi vuodesta 2008 valtionosuutta 
vuoden 2004 tasolla siirtymäsäännöksen mu-
kaisesti vuosille 2008—2010 jaksotettuna ar-
violta teattereille yhteensä 11,7 miljoonalla 
eurolla, orkestereille yhteensä 5,1 miljoonalla 
eurolla ja museoille yhteensä 13,1 miljoonal-
la eurolla.  

Valtionavustusten suuruisen euromäärän 
vähentäminen kokonaiskustannuksista lasket-
taessa valtionosuuden perusteena käytettäviä 
yksikköhintoja vuodelle 2008 alentaisi teatte-
reita, orkestereita ja museoita lukuun otta-
matta vuoden 2004 avustusten perusteella ar-
vioituna opetus- ja kulttuuritoimen rahoituk-
sesta annetun lain mukaisesti laskettavia val-
tionosuuden perusteita yhteensä noin 29 mil-
joonalla eurolla. Valtionosuudet alenisivat si-
ten noin 13 miljoonalla eurolla. 

Perusopetuksen kouluverkkotekijän vaiku-
tusta pienennettäisiin siten, että se otettaisiin 
huomioon vain kaikkein harvimmin asutuissa 
kunnissa ja saaristokunnissa. Kouluverkkote-
kijän muutos ei vähennä valtionosuuden ko-
konaismäärää, vaan aikaisemmin kouluver-
kon perustella jaettu valtionosuus jaettaisiin 
muiden porrastusten perusteella. Tällöin asu-
kastiheyden merkitys kasvaa, mikä ohjaa val-
tionosuutta pääsääntöisesti samoille kunnille 
kuin kouluverkkotekijä. Perusopetuksen uu-
deksi porrasperusteeksi esitetty vieraskielis-
ten oppilaiden lukumäärä parantaa niiden 
kuntien tilannetta, joissa on vieraskielisiä pe-
ruskouluikäisiä lapsia. 

Tuloksellisuuden ottaminen käyttökustan-
nusten laskennallisen rahoituksen määräyty-
misperusteeksi muuttaisi yksittäisen amma-
tillisen koulutuksen järjestäjän rahoituksen 
määrää. Ammatillisen peruskoulutuksen ra-
hoitus perustuisi kuitenkin edelleen pääosin 
opiskelijamäärän ja yksikköhinnan tuloon pe-
rustuvaan rahoitukseen. Kokonaisrahoituk-

sesta jaettaisiin toiminnan tuloksellisuuteen 
perustuen enintään kaksi prosenttia (vajaa 20 
miljoonaa euroa). Tämä rahoitusosuus otet-
taisiin yksikköhintalaskennassa ensin kaikilta 
niiltä ammatillisen koulutuksen järjestäjiltä, 
joita tulosrahoitus koskisi. 

Erillisiin vuokriin myönnettävästä valtion-
osuudesta luopuminen vähentää niiden am-
matillisen koulutuksen järjestäjien rahoitusta, 
jotka toimivat merkittävässä määrin vuokrati-
loissa. Eräissä tapauksissa muutos on niin 
suuri, että yksikköhintaan jouduttaneen aina-
kin alkuvaiheessa tekemään harkinnanvarai-
nen korotus huomattavien vuokrakustannus-
ten johdosta. 

Yksikköhinnan uudet määräytymisperus-
teet ja laskentatapa muuttaisivat yksittäisten 
ammattikorkeakoulujen rahoituksen määrää. 
Eri osatekijät saattavat täysin kumota toisen-
sa ja vasta kaikkien osien summa muodostaa 
kokonaisuuden. Lopulliseen uuteen rahoituk-
seen vaikuttavat yksikköhinnan perustan 
muuttumisen lisäksi investointien uusi rahoi-
tusmalli sekä viiden ammattikorkeakoulun 
kohdalla opettajankoulutuksen ottaminen 
mukaan yksikköhintarahoitukseen. 

Koelaskelma, jossa ovat mukana yksikkö-
hinnan perustan muutos, opettajankoulutuk-
sen mukaantulo ja investointien rahoituksen 
muutos näyttää, että rahoitus kaiken kaikki-
aan lisääntyy 16 ammattikorkeakoululla ja 
vähenee 13 ammattikorkeakoululla. Viiden 
prosentin tai sen ylittävään korotukseen yltää 
yhdeksän ammattikorkeakoulua. Neljän am-
mattikorkeakoulun rahoitus vähenee viisi 
prosenttia tai enemmän. 

Ammattikorkeakoulukohtaisia muutoksia 
pienennetään ottamalla rahoituslakiin siirty-
mäsäännös, joka rajoittaa rahoituksen muu-
toksen määrää kolmen vuoden ajan lain voi-
maantulosta.  

Kirjastojen yksikköhinnan ehdotettu las-
kentatavan muutos ja siitä aiheutuvat yksik-
köhinnan muutokset eivät muuta kirjastojen 
valtionosuusrahoituksen kokonaismäärää. 
Keskuskirjaston ja maakuntakirjastojen saa-
ma korotus olisi noin prosentti kirjastojen 
koko kustannuspohjasta, eli yhteensä noin 2 
miljoonaa euroa. Tämä rahoitusosuus otettai-
siin yksikköhintalaskelmassa ensin kaikilta 
kunnilta yhteisestä kustannuspohjasta. Sum-
malla korotettaisiin keskuskirjastoa ja maa-
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kuntakirjastoja ylläpitävien kuntien yksikkö-
hintaa kyseisille kirjastoille harkinnan mu-
kaan erityistehtävistä aiheutuvien lisäkustan-
nusten pohjalta. 

Valtionosuusperusteiden tarkistaminen 
muuttaa kuntien valtionosuuksia asukaskoh-
taisesti laskettuna. Muutokset valtio-
kuntasuhteessa ovat pääsääntöisesti koko 
maan tasolla kustannusneutraaleja, kuntakoh-
taisesti valtionosuuksien määrä kuitenkin 
muuttuu. Kuntatalouden vakauden turvaami-
seksi ja liian suurten äkillisten muutosten 
välttämiseksi muutos rajataan menetysten 
osalta – 50 euroon ja lisäysten osalta +100 
euroon asukasta kohden vuodessa vuosina 
2006—2008. Kuntakohtaisten muutosten pe-
rusteella vuonna 2006 tasauslisät olisivat 6,2 
miljoonaa euroa ja tasausvähennykset – 13,2 
miljoonaa euroa, mikä merkitsee valtion-
osuusmenojen pienentymistä yhteensä 7,0 
miljoonalla eurolla. Vuonna 2007 valtion-
osuusmenot vähenevät 1,5 miljoonalla eurol-
la ja vuonna 2008 ne lisääntyvät 217 641 eu-
rolla. 

  
Vaikutukset kuntaryhmittäin ja alueellisesti 
vuoden 2005 tasolla 

Kuntakohtaisia vaikutuksia koskevat las-
kelmat on tehty vuoden 2005 valtionosuuksi-
en tasolla. Laskelmat sisältävät muutokset 
yleiseen valtionosuuteen, valtionosuuksien 
tasaukseen, sosiaali- ja terveydenhuollon val-
tionosuuksiin, perusopetuksen ja kirjaston 
rahoitukseen sekä kansalaisopistojen valtion-
osuuksiin. Kansalaisopistojen valtionosuuden 
määräytymisperusteiden muuttamisesta 
eduskunnalle annetaan erikseen hallituksen 
esitys. Kokonaislaskelmissa ei ole otettu 
huomioon ammattikorkeakoulujen ja amma-
tillisen koulutuksen rahoituksen muutoksia. 

Kokonaismuutoksen perusteella tehtyjen 
koelaskelmien mukaan esitysten toteutusten 
yhteisvaikutus olisi vuoden 2005 tasolla ne-
gatiivinen 268 kunnassa ja positiivinen 148 
kunnassa.  

Esitysten toteutuksen kokonaisvaikutukset 
ovat positiiviset alle 10 000 asukkaan sekä 
yli 100 000 asukkaan kuntaryhmissä. Asu-
kasta kohti laskettavat positiiviset vaikutuk-
set ovat suurimmat alle 2 000 asukkaan kun-
taryhmässä. Pienimpien kuntaryhmien talo-
uskehitys on vuosikatteen muutoksen perus-
teella viime vuosina ollut heikoin. Tätä ku-
vaa seuraava taulukko: 

  
Taulukko 1. Vuosikatteen muutos kuntaryhmittäin 2003—2004 
  

Asukasluku Vuosikate 2003 Vuosikate 2004  Vuosikatteen muutos 03-04 
 miljoonaa euroa euroa/asukas miljoonaa euroa euroa/asukas  miljoona euroa euroa/asukas 
  
alle 2 000 13    126                                -3         -25     -16     -151 
2001—6 000 99 148 43 64  -56                   -84 
6 001—10 000 98 167 46 78  -52  -89 
10 001—20 000 118 181 60 93  -58    -88 
20 001—40 000 178 186 129 134  -49    -52 
40 001—100 000 157 209 153 203    -4             -6 
yli 100 000 574 391 669 453      95    62 
Koko maa 1 238 238  1098 211    -140       -27 
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Taulukko 2. Esitysten kokonaisvaikutus kuntien tuloihin vuoden 2005 tasolla kunnan koon 
mukaan 
  

Asukasluku                       Muutos vuoden 2005 tasolla 
 miljoonaa euroa euroa/asukas  (euroa/asukas ilman    * 
                                                                                           lastensuojelukerrointa) 
  
alle 2000                              1,7                        20,5                        (25,9) 
2001—6000                         7,3                       11,9                        (25,7) 
6001—10000                       3,6                         5,9                        (18,2) 
10001—20000                  -11,0                     -16,6                         (-7,9) 
20001—40000                  -13,0                     -13,6                       (-12,1) 
40001—100000                  -2,0                       -2,7                         (-7,7) 
yli 100000       16,3                      10,9                        (-2,8 ) 
  
Yhteensä                             2,8                         0,6 

  
Alueellisesti tarkastellen suurimmat vä-

hennykset kohdistuisivat Etelä-Pohjanmaan, 
Kanta-Hämeen, Satakunnan ja Pirkanmaan 
kuntiin. Myös seitsemällä muulla maakun-
nalla muutos on negatiivinen nykyiseen val-

tionosuusjärjestelmään verrattuna. Asukasta 
kohti laskettu suurin positiivinen muutos 
kohdistuisi Lappiin, Kainuuseen ja Pohjois-
Karjalaan. 

  
Taulukko 3. Esitysten kokonaisvaikutus kuntien tuloihin vuosien 2005 tasolla maakunnittain 

  
Maakunta Muutos vuoden 2005 tasolla 
 miljoonaa euroa euroa/asukas       (euro/asukas ilman         * 
                                                                                                                lastensuojelukerrointa) 
Uusimaa   11,0                               8,1                              (-3,8) 
Itä- Uusimaa                                 1,2                             12,7                             (14,5) 
Varsinais-Suomi                          -4,0                             -8,5                              (-2,9) 
Satakunta                                     -4,2                           -18,0                              (-9,9) 
Kanta- Häme                               -3,4                           -20,5                            (-15,9) 
Pirkanmaa                                    -7,3                           -16,0                            (-12,2) 
Päijät-Häme                                -1,4                             -7,4                            (-14,7) 
Kymenlaakso                              -2,0                            -10,8                            (-11,3)  
Etelä- Karjala                              -1,4                            -10,4                             (-8,9)   
Etelä- Savo                                   0,1                               1,6                              ( 9,1) 
Pohjois- Savo                               0,7                               2,6                              (-0,1) 
Pohjois- Karjala                           4,7                             27,9                             (26,3)  
Keski- Suomi                               2,9                             10,8                             (10,5) 
Etelä- Pohjanmaa                       -4,9                             -25,4                            (-10,3) 
Pohjanmaa                                  -1,0                          -5,1                             (14,8) 
Keski- Pohjanmaa                        0,3                               4,7                             (10,6) 
Pohjois- Pohjanmaa                 -0,3                              -1,0                               (3,1) 
Kainuu                                         3,5                             41,8                   (51,0) 
Lappi                                           8,4                             44,8                             (48,8) 
  
Yhteensä                                     2,8                               0,6                            

 
*) Taloudelliset vaikutukset ilman lastensuojelukerrointa on otettu vertailulaskelmaksi, koska kertoimen myötä 

kumoutuvan lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän kuntakohtaisia taloudellisia vaikutuksia ei ole 
voitu selvittää. 
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Esitysten vaikutusta kuntien tulojen muutokseen kuvaa seuraava taulukko: 
  

Taulukko 4. Kuntien tulojen muutos vuoden 2005 tasolla 
  

Muutos, euroa/ asukas Vuoden 2005 tasolla 
 kuntien lukumäärä 
  
Vähennys                                                                            268 
Yli 300 0 
201–300 1 
101–200 6 
0-100 261 
  
Lisäys                                                                                 148 
0–100 101 
101–200                                                                                33 
201–300                                                                                10 
yli 300 4 
Yhteensä 416 

  
  
Kokonaisuutena esitysten toteutus parantaa 

rahoitustasapainoa erityisesti niissä kunta-
ryhmissä, joiden talouden kehitys viime vuo-
sina on ollut heikointa. Menetykset ovat suu-
relta osin alle 100 euroa asukasta kohti. Vain 
seitsemällä kunnalla ne ovat tätä suurempia. 

  
 

4.2. Vaikutukset peruspalveluiden järjes-
tämiseen 

Ehdotetut muutokset valtionosuuksien 
määräytymisperusteisiin lisäävät määräyty-
misperusteiden ja palveluiden kustannusten 
taustalla olevien olosuhde- ja palveluraken-
netekijöiden keskinäistä vastaavuutta. Näin 
ollen esityksessä ehdotetut muutokset paran-
tavat kuntien ja muiden palveluiden järjestä-
jien edellytyksiä suoriutua palveluvelvoitteis-
taan.  

Edellä tarkoitettuja muutoksia ovat yleises-
sä valtionosuudessa uusi asukasluvun muu-
tokseen perustuva olosuhdelisä sekä syrjäi-
syyslisän ja saaristolisän laskentaan ehdotetut 
muutokset. Opetus- ja kulttuuritoimessa pal-
veluiden järjestämisedellytyksiä parantavat 
esimerkiksi vieraskielisten oppilaiden mää-
rän huomioiminen perusopetuksen yksikkö-
hinnassa sekä museoiden, teattereiden ja or-
kestereiden yksikköhinnan laskentatavan 
muutos. Sosiaali- ja terveydenhuollossa täl-
laisia uudistuksia ovat uusi vammaiskerroin 

ja syrjäisyyskertoimen laskentatavan uudis-
tus. 

Ehdotetut valtionosuuden määräytymispe-
rusteiden muutokset eräiltä osin kannustavat 
kuntia uudistamaan palvelurakenteitaan ja li-
säämään kuntien välistä yhteistyötä. Tällaisia 
ovat esimerkiksi perusopetuksen ja kirjaston 
yksikköhintojen laskentatapaan ehdotetut 
muutokset sekä ammatillisen koulutuksen ja 
ammattikorkeakoulujen investointien uusi 
rahoitusjärjestelmä. Tuloksellisuuden huo-
mioiminen ammatillisen koulutuksen yksik-
köhinnoissa ja suoritettujen tutkintojen mää-
rän ottaminen huomioon ammattikorkeakou-
lujen yksikköhinnoissa kannustavat koulu-
tuksen järjestäjiä kehittämään toimintaansa ja 
tuottamaan laadukkaampia koulutuspalvelui-
ta. Tätä kautta myös koulutuksen vaikutta-
vuus paranee ja toiminta tehostuu.  

Ammatillisen koulutuksen ja ammattikor-
keakoulujen investointien uusi rahoitusjärjes-
telmä antaisi paremmat edellytykset suunni-
telmalliselle investointitoiminnalle, kun 
hankkeiden toteutus ei ole sidoksissa valtion 
rahoitussuunnitelmaan ja siten ne voidaan to-
teuttaa toiminnan kannalta tarkoituksenmu-
kaisimpana ajankohtana. 

  
5.  Asian valmiste lu 

Esitykseen sisältyvät ehdotukset on valmis-
teltu pääosin kuntien rahoitus- ja valtion-
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osuusjärjestelmän arvioimiseksi ja tarvitta-
vien muutosesitysten valmistelua varten ase-
tetun johtoryhmän ehdotusten pohjalta. Joh-
toryhmä antoi esityksensä kuntien rahoitus- 
ja valtionosuusperusteiden tarkistamiseksi 15 
päivänä joulukuuta 2004 (sisäasiainministe-
riön julkaisuja 52/2004). Johtoryhmän apuna 
toimi valmisteleva työryhmä. Lisäksi valti-
onosuusjärjestelmän hallinnonalakohtaisia 
erityiskysymyksiä selvitettiin tarkemmin so-
siaali- ja terveysministeriön sekä opetusmi-
nisteriön asettamissa asianomaisia hallin-
nonaloja koskevissa alaryhmissä. Valmiste-
lussa olivat edustettuina sisäasiainministeriö, 
valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveys-
ministeriö, opetusministeriö sekä Suomen 
kuntaliitto. 

Mainitun johtoryhmän työn kuluessa halli-
tus teki eräitä keskeisiä uudistuksen valmis-
teluun vaikuttaneita linjauksia. Joulukuussa 
2003 päätettiin, että yhteisövero säilyy kun-
nan tulona. Alennettaessa yhteisöverokantaa 
vuodesta 2005 kuntien veromenetykset kom-
pensoitiin korottamalla kuntien osuutta yhtei-
söveron tuottoon vastaavasti. Valtiontalou-
den kehyksiä vuosille 2005—2008 koskevan 
hallituksen päätöksen mukaan valtionosuus-
lainsäädäntöä muutetaan pysyvästi siten, että 
lakisääteisestä määrävuosin tehtävästä ny-
kymuotoisesta valtion ja kuntien välisestä 
kustannustenjaon tarkistuksesta luovutaan 
vuoteen 2006 mennessä. Muun ohella tästä 
syystä kuntien rahoitus- ja valtionosuusuu-
distuksen valmisteluaikaa jatkettiin siten, että 
uudistus voi tulla voimaan vuotta suunnitel-
tua myöhemmin vuoden 2006 alusta. 

Esitykseen sisältyvien ehdotusten jatko-
valmistelu on tapahtunut ministeriöiden väli-
senä yhteistyönä. Kuntien rahoitus- ja valti-
onosuusjärjestelmän uudistus on tarkoitus to-
teuttaa kaksivaiheisesti. Tähän esitykseen si-
sältyvät vuoden 2006 alusta voimaan tulevat 
ensimmäisen vaiheen muutokset valtion-
osuusperusteiden tarkistamiseksi sekä valtion 
ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkis-
tusmenettelyä koskevien säännösten uudis-
tamiseksi. Toisessa vaiheessa rahoitus- ja 
valtionosuusjärjestelmän rakenteita varaudu-
taan uudistamaan siten, että järjestelmä yk-
sinkertaistuu, lisää tuottavuutta ja kannustaa 
kuntien yhteistoiminnan lisäämiseen. 

Ammattikorkeakoulujen rahoitusjärjestel-

män uudistamiseksi opetusministeriö asetti 
marraskuussa vuonna 2000 työryhmän, jonka 
tehtävänä oli kehittää ammattikorkeakoulu-
jen rahoitusjärjestelmää nykyistä oikeuden-
mukaisemmaksi, kannustavammaksi sekä 
nykyistä paremmin korkeakoulun infrastruk-
tuurin tarpeita vastaavaksi. Työryhmän tuli 
määrittää, miten kokonaisrahoitus jaetaan pe-
rusrahoituksen sekä hankerahoituksen, tulok-
sellisuusrahoituksen ja ammattikorkeakoulu-
laitoksen yhteisten menojen kesken, ja miten 
perusrahoituksen ja muun rahoituksen ja-
kosuhdetta voidaan tarvittaessa muuttaa. Ra-
hoitustyöryhmä sai muistionsa valmiiksi 
tammikuussa vuonna 2002.  

Ammattikorkeakoululainsäädännön uudis-
tusta valmistelut työryhmä, joka sai työnsä 
päätökseen toukokuussa 2002, sisällytti eh-
dotuksiinsa myös rahoitustyöryhmän tekemät 
rahoitusta koskevat muutosehdotukset. Val-
mistelussa korostui valtionosuusjärjestelmän 
kokonaisuuden säilyttäminen ja näin perus-
rahoitukseen liittyvät säännökset kirjoitettiin 
edelleen osaksi opetus- ja kulttuuritoimen ra-
hoituksesta annettua lakia. Hallituksen esi-
tyksen laatimisvaiheessa rahoitusta koskevat 
ehdotukset poistettiin esityksestä, ammatti-
korkeakoululakiin sisällytettyjä säännöksiä 
lukuun ottamatta. 

Ammattikorkeakoululain hyväksymisen 
yhteydessä helmikuussa 2003 eduskunta hy-
väksyi lausuman, jonka mukaan eduskunta 
edellyttää hallituksen ryhtyvän toimenpitei-
siin ammattikorkeakoulujen rahoitusjärjes-
telmän uudistamiseksi nykyistä kannusta-
vammaksi niin, että ammattikorkeakoulujen 
mahdollisuudet kehittyä korkeakoulutasoista 
opetustehtävää hoitaviksi turvataan ja että ne 
siten voivat menestyksellisesti hoitaa myös 
kansallista ja alueellista innovaatiotehtävään-
sä. Pääministeri Matti Vanhasen hallituksen 
ohjelmaan otettiin maininta, jonka mukaan 
ammattikorkeakoulujen rahoitus uudistetaan 
kannustavammaksi. Hallitusohjelman mu-
kaan ammatillista opettajankoulutusta laa-
jennetaan ja myös sen rahoitus uudistetaan.  

Ammattikorkeakoulujen rahoitusta koske-
van esityksen jatkovalmistelu on tehty vir-
kamiestyönä opetusministeriössä. Opetusmi-
nisteriö on järjestänyt kuulemistilaisuuksia, 
joihin on kutsuttu muun ohella Ammattikor-
keakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry:n, 
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Suomen Kuntaliitto ry:n, Opetusalan Am-
mattijärjestö OAJ ry:n, Suomen Ammatti-
korkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto—
SAMOK ry:n ja työmarkkinoiden keskusjär-
jestöjen edustajia. Opetusministeriö on neu-
votellut ehdotuksista erikseen Suomen Kun-
taliiton kanssa.  

Ammatillisen koulutuksen sekä ammatti-
korkeakoulujen perustamiskustannusten eril-
lisestä valtionosuusjärjestelmästä luopumista 
on valmisteltu eri yhteyksissä. Muun muassa 
joulukuussa 2000 ehdotuksensa jättänyt ope-
tusministeriön työryhmä (OPM:n työryhmien 
muistioita 2:2001) ehdotti, että lukiossa, 
ammatillisessa koulutuksessa, ammattikor-
keakouluissa ja taiteen perusopetuksessa luo-
vutaan erillisestä investointien rahoitusjärjes-
telmästä ja että perustamishankkeiden rahoi-
tus kytketään osaksi käyttökustannusten yk-
sikköhintajärjestelmää.  

Opetushallitus käynnisti 1.12.2000 ope-
tusministeriön toimeksiannosta ammatillisen 
peruskoulutuksen tuloksellisuusrahoitus-
hankkeen. Selvitystyö tehtiin vuoden 2001 
aikana selvitysmies Kauko Niinikosken avus-
tuksella. Selvitystä johti opetusministeriön 
asettama ohjausryhmä. Selvitysmiehen ra-
portti valmistui lokakuussa 2001. 

Tulosrahoituksen perusteena käytettävien 
mittareiden perusteiden ja laskentatekniikan 
tarkentamista varten asetettu opetusministe-
riön, Opetushallituksen, Tilastokeskuksen ja 
koulutuksen järjestäjien asiantuntijoista 
koostunut kehittämistyöryhmä jätti ehdotuk-
sensa 28.3.2002. Näiden ehdotusten pohjalta 
tulosrahoituksen valmistelua jatkoi edelleen 
Opetushallituksessa työryhmä. Opetusminis-
teriö asetti 2 päivänä toukokuuta 2002 Am-
matillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoi-
tusta koskevan neuvottelukunnan. Sen tehtä-
vänä on tukea opetusministeriötä tulokselli-
suusrahoitusmallin kehittämisessä ja käyt-
töönottamisessa. Tämän lisäksi neuvottelu-
kunnan tehtävänä on edistää tuloksellisuus-
rahoitukseen liittyvää tiedotusta. Neuvottelu-
kunnan toimikausi päättyy 31 päivänä joulu-
kuuta 2005.  

Esitys on kokonaisuudessaan käsitelty 
kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelu-
kunnassa. 

  
  

6.  Riippuvuus muista es i tyks istä  

6.1. Työmarkkinatukiuudistus 

Eduskunnalle annetaan vuoden 2006 valti-
on talousarvioesitykseen liittyen erillinen esi-
tys työmarkkinatukea koskevan lainsäädän-
nön uudistamiseksi. Uudistuksen on tarkoitus 
tulla voimaan samanaikaisesti tähän esityk-
seen sisältyvien ehdotusten kanssa vuoden 
2006 alusta. Työmarkkinatukiuudistuksessa 
on tarkoitus siirtyä järjestelmään, jossa valtio 
ja kunnat rahoittavat yhtä suurilla osuuksilla 
kustannukset, jotka aiheutuvat yli 500 päivää 
työmarkkinatukea saaneille maksettavasta ns. 
passiivituesta ja toimeentulotuen normitetus-
ta osasta. Tämä edellyttää, että toimeentulo-
tuen normitettu osuus irrotetaan sosiaali- ja 
terveydenhuollon valtionosuusjärjestelmästä.  

Työmarkkinatukiuudistus on tarkoitus to-
teuttaa siten, että valtion ja kuntien välinen 
kustannustenjako ei muutu. Tarkoituksena on 
myös, että työmarkkinatukiuudistuksella ei 
ole merkittävää vaikutusta yksittäisten kunti-
en talouteen. Työmarkkinatukiuudistuksesta 
kunnille vuonna 2006 korvattava lisämeno 
olisi yhteensä 180 miljoonaa euroa, mikä 
vastaa nykyistä työmarkkinatuen aktivointi-
tasoa. Aktivointitason noustessa nykyisestä 
20 prosentista tavoitetilan mukaiseen 30 pro-
senttiin kunnille korvattava lisämeno laskisi 
165 miljoonaan euroon vuonna 2007 ja lo-
pulliseen 150 miljoonan euron tasoon vuo-
desta 2008. 

Valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon 
säilyttäminen muuttumattomana ja uudistus-
ten kuntakohtaisten vaikutusten tasaaminen 
edellyttävät muutoksia sekä kuntien valtion-
osuuslakiin että sosiaali- ja terveydenhuollon 
suunnittelusta ja valtionosuudesta annettuun 
lakiin. Kuntien valtionosuuslain 7 §:ssä sää-
dettyä verotuloihin perustuvan valtionosuuk-
sien tasauksen tasausrajaa on tarkoitus nostaa 
nykyisestä 90 prosentista 91 prosenttiin kes-
kimääräisestä laskennallisesta verotulosta 
asukasta kohden. Kuntien valtionosuuslakiin 
on myös tarkoitus ottaa säännökset, jotka li-
kipitäen täysimääräisesti tasaavat työmarkki-
natukiuudistuksen vaikutukset yksittäisten 
kuntien talouteen. Lisäksi uudistus edellyttää, 
että myös tähän esitykseen sisältyvän sosiaa-
li- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja val-
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tionosuudesta annetun lain 18 §:n säännöksiä 
kuntien ja valtion osuudesta laskennallisiin 
sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustan-
nuksiin muutetaan siten, että sosiaali- ja ter-
veydenhuollon valtionosuusprosenttia noste-
taan. 

  
6.2. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon 

suunnittelusta ja valtionosuudesta 
annetun lain muuttamisesta 

Hallitus antaa eduskunnalle vuoden 2006 
talousarvioesitykseen liittyvän esityksen 
laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnitte-
lusta ja valtionosuudesta annetun lain muut-
tamisesta siten, että sosiaali- ja terveyden-
huollon käyttökustannusten valtionosuutta 
korotetaan 0,48 prosenttiyksiköllä. Pääosin 
valtionosuuden korotus liittyy Kansallisen 
terveydenhuollon hankkeen ja Sosiaalialan 
kehittämishankkeen tavoitteiden toteuttami-
seen. Määrärahan mitoituksessa otetaan 
huomioon noin 59 miljoonaa euroa lainmuu-
toksen johdosta. 

  

6.3. Vapaan sivistystyön rahoitus 

Hallitus antaa erikseen eduskunnalle esi-
tyksen laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun 
lain muuttamisesta. Laki tulisi voimaan sa-
manaikaisesti tähän esitykseen sisältyvien la-
kien kanssa. Esityksessä ehdotetaan muun 
ohella muutettavaksi kansalaisopistojen, ke-
säyliopistojen ja kansanopistojen valtion-
osuuden määräytymisperusteita. Kansalais-
opistojen asutusrakenneryhmitykseen perus-
tuvasta kustannusten laskemistavasta ehdote-
taan luovuttavaksi. Yksikköhinta laskettaisiin 
valtakunnallisten kokonaiskustannusten pe-
rusteella. Valtioneuvoston asetuksella säädet-
täisiin yksikköhinnan porrastamisesta ti-
heimmin asutuissa kunnissa. Tarkoitus on 
säätää, että kansalaisopiston yksikköhinta 
olisi 15 prosenttia muita korkeampi, jos opis-
ton sijaintikunnan asukastiheys on yli 100. 
Kuntatalouteen vaikuttavana tekijänä kansa-
laisopiston yksikköhinnan laskentatavan 
muutos on otettu huomioon tämän esityksen 
taloudellisissa vaikutuksissa. 

  
  

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

  
1.  Lakiehdotusten perustelut  

1.1. Kuntien valtionosuuslaki 

2 luku 

Valtion ja kuntien välinen kustannustenjako 

3 §. Valtionosuuksien vahvistamisperus-
teet. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi pe-
rusteista, joita noudatetaan vahvistettaessa 
kunkin varainhoitovuoden valtionosuuden 
perusteena käytettävät laskennalliset kustan-
nukset ja yksikköhinnat tai niiden perusteena 
olevat keskimääräiset euromäärät. Pykälään 
ehdotetaan tehtäväksi valtion ja kuntien väli-
sen kustannustenjaon tarkistusmenettelyn 
uudistamisen edellyttämät muutokset. Kus-
tannustenjaon tarkistuksen toteuttamisesta 
säädetään tarkemmin 6 §:ssä, sosiaali- ja ter-
veydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuu-
desta annetun lain 18 ja 18 a §:ssä sekä ope-

tus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun 
lain 9 §:ssä. 

Pykälän 1 kohta vastaa sisällöltään voimas-
sa olevaa lainsäädäntöä. Sen mukaan valti-
onosuustehtävien laajuuden ja laadun muu-
toksista aiheutuvat kustannukset otettaisiin 
arvioidun suuruisina vuosittain huomioon 
vahvistettaessa seuraavan varainhoitovuoden 
valtionosuusperusteita. Lain 4 §:n mukaan 
valtionosuustehtävän laajuuden ja laadun 
muutos otetaan huomioon, jos se aiheutuu 
asianomaista valtionosuustehtävää koskevas-
ta laista tai asetuksesta, lakiin tai asetukseen 
perustuvasta valtion viranomaisen määräyk-
sestä, sosiaali- ja terveydenhuollon voimava-
rapäätöksestä taikka valtion talousarviosta. 
Valtionosuustehtävän laajuuden ja laadun 
muutokset perustuvat siten valtion kunnille 
tai muille valtionrahoituksen saajille anta-
miin uusiin tai aikaisemmasta laajennettuihin 
velvoitteisiin. 

Pykäläehdotuksen 2 kohdan mukaan val-
tionosuusperusteita vahvistettaessa otettaisiin 
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vuosittain huomioon kustannustason arvioi-
dut muutokset. Kustannustason muutos tulee 
ehdotuksen mukaan ottaa huomioon täysi-
määräisenä. Samalla kustannustason muutok-
sen määräytymistapaa ehdotetaan muutetta-
vaksi 4 §:n 2 momentin perusteluissa ehdote-
tulla tavalla. Voimassa olevan lain mukaan 
kustannustason muutos on voitu ottaa huo-
mioon enintään täyteen ja vähintään puoleen 
määrään kustannustason arvioidusta muutok-
sesta.  

Pykäläehdotuksen 3 kohdan mukaan seu-
raavan varainhoitovuoden valtionosuusperus-
teissa otettaisiin vuosittain huomioon vahvis-
tamisvuotta edeltäneenä vuonna toteutuneen 
kustannustason muutoksen ja asianomaiselle 
vuodelle arvioidun kustannustason muutok-
sen erotus. Ehdotus vastaa voimassa olevaa 
lainsäädäntöä. Menettelystä säädetään nyky-
ään tässä esityksessä kumottavaksi ehdote-
tussa 5 §:ssä. 

Pykälän 4 kohdassa ehdotetaan säädettä-
väksi valtion ja kuntien välisen kustannusten-
jaon tarkistuksen ottamisesta huomioon seu-
raavan varainhoitovuoden valtionosuusperus-
teissa. Valtionosuuden perusteina käytettäviä 
laskennallisia kustannuksia ja yksikköhintoja 
tarkistettaisiin kustannustenjaon tarkistukses-
sa samalla tavalla kuin nykyisinkin. 

4 §. Valtionosuustehtävien ja kustannusta-
son muutos. Pykälän 2 momentti ehdotetaan 
muutettavaksi. Siinä säädetään valtionosuus-
perusteissa huomioon otettavan kustannusta-
son muutoksen määrittelystä. Kustannustason 
muutosta kuvaavan indeksin määrittelyä eh-
dotetaan muutetavaksi siten, että se vastaisi 
nykyistä paremmin kuntien peruspalveluiden 
kustannusten todellista kehitystä. 

Voimassa olevan lain mukaan kustannusta-
son muutos lasketaan siten, että kaksi kol-
masosaa siitä aiheutuu kunnan ansiotason ja 
kunnan palkkasidonnaisten maksujen muu-
toksesta ja yksi kolmasosa yleisen hintatason 
muutoksesta. Kuntien valtionosuudesta anne-
tun asetuksen (1271/1996) mukaan kunnan 
ansiotason muutoksena pidetään tällöin Ti-
lastokeskuksen julkaiseman kunnan palkan-
saajien ansiotasoindeksin muutosta. Palk-
kasidonnaisina maksuina pidetään kuntien 
maksamiin palkkoihin liittyviä kuntien työn-
antajina suorittamia kansaneläke-, sairausva-
kuutus-, työttömyysvakuutus- ja eläkemaksu-

ja. Asetuksen mukaan yleisen hintatason 
muutoksen mittaaminen perustuu Tilastokes-
kuksen julkaisemaan kuluttajahintaindeksin 
muutokseen. 

Esityksessä ehdotetaan, että kustannustason 
muutos määräytyy jatkossa uuden peruspal-
veluiden hintaindeksin mukaisesti. Indeksi 
perustuisi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
opetus- ja kulttuuritoimen käyttömenoilla 
painotettuun kustannustason muutokseen. In-
deksin laskemisesta säädettäisiin tarkemmin 
valtioneuvoston asetuksella. Peruspalvelui-
den hintaindeksin tuottaa ja julkaisee Tilas-
tokeskus. 

Ehdotettu peruspalvelujen hintaindeksi ot-
taa nykyisiä indeksejä paremmin huomioon 
kuntatalouden ostojen kehityksen ja vähentää 
kuluttajahintaindeksin satunnaisesta vaihte-
lusta aiheutuvia ongelmia. Peruspalvelujen 
hintaindeksi myös kuvaa paremmin ja mittaa 
luotettavammin valtionosuustehtävien kus-
tannuksissa tapahtuvia muutoksia, koska jo-
kaiselle menolajille pyritään löytämään mah-
dollisimman hyvin sen hintakehitystä kuvaa-
va hintaindeksi. Myös palvelurakenteen ja 
hintasuhteiden muutos tulee paremmin ote-
tuksi huomioon, koska ehdotetussa peruspal-
velujen hintaindeksissä painorakenne ei olisi 
nykymallin tavoin kiinteä, vaan Tilastokes-
kus tarkistaisi sen määräajoin. Nykyiseen 
valtionosuusindeksiin verrattuna ehdotettu 
peruspalvelujen hintaindeksi takaa kunnille 
vähintään samantasoisen kustannusten nou-
susta aiheutuvan korotuksen. 

5 §. Toteutuneiden muutosten huomioon ot-
taminen. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi 
tarpeettomana. Pykälän mukaan seuraavan 
varainhoitovuoden valtionosuusperusteissa 
otetaan vuosittain huomioon valtionosuuspe-
rusteiden vahvistamisvuotta edelliselle vuo-
delle arvioitujen valtionosuustehtävien laa-
juuden ja laadun sekä kustannustason muu-
tosten ja mainitun vuoden toteutuman erotus. 

Valtionosuustehtävien laajuuden ja laadun 
muutoksen osalta arvion ja toteuman erotusta 
ei ehdotuksen mukaan enää otettaisi huomi-
oon vuosittain vahvistettaessa valtionosuus-
perusteita seuraavalle varainhoitovuodelle. 
Kunnille annettavien uusien tai kunnilta pois-
tuvien tehtävien taloudelliset vaikutukset tu-
lee uudistuksia tehtäessä arvioida mahdolli-
simman hyvin. Uudistusten vaikutukset ote-
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taan arvion mukaisena huomioon valtion-
osuusperusteissa sen vuoden alusta, jona uu-
distus toteutetaan. Mikäli toteutuneet kustan-
nukset poikkeavat arviosta, tulee erotus ote-
tuksi huomioon joka neljäs vuosi tehtävässä 
kustannustenjaon tarkistuksessa. Kustannus-
tenjaon tarkistusvuonna toiminnan laajuuden 
ja laadun muutosten toteutuneet vaikutukset 
kustannuksiin tulevat kustannuspohjien kaut-
ta automaattisesti otetuksi valtionosuusperus-
teissa huomioon. 

Kustannustason muutoksen arvion ja toteu-
tuman erotus valtionosuusperusteiden vah-
vistamisvuotta edelliseltä vuodelta otettaisiin 
jatkossakin vuosittain huomioon vahvistetta-
essa valtionosuusperusteita seuraavalle va-
rainhoitovuodelle. Tästä ehdotetaan säädettä-
väksi tähän esitykseen sisältyvässä 3 §:n 3 
kohdassa. 

6 §. Kustannustenjaon tarkistaminen. Py-
kälään sisältyvät valtion ja kuntien välistä 
kustannustenjaon tarkistamista koskevat 
säännökset ehdotetaan uudistettaviksi. Pykä-
län otsikkoa ehdotetaan samalla muutetta-
vaksi uudistettua sisältöä vastaavasti. Nyky-
ään kustannustenjaon tarkistaminen on pykä-
län otsikossa nimetty kustannustenjaon säi-
lyttämiseksi, koska kustannustenjako aina 
tarkistusvuonna palautetaan kuntien valtion-
osuuslain voimaantulohetkellä vuoden 1997 
alussa vallinneeseen valtion ja kuntien väli-
sen kustannustenjaon mukaiseen tilanteeseen. 
Ehdotuksen mukaan kustannustenjakoa ei 
enää pysyvästi kiinnitettäisi tietyn hetken 
mukaiseen tilanteeseen, vaan se määräytyisi 
joka neljäs vuosi säädettävän valtionosuus-
prosentin mukaan. Kustannustenjakoa voitai-
siin näin ollen tarkistusvuonna myös muut-
taa. 

Kustannustenjaon tarkistuksesta säädettäi-
siin kuntien valtionosuuslain lisäksi sosiaali- 
ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtion-
osuudesta annetussa laissa sekä opetus- ja 
kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa lais-
sa. 

Ehdotuksen mukaan kustannustenjaon tar-
kistaminen suoritettaisiin, kuten nykyisinkin, 
joka neljäs vuosi. Kustannustenjaon tarkistus 
liittyy kiinteästi hallituskauden alussa laadit-
tavaan peruspalveluohjelmaan ja vaalikauden 
menokehyksiin. Opetustoimessa ja kirjastos-
sa ehdotus tarkoittaa luopumista nykyisestä 

menettelystä, jossa valtionosuuden määräy-
tymisperusteina käytettävät yksikköhinnat on 
laskettu edellisenä vuotena toteutuneiden 
kustannusten perusteella joka toinen vuosi. 

Kustannustenjaon tarkistuksen piiriin kuu-
luisivat samat sosiaali- ja terveydenhuollon 
sekä opetus- ja kulttuuritoimen palvelut kuin 
nykyisinkin. Kustannustenjaon tarkistus ei 
jatkossakaan koskisi perustamishankkeista 
eikä muusta kulttuuritoimesta kuin kirjastois-
ta aiheutuvia kustannuksia eikä laskennallisia 
korkoja, lainanhoitokustannuksia, poistoja tai 
muita vastaavia eriä. Myöskään kuntien val-
tionosuuslain mukainen yleinen valtionosuus 
ei kuuluisi kustannustenjaon tarkistuksen pii-
riin. 

Pykäläehdotuksen mukaan kustannustenja-
ko valtion ja kuntien välillä tarkistetaan val-
takunnallisesti yhtenä kokonaisuutena ja se 
kattaisi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
opetustoimen ja kirjaston palvelut. Joka nel-
jäs vuosi toteutettava kustannustenjaon tar-
kistus pitäisi sisällään kaksi peruselementtiä. 
Ensinnäkin valtionosuuden perusteena käy-
tettävät laskennalliset kustannukset ja yksik-
köhinnat tarkistettaisiin nykyiseen tapaan to-
teutuneiden kustannusten mukaisiksi tarkis-
tusvuotta seuraavan varainhoitovuoden alus-
ta. Toiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon se-
kä opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus-
prosenteista säädettäisiin neljäksi vuodeksi 
kerrallaan mainitun varainhoitovuoden alus-
ta. 

Tarkistusvuosien välillä laskennallisiin 
kustannuksiin ja yksikköhintoihin tehtäisiin 
vuosittain täysimääräinen kustannustason 
muutokseen perustuva indeksitarkistus, jota 
on selostettu tarkemmin 3 ja 4 §:n peruste-
luissa. Voidaan arvioida, että siirtyminen 
vuosittain toteutettaviin täysimääräisiin ja 
kuntien peruspalveluiden kustannuskehitystä 
nykyistä paremmin kuvaaviin indeksitarkis-
tuksiin vähentää kustannustenjaon tarkistus-
ten yhteydessä toteutettavien valtionosuuksi-
en kompensoinnin tarvetta. 

Valtionosuusprosenttien määritys tapahtui-
si kokonaisarvioinnin pohjalta ja siinä otet-
taisiin huomioon useita eri tekijöitä, kuten 
rahoituksen riittävyys lakisääteisten kunnal-
listen palveluiden järjestämiseen, määrittely-
hetkellä voimassa oleva valtionosuusprosent-
ti, palveluiden kehittämistarpeet, peruspalve-
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lujen kustannuskehitykseen vaikuttaneet teki-
jät, vallitseva valtion ja kuntien taloudellinen 
tilanne sekä tulevien vuosien näkymät ja 
haasteet. Lain voimaantulosäännöksen 2 
momentin mukaan ensimmäinen uusimuo-
toinen tarkistus ehdotetaan toteutettavaksi 
vuonna 2007 vuoden 2008 valtionosuuksiin. 

Valtionosuuden mitoitusperusteina käytet-
tävien laskennallisten kustannusten ja yksik-
köhintojen perusteena olevien toteutuneiden 
kustannusten laskentatapa ehdotetaan sosiaa-
li- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja val-
tionosuudesta annetun laissa sekä opetus- ja 
kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa lais-
sa säilytettäväksi pääosin entisellään. Ope-
tustoimessa ja kirjastossa yksikköhinnat las-
kettaisiin kuitenkin kustannustenjaon tarkis-
tusvuonna vuotta nykyistä vanhempien kus-
tannustietojen perusteella, jolloin kustannus-
tiedot olisivat kaikilla hallinnonaloilla samal-
ta vuodelta. Opetustoimen ja kirjaston yksik-
köhintojen taso olisi tällöin myös tiedossa 
valmisteltaessa valtion talousarviota seuraa-
valle vuodelle. 

Tarkoituksena on, että opetus- ja kulttuuri-
toimen yksikköhintojen perusteena olevat 
kustannukset lasketaan ja sosiaali- ja tervey-
denhuollon laskennalliset kustannukset selvi-
tetään joka vuosi, vaikka kustannustenjakoa 
ei tarkistetakaan vuosittain. 

8 §. Yleisen valtionosuuden määräytymi-
nen. Pykälän 3 momenttiin on lisätty viittaus 
uuteen 12 a §:ään, jossa säädettäisiin uudesta 
kunnan asukasluvun muutokseen perustuvas-
ta kunnan yleisen valtionosuuden olosuhde-
lisästä. Momenttia on 9 §:n perusteluihin vii-
taten muutettu myös siten, että saaristo-
osakunnille maksettaisiin nykyisestä poike-
ten samanaikaisesti sekä saaristo- että syrjäi-
syyslisää. 

9 §. Saaristolisä. Pykälän säännöksiä saa-
ristokunnille ja saaristo-osakunnille myön-
nettävästä saaristolisästä ehdotetaan muutet-
tavaksi. Samalla saaristo-osakunnille myön-
nettävää saaristolisää koskevat säännökset 
ehdotetaan erotettavaksi omaksi 2 momentik-
seen.  

Saaristolisää ehdotetaan saaristoisuudesta 
aiheutuvien lisäkustannusten kattamiseksi 
nostettavaksi siten, että saaristolisä olisi ylei-
sen valtionosuuden perusosa seitsenkertaise-
na (nykyisin kuusinkertaisena) kunnissa, joi-

den väestöstä vähintään puolet asuu ilman 
kiinteää kulkuyhteyttä mantereeseen ja ylei-
sen valtionosuuden perusosa nelinkertaisena 
(nykyisin kolminkertaisena) muissa saaristo-
kunnissa. 

Ehdotuksen mukaan lisä olisi nykyistä suu-
rempi myös niissä saaristo-osakunnissa, jois-
sa kunnan saaristo-osissa asuvien määrä on 
poikkeuksellisen korkea. Korotettua lisää 
saisivat kunnat, joiden saaristo-osissa asuu 
vähintään 1 200 asukasta. Asutusrakenne ja 
liikenneyhteydet ovat näissä kunnissa poik-
keuksellisen vaikeat. Kulkuyhteyksissä jou-
dutaan turvautumaan usein lossiliikentee-
seen. Näissä saaristo-osakunnissa saaristolisä 
olisi kunnan yleisen valtionosuuden perus-
osan suuruinen. Muissa saaristo-osakunnissa 
saaristolisä olisi, kuten nykyisinkin, saaris-
tossa asuvien määrän ja yleisen valtionosuu-
den keskimääräisen euromäärän tulo kerrot-
tuna luvulla 1,5. Lisäksi ehdotetaan, että 
kaikki saaristolisää saavat saaristo-osakunnat 
olisivat nykyisestä poiketen oikeutettuja sa-
manaikaisesti myös 10 §:ssä tarkoitettuun 
syrjäisyyslisään. 

10 §. Syrjäisyyslisä. Pykälään ehdotetaan 
lisättäväksi uusi 2 momentti, jossa säädetään 
kaikkein harvimmin asutuille kunnille määri-
teltävästä nykyistä suuremmasta syrjäisyys-
lisästä. Pykäläehdotuksen mukaan kunnan 
syrjäisyyslisä on yleisen valtionosuuden pe-
rusosa yhdeksänkertaisena, jos kunnan asu-
kastiheys maaneliökilometriä kohden on va-
rainhoitovuotta edeltävän vuoden alussa 
enintään 0,5. Näihin kuntiin ei siten sovellet-
taisi pykälän 1 momentin mukaista paikalli-
sen ja seudullisen väestöpohjan perusteella 
määräytyviin syrjäisyyslukuihin perustuvaa 
syrjäisyyslisää, joissa korkein mahdollinen 
lisä on yleisen valtionosuuden perusosa kuu-
sinkertaisena. 

11 §. Taajamarakennelisä. Nykyinen lii-
kenteen taajamalisä ehdotetaan pykälässä 
muutettavaksi taajamarakennelisäksi. Taaja-
marakennelisä laskettaisiin, kuten nykyinen 
liikenteen taajamalisäkin, taajamaväestön 
määrän perusteella. Taajamarakennelisä vas-
taa liikenteen taajamalisää myös siltä osin, 
että lisään olisivat oikeutettuja kunnat, joiden 
taajamaväestön määrä on vähintään 40 000 
asukasta. 

Taajamarakennelisä lasketaan taajamassa 
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asuvan väestön määrän ja yleisen valtion-
osuuden keskimääräisen euromäärän tulosta. 
Taajamarakennelisä ehdotetaan porrastetta-
vaksi taajamaväestön määrän perusteella si-
ten, että lisä saadaan kertomalla edellä mai-
nittu tulo kertoimella, joka on 0,75 taajama-
väestön ollessa 40 000—99 999, 0,7 taaja-
maväestön ollessa 100 000—199 999 ja 0,01 
taajamaväestön ollessa 200 000 tai enemmän. 
Nykyisessä liikenteen taajamalisässä kerroin 
on kaikissa yli 40 000 taajama-asukkaan 
kunnissa 0,45. 

Ehdotetussa taajamarakennelisän määritte-
lyssä on otettu huomioon kunnan taajama-
asteisuudesta aiheutuvat lisäkustannukset, 
kuten joukkoliikennekustannukset sekä mui-
den tähän esitykseen sisältyvien valtion-
osuusperusteiden muutosten kokonaisvaiku-
tus kuntien talouteen. 

12 a §. Asukasluvun muutokseen perustuva 
lisä.  Pykälä on kokonaan uusi. Siinä ehdote-
taan säädettäväksi uudesta yleisen valtion-
osuuden olosuhdelisästä, joka perustuu kun-
nan asukasluvun muutokseen. 

Pykäläehdotuksen mukaan kunnan yleistä 
valtionosuutta korotettaisiin, jos kunnan asu-
kasmäärä on varainhoitovuotta edeltävän 
kolmen vuoden aikana muuttunut yhteensä 
vähintään kuudella prosentilla. Korotukseen 
olisivat oikeutettuja kunnat, joiden asukas-
määrä on mainittuna ajanjaksona joko lisään-
tynyt tai vähentynyt mainitulla prosenttimää-
rällä. Asukasluvun muutoksena otettaisiin 
huomioon kuolleisuus, syntyvyys ja muutto-
liike. Lisä laskettaisiin siten, että kunnan 
yleisen valtionosuuden perusosa kerrottaisiin 
luvulla 1,39. 

Ehdotettu olosuhdelisä on perusteltu, koska 
erityisen voimakas väestön väheneminen vi-
nouttaa kunnan väestörakennetta epäedulli-
seen suuntaan, mutta palvelujen tarjonnan 
vähentämistä ei voida toteuttaa samassa aika-
taulussa ja samassa suhteessa. Väestön kas-
vaessa kunnan palvelujen kysyntä ja inves-
tointitarpeet puolestaan kasvavat nopeammin 
kuin kunnat tulot. Ehdotettu olosuhdelisä 
kohdentaa voimavaroja taantuville väestöä 
menettäville alueille ja kasvukeskuksiin.  

13 §. Rahoitusavustus. Poikkeuksellisten 
tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaike-
uksien perusteella kunnalle myönnettävän 
harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen myön-

tämisehtoja ehdotetaan pykälässä tiukennet-
tavaksi. Ehdotuksen tarkoituksena on lisätä 
avustuksen vaikuttavuutta, edistää palvelui-
den järjestämistapojen uudistamista kunnissa 
ja tehostaa kuntien toimintaa. 

Harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen 
myöntämiselle pykälän 1 momentissa sääde-
tyt edellytykset säilyisivät nykyisinä. Avus-
tusta voidaan siten myöntää kunnalle, joka 
ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten 
kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on 
lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Talou-
dellisen tuen tarvetta arvioitaessa voitaisiin 
jatkossakin ottaa huomioon myös paikalliset 
erityisolosuhteet. 

Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muutetta-
vaksi. Sen mukaan rahoitusavustuksen 
myöntämisen ehtona olisi jatkossa kunnan 
hyväksymä suunnitelma taloutensa tasapai-
nottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. 
Suunnitelma tulisi liittää avustushakemuk-
seen. Valtionapuviranomainen voisi nykyisen 
tapaan asettaa avustuksen myöntämiselle ja 
käytölle myös muita kunnan talouteen liitty-
viä ehtoja. Rahoitusavustus voidaan seuraa-
vina vuosina jättää myöntämättä tai se voi-
daan myöntää alennettuna, jos suunnitelmaa 
tai asetettuja ehtoja ei ole noudatettu. 

Ehdotuksen taustalla on se, että monille 
kunnille on myönnetty harkinnanvaraista ra-
hoitusavustusta useina vuosina peräkkäin ja 
kunnat ovat mieltäneet avustukset eräänlai-
seksi valtionosuuden jatkeeksi. Useat kunnat 
ovat myös rakentaneet talousarvionsa sen 
olettamuksen varaan, että niille myönnetään 
harkinnanvaraista rahoitusavustusta. Ehdote-
tulla harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen 
myöntämisehtojen tiukennuksella kuntia py-
ritään ohjaamaan uudistamaan palvelu- ja 
kustannusrakenteitaan siten, että niiden toi-
mintaedellytykset pitkällä aikavälillä parani-
sivat. 

Rahoitusavustuksen edellytyksenä olevan 
kunnan talouden tasapainottamista koskevan 
suunnitelman tulisi olla kunnan hyväksymä 
ja kunnan tulisi sitoutua noudattamaan suun-
nitelmaa. Laissa ei ehdoteta säädettäväksi, 
mikä kunnan toimielin suunnitelman hyväk-
syy. Talouden tervehdyttämiseksi toteutetta-
vat toimenpiteen ovat kuitenkin useimmiten 
luonteeltaan sellaisia, että ne talousarvioasi-
oina edellyttävät kunnanvaltuuston päätöstä. 
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Sisäasiainministeriö seuraisi toimenpiteiden 
toteutumista käsitelleessään kunnan rahoitus-
avustushakemuksia seuraavina vuosina. Ra-
hoitusavustus voitaisiin seuraavina vuosina 
jättää myöntämättä tai se voitaisiin myöntää 
alennettuna, jos suunnitelmaa tai asetettuja 
ehtoja ei ole noudatettu. Suunnitelman nou-
dattamatta jättäminen ei sen sijaan muodos-
taisi perustetta jo myönnetyn avustuksen ta-
kaisinperinnälle. 

 16 §. Valtionosuuden ja rahoitusavustuk-
sen myöntäminen sekä verotuloihin perustu-
van valtionosuuksien tasauksen vahvistami-
nen. Pykälän 3 momenttia ehdotetaan muu-
tettavaksi siten, että laissa ei enää säädettäisi 
13 §:ssä tarkoitetun rahoitusavustuksen ha-
kuajankohdasta. Voimassa olevan lain mu-
kaan rahoitusavustusta on haettava valtion-
apuviranomaisena toimivalta sisäasiainminis-
teriöltä varainhoitovuoden elokuun loppuun 
mennessä. Ehdotuksen mukaan sisäasiainmi-
nisteriö päättäisi avustuksen hakuajoista. Eh-
dotus lisäisi avustusmenettelyn joustavuutta. 

27 §. Yleisen valtionosuuden perusteena 
oleva keskimääräinen euromäärä vuonna 
2006.  Nykyisin pykälässä säädetään keski-
määräisestä euromäärästä vuonna 1997 ja 
keskimääräiseen euromäärään eri vuosina 
tehdyistä vähennyksistä sekä vuonna 1997 
julkisen talouden säästöpäätösten perusteella 
kuntien yleisen valtionosuuteen tehdyistä vä-
hennyksistä. Nämä vähennykset sekä 29 §:n 
2 momentissa tarkoitetut kuntien yleiseen 
valtionosuuteen vuonna 1998 tehdyt julkisen 
talouden säästöt on otettu huomioon pykäläs-
sä ehdotetussa keskimääräisessä euromääräs-
sä vuodelle 2006 ja mainitusta vuodesta ylei-
seen valtionosuuteen tehtävissä vähennyksis-
sä. 

Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi lain 8 §:n 2 momentissa tarkoitetusta 
yleisen valtionosuuden perusteena käytettä-
västä keskimääräisestä euromäärästä vuonna 
2006. Pykäläehdotuksen mukaan keskimää-
räinen euromäärä olisi mainittuna vuonna 
27,75 euroa asukasta kohden. Mainittu eu-
romäärä muodostaisi perustan myös seuraa-
ville vuosille vahvistettaville keskimääräisil-
le euromäärille, joissa lisäksi otetaan huomi-
oon vuosittain kustannustason muutos.  

Pykälän 2 momentin mukaan kunnille 
myönnettävästä yleisestä valtionosuudesta 

vähennettäisiin kaikkien kuntien osalta vuo-
desta 2006 lukien 10,75 euroa asukasta koh-
den. Tällä vähennyksellä ensinnäkin estetään 
valtionosuuksien määrän kasvu, joka muuten 
aiheutuisi 9—11 ja 12 a §:ssä tarkoitetuista 
yleisen valtionosuuden olosuhdelisien las-
kentaperusteisiin vuodesta 2006 ehdotetuista 
muutoksista sekä muutoksesta, joka aiheutui-
si voimalaitosten kiinteistöveron ehdotetusta 
uudesta käsittelytavasta laskettaessa verotu-
loihin perustuvaa valtionosuuden tasausta.  
Vähennys on tällä perusteella 3,22 euroa 
asukasta kohden. Vähennyksestä 7,53 euroa 
asukasta kohden johtuu kuntien yleiseen val-
tionosuuteen julkisen talouden säästöpäätös-
ten vuoksi vuosina 1997 ja 1998 tehdyistä 
vähennyksistä. 

29 §. Valtionosuudet vuodesta 1998 lukien. 
Pykälä ehdotetaan 27 §:n perusteluihin viita-
ten kumottavaksi tarpeettomana. Pykälässä 
säädetyt vuodesta 1998 toteutetut valtion-
osuuksien vähennykset pysyvät yleisen valti-
onosuuden osalta voimassa mainitun 27 §:n 
nojalla. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
opetus- ja kulttuuritoimen osalta pykälässä 
tarkoitetut vähennykset on toteutettu pysy-
västi mainittuja toimintoja koskevassa valti-
onosuussäännöksissä. 

Voimaantulosäännös. Voimaantulosään-
nöksen 1 momentin mukaan laki ehdotetaan 
tulevaksi voimaan vuoden 2006 alusta. 

Ehdotettuja säännöksiä, jotka koskevat val-
tionosuuksien vahvistamisperusteita ja kus-
tannustenjaon tarkistamista, sovellettaisiin 
kuitenkin voimaantulosäännöksen 2 momen-
tin mukaan ensimmäisen kerran vasta mää-
rättäessä valtionosuuksia vuodelle 2008. Sii-
hen asti mainituilta osin sovellettaisiin lain 
voimaan tullessa voimassa olleita säännök-
siä. Näin ollen esimerkiksi kustannustason 
muutos voitaisiin vuoteen 2007 saakka ottaa 
valtionosuusperusteissa huomioon täyttä 
määrää alempana, kuitenkin vähintään puo-
leen täydestä kustannustason muutoksesta. 

Voimaantulosäännöksen 3 momentin mu-
kaan lakiehdotuksen 4 §:n 2 momentissa tar-
koitettu uusi peruspalveluiden hintaindeksi 
otettaisiin käyttöön ensimmäisen kerran jo 
vuoden 2006 valtionosuusperusteissa. 

Voimaantulosäännöksen 4—6 momentissa 
ehdotetaan säädettäväksi siirtymäkauden jär-
jestelystä, jossa kolmen vuoden ajan lieven-
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netään valtionosuusmuutoksia, joita kunnille 
aiheutuu tästä laista sekä tähän hallituksen 
esitykseen sisältyvästä sosiaali- ja terveyden-
huollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 
annetun lain muuttamisesta annetusta laista 
sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 
annetun lain muuttamisesta annetussa laissa 
perusopetuksen ja kirjastojen valtionosuuspe-
rusteisiin ehdotetuista muutoksista. Lisäksi 
otetaan huomioon ne kansalaisopistojen val-
tionosuusperusteiden muutokset, jotka aiheu-
tuvat eduskunnalle erikseen annettavasta hal-
lituksen esityksestä vapaasta sivistystyöstä 
annetun lain muuttamiseksi. Ammatillisen 
koulutuksen, ammattikorkeakoulujen sekä 
museoiden, teattereiden ja orkestereiden val-
tionosuuden määräytymisperusteisiin ehdo-
tettuja muutoksia ei sen sijaan otettaisi huo-
mioon siirtymäkauden järjestelyssä. 

Siirtymäkauden aikana vuosina 2006—
2008 tasattaisiin ehdotetuista valtionosuuspe-
rusteiden muutoksista kunnille tulevia valti-
onosuuksien vähennyksiä ja lisäyksiä. Voi-
maantulosäännöksen 5 momentissa valtion-
osuuksien vähennys rajataan ehdotuksen mu-
kaan vuonna 2006 enintään 50, vuonna 2007 
enintään 100 ja vuonna 2008 enintään 150 
euroon asukasta kohden. Ehdotetuista valti-
onosuusperusteiden muutoksista kunnalle tu-
leva valtionosuuden lisäys rajattaisiin enin-
tään 100 euroon vuonna 2006, enintään 200 
euroon vuonna 2007 ja enintään 300 euroon 
vuonna 2008. 

Voimaantulosäännöksen 6 momentin mu-
kaan ehdotetuista valtionosuusperusteiden 
muutoksista kunnille aiheutuvat valtion-
osuuksien lisäykset ja vähennykset sekä nii-
den tasaukset vuosina 2006—2008 määritel-
täisiin kerralla lopullisesti muutosten tullessa 
voimaan. Laskenta perustuu ehdotuksen mu-
kaan tällöin vertailuun, jossa vuodelle 2005 
tuolloin voimassa olleiden määräytymispe-
rusteiden mukaisesti laskettuja valtionosuuk-
sia verrataan valtionosuuksiin, jotka olisi 
myönnetty, jos ehdotetut uudet valtionosuuk-
sien määräytymisperusteet olisivat olleet 
voimassa jo vuonna 2005. 

Voimaantulosäännöksen 5 momentin mu-
kaan siirtymäkauden tasausten edellyttämiin 
valtionosuuksien lisäysten maksamiseen ja 
vähennysten perimiseen sekä niiden kohden-
tamiseen eri hallinnonaloille sovellettaisiin 

kuntien valtionosuuslain 17 §:ää. Valtion-
osuuksien vähennykset ja lisäykset kohden-
nettaisiin siten eri hallinnonaloille samassa 
suhteessa kuin mitä asianomaisten hallin-
nonalojen valtionosuusmäärärahat ovat valti-
on talousarviossa. Vähennykset ja lisäykset 
tulisivat maksuun kuukausittain valtion-
osuuksien hallinnonalakohtaisten maksa-
tuserien yhteydessä.  

  
 

1.2. Sosiaali- ja terveydenhuollon suun-
nittelusta ja valtionosuudesta annettu 
laki 

11 §. Laskennalliset kustannukset. Pykälän 
2 momenttia ehdotetaan tarkistettaviksi valti-
onosuuden laskentatavan muutoksen johdos-
ta siten, että laskennassa otettaisiin huomioon 
uusina määräytymistekijöinä vaikeavam-
maisten henkilöiden lukumäärä sekä lasten-
suojelun tarve kunnassa.  

12 §. Kunnan valtionosuus. Pykälän 1 mo-
mentissa säädetään sosiaali- ja terveyden-
huollon valtionosuuksien määräytymisperus-
teista. Momenttiin sisältyvään määräytymis-
tekijöiden luetteloon lisättäisiin uusina valti-
onosuuksien määräytymistekijöinä vaikea-
vammaisten henkilöiden määrä ja lastensuo-
jelun tarve. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan lisättä-
väksi laskentasäännöt uusien määräytymiste-
kijöiden perusteella määriteltävien laskennal-
listen kustannusten huomioon ottamisesta 
valtionosuuksissa. Vammaisuuden perusteel-
la määräytyvä laskennallinen kustannus saa-
taisiin kertomalla asukasta kohden määrätty 
euromääräinen lukuarvo kunnan asukkaiden 
määrällä ja jäljempänä 15 a §:ssä tarkoitetul-
la vammaiskertoimella. Lastensuojelun pe-
rusteella määräytyvä laskennallinen kustan-
nus saataisiin kertomalla asukasta kohden 
määrätty euromääräinen lukuarvo kunnan 
asukasluvulla ja jäljempänä 15 b §:ssä tarkoi-
tetulla lastensuojelukertoimella. 

15 §. Päivähoitokerroin. Pykälässä sääde-
tään lasten päivähoidon aiheuttamia erilaisia 
kustannuksia huomioon ottavasta kertoimes-
ta. Esityksessä ehdotetaan kertoimen nimen 
muuttamista työssäkäyntikertoimesta päivä-
hoitokertoimeksi. 

15 a §. Vammaiskerroin. Pykälän 1 mo-
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mentissa säädettäisiin uudesta määräytymis-
perusteesta, joka ottaisi huomioon kunnassa 
asuvien vaikeavammaisten henkilöiden pal-
veluista aiheutuvat kustannukset yksinkertai-
sella tilastotietoihin perustuvalla uudella ker-
toimella. Kerroin laskettaisiin jakamalla 
kunnan vaikeasti vammaisten henkilöiden 
suhteellinen osuus koko maan vastaavalla 
osuudella.  

Mallissa otettaisiin vaikeavammaisten hen-
kilöiden palveluista aiheutuvat lisäkustan-
nukset kunnassa huomioon erityisellä ker-
toimella. Uudessa mallissa laskentaperus-
teeksi esitetään niiden henkilöiden määrää, 
jotka saavat Kansaneläkelaitoksen myöntä-
mää vammaistukea, eläkkeensaajien hoitotu-
kea tai lapsen hoitotukea sekä niiden henki-
löiden määrää, jotka ovat vammaisuuden 
johdosta laitoshoidossa. Laskentaperusteessa 
vammaistukilain mukaista vammaistukea 
saavina otettaisiin huomioon henkilöt, jotka 
saavat vammaistukea, korotettua vammaistu-
kea, erityisvammaistukea ja suojattua vam-
maistukea. Vastaavasti kansaneläkelain mu-
kaista eläkkeensaajan hoitotukea saavien 
määrää laskettaessa otetaan huomioon ne 
henkilöt, jotka ovat saaneet eläkkeen saajan 
hoitotukea, korotettua hoitotukea, erityishoi-
totukea sekä suojattua eläkkeensaajan hoito-
tukea. Kerrointa laskettaessa ei esityksen 
mukaan otettaisi huomioon edellä todettujen 
lakien perusteella ruokavaliokorvausta saa-
neiden henkilöiden määrää. 

Vaikeavammaisten henkilöiden suhteelli-
sen osuuden vaikutus laskennallisiin kustan-
nuksiin laskettaisiin kertomalla asukasta 
kohden määrätty laskennallinen kustannus 
kunnan asukasluvulla ja vammaiskertoimella. 
Vammaiskerroin määriteltäisiin jakamalla 
kunnan vaikeasti vammaisten henkilöiden 
suhteellinen osuus koko maan vastaavalla 
osuudella. Käytännössä vaikeavammaisten 
henkilöiden suhteelliset osuudet jakautuvat 
kunnittain siten, että vaikeavammaisia henki-
löitä on vähimmillään 0,39-kertaisesti ja 
enimmillään 2,1-kertaisesti koko maan suh-
teelliseen osuuteen verrattuna. Valtaosassa 
kuntia kertoimen arvot sijoittuisivat kuiten-
kin huomattavasti suppeammalle vaihteluvä-
lille. 

Lähtökohtana on, että määräytymisperus-
teen mukaan otettaisiin huomioon ainoastaan 

tavanomaista suuremmat vammaisuudesta 
kunnille aiheutuvat kustannukset, koska se 
ottaisi paremmin huomioon niiden pienten 
kuntien erityistilanteen, joissa vammaisten 
henkilöiden palveluiden kustannuksilla on 
erityisen suuria vaikutuksia. Myös vammais-
palvelulaissa on subjektiivisina oikeuksina 
turvattu erikseen säädetyt vaikeavammaisten 
henkilöiden palvelut, joista käytännössä ai-
heutuvat myös suurimmat kustannukset. 
Edellä mainituin perustein valtionosuusker-
roin on rajoitettu niihin vaikeavammaisiin 
henkilöihin, joiden mahdollisuudet opiskella 
tai sijoittua työelämään ovat erittäin rajalliset 
ja edellyttävät mittavia tukitoimia. Vam-
maispalvelujen toteutumista koskevien selvi-
tysten perusteella voidaan myös arvioida, että 
tällä hetkellä vammaispalvelut toteutuvat 
suurissa kunnissa keskimäärin selvästi pa-
remmin kuin pienissä kunnissa. Malli on 
myös yksinkertainen ja luotettava saatavilla 
olevan tilastotiedon vuoksi. 

Kertoimen mitoituksen perusteena on las-
kelmassa 60 miljoonan euron taso, mikä vas-
taisi noin prosentin osuutta sosiaalihuollon 
laskennallisista kustannuksista.  

15 b §. Lastensuojelukerroin. Pykälässä 
säädettäisiin uudesta sosiaali- ja terveyden-
huollon valtionosuuden määräytymisperus-
teesta, joka ottaisi huomioon kunnassa ole-
van lastensuojelun tarpeen tilastotietoihin pe-
rustuvalla yksinkertaisella kertoimella. Uusi 
määräytymisperuste perustuisi lastensuojelu-
lain (683/1983) mukaisten lasten huostaanot-
tojen lukumääriin kunnissa. Uusi lastensuoje-
lukerroin korvaisi erillisen lastensuojelun 
suurten kustannusten tasausjärjestelmän.  

Lastensuojelukerroin laskettaisiin jakamal-
la kunnassa huostaan otettujen lasten määrä 
kunnan asukasmäärällä. Näin saatu osamäärä 
jaettaisiin vastaavalla koko maan osamääräl-
lä. Lasten huostaanottojen lukumäärää kos-
kevat tiedot saataisiin Stakesin lastensuojelu-
tilastosta, jonka tiedot kerätään vuosittain. 
Lastensuojelutilastoista on saatavissa huos-
taanottojen lukumäärää koskevat tiedot yksi-
tyisyyden suojan vuoksi vain silloin, kun 
kunnassa olisi huostaanottoja vähintään viisi 
vuodessa. Huostaanottojen laskennallinen lu-
kumäärä olisi kaksi niissä kunnissa, joissa 
huostaanottojen lukumäärä vuodessa jää alle 
viiden. 
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Uusi määräytymisperuste otettaisiin rahoi-
tuksen osalta huomioon siten, että valtion ta-
lousarviossa oleva lastensuojelun suurten 
kustannusten tasausjärjestelmän menoihin 
osoitettu määräraha palautettaisiin kuntien 
sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustan-
nusten valtionosuuksiin. Vuodelle 2006 va-
rattu määräraha on noin 55 miljoonaa euroa. 

16 §. Syrjäisyyskerroin. Pykälää ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että sosiaali- ja tervey-
denhuollon ylimääräisiä, poikkeuksellisista 
olosuhdetekijöistä johtuvia kustannuksia voi-
taisiin ottaa huomioon suhteellisen yksinker-
taisen, kunnan asutusrakenteen mukaan mää-
räytyvän kertoimen perusteella. Esityksen 
mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon val-
tionosuusjärjestelmässä otettaisiin käyttöön 
pääosin samat syrjäisyyden määräytymispe-
rusteet kuin nykyisin on kuntien yleisessä 
valtionosuudessa. Erona olisi muun muassa 
se, että saaristokuntien osalta käytettäisiin 
edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon valti-
onosuusjärjestelmässä käytössä olevaa raja-
usta. Tämä tarkoittaisi muun muassa sitä, että 
saaristo-osakunnille ei annettaisi sosiaali- ja 
terveydenhuollon valtionosuusjärjestelmässä 
korotettua valtionosuutta. Perusteena tälle ra-
jaukselle on se, ettei ole olemassa riittävää 
tutkimukseen perustuvaa näyttöä sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestämisestä aiheutuvista 
tavanomaista korkeammista kustannuksista 
saaristo-osakunnissa. Kokonaisuutena esitys 
kuitenkin yhdenmukaistaisi merkittävästi 
syrjäisyyteen perustuvia valtionosuuden 
määräytymisperusteita eri hallinnonaloilla. 

Pykälän 1 momentin mukaan syrjäisyys-
kerroin olisi 1,05, 1,08, 1,10 tai 1,17. Lisäksi 
lainkohtaan sisällytettäisiin nykyiseen tapaan 
valtionneuvoston asetuksen antamista koske-
va valtuussäännös. Valtionneuvoston asetuk-
sella säädettäisiin voimassa olevan lainsää-
dännön tavoin ne kunnat, joilla on syrjäi-
syyskerroin. Lisäksi valtioneuvoston asetuk-
sella määriteltäisiin kunkin kunnan syrjäi-
syyskertoimen suuruus. 

Pykälän 2 momentin mukaan syrjäisten 
kuntien määrittelyssä käytettäisiin samoja ra-
ja-arvoja kuin sisäasianministeriön hallin-
nonalalla kuntien yleisessä valtionosuudessa 
eli syrjäisimmiksi lasketaan kunnat, joiden 
syrjäisyysluku on vähintään 1,50. Toisen 
ryhmän muodostaisivat kunnat, joiden syrjäi-

syysluku olisi 1—1,49 ja alimman syrjäi-
syysryhmän kunnat, joiden syrjäisyyspisteet 
olisivat 0,5—0,99. Voimassa olevassa sosi-
aali- ja terveydenhuollon valtionosuusjärjes-
telmässä kaikkein suurimman syrjäisyysker-
toimen saaneita kuntia oli yhteensä 11 ja vä-
hemmän syrjäisien ryhmään kuuluvia kuntia 
22. Uusien määrittelyjen mukaan syrjäisim-
pien ryhmään kuuluisi 13 kuntaa, keskim-
mäiseen ryhmään 15 ja alimpaan syrjäisyys-
ryhmään 34 kuntaa. Syrjäisyyskerroin olisi 
kaikkein syrjäisimmille kunnille 1,17, seu-
raavaan ryhmään kuuluville kunnille 1,08 ja 
alimpaan ryhmään kuuluville 1,05. Saaristo-
kunnille syrjäisyyskerroin säilyisi voimassa 
olevan lain mukaisena ja se olisi 1,10. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin saaris-
tokuntien syrjäisyyskertoimesta. Saaristoker-
toimen osalta järjestelmä pysyisi ennallaan. 
Saaristoon liittyvät lisät maksettaisiin kuten 
ennenkin kuudelle saaristokunnalle. Edellä 
mainitut saaristokunnat määritellään erikseen 
saariston kehittämisestä annetun lain 
(494/1981) 9 §:n 1 momentissa. Mikäli kunta 
olisi oikeutettu syrjäisyyskertoimeen sekä 
saaristokuntana että pykälän 2 momentissa 
tarkoitettujen syrjäisyyslukujen perusteella, 
kunnan syrjäisyyskerroin määriteltäisiin sen 
mukaan, kumpi niistä olisi kunnalle edulli-
sempi. 

Kertoimen mitoituksen perusteena on las-
kelmassa 53 miljoonan euron taso, mikä vas-
taisi noin 0,4 prosentin osuutta sosiaali- ja 
terveydenhuollon laskennallisista kustannuk-
sista.  

16 a §. Kertoimien laskenta eräissä tapa-
uksissa. Pykälässä säädetään kertoimen las-
kemisesta sellaisen tilanteen varalta, että käy-
tössä ei ole yksittäisiä kertoimia koskevien 
säännösten edellyttämän ajankohdan mukai-
sia kertoimien laskennassa käytettäviä tilas-
totietoja. Esityksessä ehdotetaan pykäläviit-
tauksiin lisättäväksi viittaukset myös uusiin 
kertoimiin. Muutos olisi tekninen. 

16 b §. Eräiden kertoimien määräytyminen 
ja työttömien lukumäärän huomioon ottami-
nen kuntajakoa muutettaessa. Pykälän 1 
momentissa säädetään valtionosuuksien las-
kemisesta kuntien valtionosuuslain 22 a §:n 
tarkoittaman kuntajaon muutoksen yhteydes-
sä. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutet-
tavaksi siten, että 1 momenttiin lisättäisiin 
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myös viittaus uusiin kertoimiin. Muutos olisi 
tekninen. 

17 §. Kunnan omarahoitusosuus. Pykälässä 
säädetään kunnan omarahoitusosuudesta. Py-
kälän 3 momentti ehdotetaan kumottavaksi 
tarpeettomana, koska tarkoituksena on vuo-
den 2006 alusta lukien luopua erillisistä val-
tion ja kuntien kustannustenjakoon vaikutta-
vista kuntien omarahoitusosuuden alentami-
sista ja korottamisista sekä lastensuojelun 
suurten kustannusten tasausjärjestelmästä. 

18 §. Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 
käyttökustannusten valtionosuus. Pykälään 
sisältyvät säännökset valtion ja kuntien välis-
tä kustannustenjaon tarkistamista ehdotetaan 
uudistettavaksi. Ehdotuksen mukaan kustan-
nustenjakoa ei enää pysyvästi kiinnitettäisi 
tietyn hetken mukaiseen tilanteeseen, vaan se 
määräytyisi joka neljäs vuosi säädettävän 
valtionosuusprosentin mukaan. Tämä tarkoit-
taisi sitä, että kustannustenjakoa voitaisiin 
näin ollen tarkistusvuonna myös muuttaa. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin sosiaa-
li- ja terveydenhuollon kustannusten jakau-
tumisesta kunnan ja valtion kesken. Koska 
uusi kustannustenjakoa koskeva tarkistusme-
nettely otettaisiin käyttöön vuonna 2008, py-
kälässä ehdotetaan säädettäväksi vuosien 
2006 ja 2007 valtionosuudesta. Kustannusten 
jaossa valtion ja kuntien kesken on otettu 
huomioon myös STVOL 45 a §:n ehdotetusta 
kumoamisen vaikutukset, jonka vuoksi valti-
onosuusprosenttia tulisi alentaa 0,77 prosent-
tiyksiköllä.   

Pykälän 2 momenttiin lisättäisiin viittaus-
säännös kuntien valtionosuuslakiin, jossa 
säädettäisiin tarkemmin kustannustenjaon 
tarkistusmenettelystä. 

18 a §. Sosiaali- ja terveydenhuollon las-
kennallisten kustannusten tarkistaminen. Py-
kälässä säädettäisiin sosiaali- ja terveyden-
huollon laskennallisten kustannusten tarkis-
tamisesta osana valtion ja kuntien välistä 
kustannustenjaon tarkistusmenettelyä. Pykä-
län 1 momentin mukaan sosiaali- ja tervey-
denhuollon valtionosuuksien perusteena ole-
vat laskennalliset kustannukset tarkistettai-
siin toteutuneiden kustannusten mukaisiksi. 
Lainkohdassa säädettäisiin myös siitä, missä 
laajuudessa sosiaali- ja terveydenhuollon val-
tionosuuksien perusteena olevien erityislaki-
en mukaisten toimintojen järjestämisestä ai-

heutuvat käyttökustannukset otettaisiin huo-
mioon tarkistuksessa. Tältä osin lainkohta 
vastaisi voimassa olevaa lainsäädäntöä 
(STVOL 18 §:n 2 momenttia). 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi vuosittaisen kustannustason muutok-
sen huomioimisesta valtionosuuden perus-
teena olevissa laskennallisissa kustannuksis-
sa. Kustannustason muutos huomioitaisiin 
vuosittain siten kuin kuntien valtionosuuslain 
3 §:ssä säädetään. Tämän vuoksi pykälään 
ehdotetaan tehtäväksi viittaussäännös kuntien 
valtionosuuslain mainittuun säännökseen. 

  
4 a luku 

Lastensuojelun suurten kustannusten tasaus 

Luku ja siihen sisältyvät lastensuojelun 
suurten kustannusten tasausjärjestelmää kos-
kevat 30 a—30 c § ehdotetaan kumottavaksi, 
koska lastensuojelun suurten kustannusten 
tasausjärjestelmä korvattaisiin uudella valti-
onosuuden määräytymistekijäksi otettavalla 
lastensuojelukertoimella. Lastensuojeluker-
toimesta säädettäisiin tähän esitykseen sisäl-
tyvässä 15 b §:ssä. 

45 a §. Omarahoitusosuuden alentaminen 
ja korottaminen. Pykälässä säädetään kunnan 
omarahoitusosuuden korottamisesta eräillä 
sellaisilla muusta lainsäädännöstä aiheutuvil-
la perusteilla, jotka vaikuttavat kuntien sosi-
aali- ja terveyspalvelujen järjestämisen kus-
tannuksiin. Lisäksi kuntien omarahoi-
tusosuutta on alennettu kuntien verotulojen 
menetyksen kompensaationa.  

Esityksessä ehdotetaan valtionosuusjärjes-
telmää yksinkertaistettavaksi siten, että oma-
rahoitusosuuden alentamista ja korottamista 
koskeva erityissäännös kumotaan ja erityis-
säännöksen vaikutus kuntien valtionosuuk-
siin otettaisiin huomioon valtionosuuspro-
senttia muuttamalla. Erityissäännöksen ku-
moamisen vuoksi valtionosuusprosenttia tuli-
si alentaa 0,77 prosenttiyksiköllä. 

Voimaantulosäännös. Voimaantulosään-
nöksen 1 momentin mukaan laki ehdotetaan 
tulevaksi voimaan vuoden 2006 alusta.  

Ehdotettuja säännöksiä, jotka koskevat so-
siaali- ja terveydenhuollon kustannusten jaon 
tarkistamista valtion ja kuntien välillä sekä 
laskennallisten kustannusten tarkistamista, 
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sovellettaisiin kuitenkin voimaantulosään-
nöksen 2 momentin mukaan ensimmäisen 
kerran vasta määrättäessä valtionosuuksia 
vuodelle 2008. Siihen asti mainituilta osin 
sovellettaisiin lain voimaan tullessa voimassa 
ollutta 18 §:ää lukuun ottamatta mainitun py-
kälän 1 momenttia, jossa säädetään sosiaali- 
ja terveydenhuollon valtionosuusprosentista. 
Esityksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuol-
lon valtionosuusprosentista säädettäisiin uu-
dessa 18 §:n 1 momentissa ja sen on tarkoitus 
tulla voimaan ja sovellettavaksi vuoden 2006 
alusta lukien. 

  
1.3. Lastensuojelulaki 

5 a §. Suurten kustannusten tasausjärjes-
telmä. 5 b §. Tasauskorvauksen perusteet. 
5 c §. Tasausjärjestelmän rahoitus. Pykälissä 
säädetään lastensuojelun suurten kustannus-
ten tasausjärjestelmästä, tasauskorvauksen 
perusteista sekä tasausjärjestelmän rahoituk-
sesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtion-
osuusjärjestelmän uudistamisen yhteydessä 
ehdotetaan, että nykyinen lastensuojelun 
suurten kustannusten tasausjärjestelmä kor-
vattaisiin uudella valtionosuuden määräyty-
mistekijällä, lastensuojelukertoimella. Las-
tensuojelukertoimesta säädettäisiin esityksen 
mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon suun-
nittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 
15 b §:ssä. 

  
1.4. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituk-

sesta annettu laki 

1 §. Soveltamisala. Pykälän 1 momentti si-
sältää luettelon niistä säädöksistä, joiden mu-
kaiseen toimintaan myönnetään tämän lain 
mukaista valtionosuutta ja -avustusta. Pykä-
län 1 momentin 5 kohdassa mainittu ammat-
tikorkeakouluopinnoista annettu laki korva-
taan ammattikorkeakoululailla. Lisäksi luet-
teloon lisätään ammattikorkeakoululain 
kanssa samanaikaisesti hyväksytty laki am-
matillisesta opettajankoulutuksesta. Amma-
tillisen opettajankoulutuksen rahoitusta ehdo-
tetaan muutettavaksi siten, että opettajankou-
lutusta varten myönnettäisiin valtionavustuk-
sen sijasta valtionosuutta. Tästä olisi poikke-
uksena liikenneopettajankoulutuksesta anne-
tun asetuksen (358/2003) mukainen liikenne-

opettajankoulutus, jota varten myönnettäisiin 
rahoitusta edelleenkin rahoituslain 43 §:n 1 
momentin mukaisena valtionavustuksena. 

Pykälään lisätään uusi 5 momentti. Amma-
tillisen koulutuksen, ammatillisen aikuiskou-
lutuksen ja ammattikorkeakoulujen rahoituk-
sessa luovutaan perustamiskustannuksiin 
myönnettävistä erillisistä valtionosuuksista ja 
-avustuksista. Lisäksi luovutaan 46 §:n 3 
momentissa säädetystä perustamishankkeesta 
aiheutuneiden kustannusten perusteella teh-
tävästä niin sanotusta investointilisästä sekä 
nykyisen 19 §:n 5 momentin ja 20 §:n 5 mo-
mentin nojalla opetusministeriön vahvista-
man vuosivuokran perusteella tehtävästä yk-
sikköhinnan korotuksesta. Myöskään kustan-
nuksiltaan alle 320 000 euron suuruisia niin 
sanottuja pieniä hankkeita ei saisi enää mer-
kitä yksikköhinnan laskemisessa käytettäviin 
kustannuksiin, jollei kysymys ole kirjanpidon 
mukaisista vuosikuluista. Niiden sijasta eh-
dotetaan ammatillisen koulutuksen ja ammat-
tikorkeakoulujen yksikköhintoja korotetta-
vaksi kaikkien asianomaisen koulutuksen jär-
jestäjien kirjanpidon mukaan laskettuja pois-
toja vastaavalla euromäärällä siten kuin eh-
dotetussa 19 §:n 1 momentissa ja 20 §:n 2 
momentissa säädetään.  

Muutoksilla pyritään siihen, että rahoitus-
järjestelmä olisi mahdollisimman neutraali 
sen suhteen, toimiiko ammattikorkeakoulu ja 
ammatillisen koulutuksen järjestäjä omista-
missaan tiloissa tai vuokratiloissa. Mainitulla 
tavalla laskettuun rahoituksen perusteeseen ja 
sen mukaiseen rahoitukseen sovellettaisiin, 
mitä muualla laissa käyttökustannusten ra-
hoituksesta säädetään. 

9 §. Kunnan rahoitusosuus opetustoimen ja 
kirjaston käyttökustannuksista. Pykälä ehdo-
tetaan muutettavaksi kokonaan. Pykälän 1 
momentissa säädetään, minkä suuruisella 
prosenttiosuudella kunnat osallistuvat 8 ja 
9 §:ssä säädettyihin opetustoimen ja kirjaston 
käyttökustannuksiin. Pykälän 1 momentin 
perusteella kuntien rahoitusosuus on 43 pro-
senttia mainituista kustannuksista. Kuntien 
rahoitusosuuden suuruus osoittaa käänteisesti 
valtionosuuden määrän, joka on opetustoi-
men ja kirjaston osalta siten 57 prosenttia ra-
hoituksen perusteena käytettävästä euromää-
rästä. Pykälän 4 momentin mukaan kuntien 
rahoitusosuuteen lisätään kuitenkin eriä, joi-
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den perusteella kuntien rahoitusosuus on 
käytännössä 54,25 prosenttia mainituista 
opetustoimen ja kirjaston käyttökustannuk-
sista. Valtionosuus on vastaavasti 45,75 pro-
senttia vuonna 2005. 

Valtion ja kuntien välinen kustannustenja-
on tarkistamismekanismi ehdotetaan uudis-
tettavaksi. Opetustoimen ja kirjaston rahoi-
tuksen perusteena käytettävät yksikköhinnat 
perustuisivat nykyiseen tapaan todellisiin 
kustannuksiin, mutta kuntien rahoitusosuu-
desta säädettäisiin pysyvän prosentin sijasta 
määräajaksi kerrallaan. Prosentti säädettäisiin 
aina erikseen lailla tarkistettaessa valtion ja 
kuntien välistä kustannustenjakoa. Kustan-
nustenjaon tarkistuksen yhteydessä säädettä-
vä kuntien rahoitusosuusprosentti valmistel-
taisiin peruspalveluohjelmamenettelyn yh-
teydessä ja prosentin suuruus perusteltaisiin 
sitä koskevassa hallituksen esityksessä. Yk-
sikköhinnat laskettaisiin toteutuneiden kus-
tannusten pohjalta joka toisen vuoden sijasta 
joka neljäs vuosi. Lisäksi toteutuneiden kus-
tannusten osalta siirryttäisiin käyttämään 
vuotta vanhempia kustannustietoja, mikä pa-
rantaisi ennakoitavuutta kuntien ja valtionta-
louden kehyksiä ja talousarviota laadittaessa. 

Opetustoimen ja kirjaston keskimääräisten 
yksikköhintojen laskemiseen sovellettavia 
kuntien valtionosuuslain säännöksiä muutet-
taisiin samalla siten, että kustannustason 
muutoksia kuvaavien indeksien puolitus-
mahdollisuudesta luovuttaisiin. Lisäksi in-
deksin määrittelyä muutettaisiin opetustoi-
men ja kirjaston kustannustason kehitystä pa-
remmin kuvaavaksi. Toiminnan laajuuden ja 
laadun muutokset otettaisiin yksikköhintoja 
laskettaessa huomioon nykyiseen tapaan. 

Pykäläehdotuksen 1 momentin mukaan 
kuntien rahoitusosuusprosentti olisi 54,70 
vuosina 2006 ja 2007. 

Kuntien rahoitusosuuden määrittelyssä 
otettaisiin huomioon pykälän 2 ja 3 moment-
tien lisäksi julkisen talouden säästöjen toteut-
tamiseksi kuntien rahoitusosuuteen tehdyt 
kunnan pykälän nykyiseen 4 momenttiin si-
sältyneet erilliset kunnan rahoitusosuuteen li-
sättävät erät. Tällaisia ovat ensinnäkin julki-
sen talouden tasapainottamiseksi toteutettu-
jen valtionosuuksien vähennysten perusteella 
kunnan rahoitusosuuteen asukasta kohden 
vuosittain lisättävä euromäärä, joka saadaan 

kun 103,10 euroa muutetaan varainhoitovuo-
den arvioituun kustannustasoon. Rahoitus-
osuuteen lisättäisiin edelleen valtiolle lukion 
ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden 
koulumatkatuesta ja ammatillisen lisäkoulu-
tuksen rahoituksesta aiheutuvien kustannus-
ten perusteella kunnan asukasta kohden vuo-
sittain euromäärä, joka saadaan kun 5,72 eu-
roa muutetaan varainhoitovuoden arvioituun 
kustannustasoon. Jotta valtion ja kuntien vä-
linen kustannustenjako ei muuttuisi ehdote-
tun ammatillisen koulutuksen ja ammattikor-
keakoulujen tilakustannusten uuden rahoi-
tusmallin takia nykyisestä, ehdotetaan kun-
nan rahoitusosuuteen lisättäväksi myös valti-
olle ammatillisen koulutuksen ja ammatti-
korkeakoulujen tilakustannusten rahoitukses-
ta aiheutuvien kustannusten perusteella kun-
nan asukasta kohden vuosittain euromäärä, 
joka saadaan, kun 6,52 euroa kunnan asukas-
ta kohden muutetaan varainhoitovuoden ar-
vioituun kustannustasoon. Kaksi ensimmäistä 
mainittua euromäärää on laskettu vuoden 
1998 ja viimeksi mainittu euromäärä vuoden 
2005 kustannustasossa. 

Pykälän 2 momentti vastaisi 3 kohtaa lu-
kuun ottamatta nykyistä 2 momenttia.  Mo-
mentin 3 kohta poistettaisiin tarpeettomana, 
koska ammatillisen koulutuksen ja ammatti-
korkeakoulujen perustamishankkeista aiheu-
tuvat kustannukset ehdotetaan otettavaksi 
huomioon yksikköhintoihin perustuvassa ra-
hoituksessa siten kuin 19 §:n 1 momentissa 
ja 20 §:n 2 momentissa ehdotetaan säädettä-
väksi. 

Pykälän 3 momentin rakennetta ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että kunnan rahoitus-
osuutta laskettaessa huomioimatta jätettävät 
erät jaettaisiin numeroiduiksi kohdiksi. Am-
matillista opettajankoulutusta varten myön-
nettäisiin nykyisen koulutuksen kustannuksia 
likimäärin vastaavan valtionavustuksen sijas-
ta valtionosuutta. Valtionosuuden määrä las-
kettaisiin siten kuin 20 §:ssä säädetään. Val-
tion ja kuntien välisen kustannustenjaon säi-
lyttämiseksi ennallaan ammatillisen opetta-
jankoulutuksen opiskelijoita ja kustannuksia 
ei otettaisi huomioon kuntien rahoitusosuutta 
9 §:n mukaan laskettaessa. Tästä otettaisiin 
pykälän 3 momentin 3 kohtaan nimenomai-
nen säännös. 

10 §. Kunnan rahoitusosuus kulttuuritoi-
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minnan ja taiteen perusopetuksen käyttökus-
tannuksiin. Edellä 9 §:n perusteluissa maini-
tut kuntien asukasta kohden lasketut valtion-
osuuden leikkaukset on käytännössä ulotettu 
rahoituslain mukaisille eri toiminnoille, 
muun muassa lain 10 ja 14 §:n mukaisiin 
toimintoihin. Koska uudessa järjestelmässä 
kustannustenjakoa tarkastellaan valtion-
osuusprosenttien kautta, tämä edellyttää, että 
myös valtionosuusprosentit muutetaan vas-
taamaan todellista tilannetta. Tämän vuoksi 
kunnan rahoitusosuus kulttuuritoimen ja tai-
teen perusopetuksen käyttökustannuksiin oli-
si 63 prosentin sijasta 70,30 prosenttia. 

11 §. Ammatillisen lisäkoulutuksen käyttö-
kustannusten rahoitus. Pykälän 3 momentin 
mukaan ammatilliseen lisäkoulutukseen 
myönnettävän rahoituksen suuruus on 90 
prosenttia koulutuksen järjestäjälle vahvistet-
tavien opiskelijatyövuosien ja opiskelijatyö-
vuotta kohden määrätyn yksikköhintojen tu-
losta. Yrityksen tai yhteisön henkilöstön ke-
hittämiseksi järjestettävässä koulutuksessa 
rahoitus on 50 prosenttia vastaavilla perus-
teilla lasketusta opiskelijatyövuosien ja yk-
sikköhintojen tulosta. Ammatillisessa koulu-
tuksessa esitetään luovuttavaksi erillisen val-
tionosuuden myöntämisestä ammatillisen 
koulutuksen perustamishankkeisiin sekä lain 
46 §:n 3 momentin perusteella rahoitukseen 
lisättävästä niin sanotusta investointilisästä ja 
siirryttäväksi poistojen kautta tapahtuvaan 
perustamishankejärjestelmään.  

Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuu-
den laskemisen perusteena käytetään rahoi-
tuslain 22 §:n mukaan ammatillisen perus-
koulutuksen keskimääräistä yksikköhintaa. 
Eri koulutusalojen yksikköhintoja ei kuiten-
kaan peruskoulutuksesta poiketen tasata kes-
kihintaan, vaan porrastukset on tehty suoraan 
keskihintaan. Tästä johtuen ammatillisen li-
säkoulutuksen yksikköhinnat ovat peruskou-
lutuksen keskimääräistä yksikköhintaa kor-
keammat. Valtionosuusrahoituksen koko-
naismäärän rajoissa on pysytty alentamalla 
vastaavasti valtionosuuden perusteena käy-
tettävien suoritteiden (opiskelijatyövuosien) 
määrää. Ammatillisen lisäkoulutuksen yksik-
köhinnat nousisivat jäljempänä ehdotetun pe-
rustamishankkeiden rahoitusjärjestelmän uu-
distuksen seurauksena keskimääräisen yksik-
köhinnan noustessa. Noudatetun rahoitusme-

nettelyn vuoksi rahoituksen taso lisäkoulu-
tuksessa ei sinänsä nousisi, mutta suoritteina 
olevien opiskelijatyövuosien määrää joudut-
taisiin alentamaan tarpeettoman paljon.  

Koska perustamishankkeiden hankekohtai-
sesta rahoittamisesta valtionavustuksin esite-
tään luovuttavaksi myös lisäkoulutuksen 
osalta, valtion perustamishankerahoituksen 
osuus ammatillisen perusopetuksen yksikkö-
hinnan korotukseen eli ns. takuukorotus jäisi 
peruskoulutuksen hinnan kautta vaikutta-
maan myös lisäkoulutuksen yksikköhintaan 
ja korvaa näin kumottavan valtionavustusra-
hoituksen. Ammatillisen koulutuksen yksik-
köhinnan noususta vajaa neljä prosenttia pe-
rustuisi kuntien rahoitusosuuden perustamis-
hankkeiden rahoitukseen eli ns. investointi-
lisän ottamisesta huomioon ammatillisen pe-
ruskoulutuksen yksikköhinnassa, kun se ny-
kyisin otetaan huomioon erillisenä rahoitus-
osuutena. Tämä investointilisä ei ole sisälty-
nyt lisäkoulutuksen valtion rahoitusperustei-
siin. Näin investointilisän osuutta ei sisälly-
tettäisi ammatillisen lisäkoulutuksen yksik-
köhintaan. Sen erottaminen yksikköhinnasta 
on kuitenkin teknisesti vaikeasti toteutetta-
vissa ja sen vuoksi investointilisän jättämi-
nen pois ehdotetaan tehtäväksi lisäkoulutuk-
sen valtionosuusprosentteja alentamalla.   
Edellä mainituista syistä ammatillisen lisä-
koulutuksen valtionosuusprosenteiksi ehdote-
taan 87 ja 48.  

14 §. Valtionosuus liikuntatoiminnan ja 
nuorisotyön käyttökustannuksiin. Pykälä eh-
dotetaan muutettavaksi edellä 10 §:n peruste-
luihin viitaten siten, että liikuntatoiminnan ja 
nuorisotyön valtionosuusprosentti muutetaan 
nykyisestä 37 prosentista 29,70 prosentiksi, 
mikä vastaa tosiasiallista tilannetta jo nykyi-
sin. 

16 §. Keskimääräiset yksikköhinnat. Pykä-
län 1 momenttiin sisältyvät viittaukset ope-
tustoimen rahoituksessa sovellettaviin kunti-
en valtionosuuslain säännöksiin on muutettu 
vastaamaan tässä esityksessä mainitun lain 
3,4 ja 6 §:ään ehdotettuja muutoksia.  

17 §. Perusopetuksen yksikköhinnat. Pe-
rusopetuksen rahoituksen perusteena käytet-
tävät yksikköhinnat perustuisivat nykyiseen 
tapaan todellisiin kustannuksiin. Pykälän 1 
momenttiin tehtävän muutoksen perusteella 
yksikköhinnat laskettaisiin kuitenkin valta-
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kunnallisten kokonaiskustannusten perusteel-
la nykyisen joka toisen vuoden sijasta joka 
neljäs vuosi. Lisäksi laskennan pohjana siir-
ryttäisiin käyttämään vuotta nykyistä van-
hempia kustannustietoja. Yksikköhinnan las-
kennassa käytettäviä kustannuksia tarkistet-
taisiin nykyisen tapaan kustannustason sekä 
toiminnan laadun ja laajuuden muutosten 
mukaisesti siten kuin kuntien valtionosuus-
laissa säädetään. 

Pykälän 2 momentissa säädettyä yksikkö-
hintojen porrastusperusteiden laskentatapaa 
yksinkertaistettaisiin ja yksikköhinnan eri 
määräytymistekijöiden painoarvoa muutettai-
siin. Uutena porrastusperusteena otettaisiin 
käyttöön vieraskielisten oppilaiden lukumää-
rä. Maahanmuuttajista ja muista vieraskieli-
sistä oppilaista aiheutuu kunnille lisäkustan-
nuksia monikulttuurisuuden lisääntyessä. Li-
säkustannuksia aiheutuu esimerkiksi uskon-
nonopetuksen ja tukiopetuksen järjestämises-
tä, mitä eivät nykyiset yksikköhintojen por-
rastusperusteet ota huomioon. 

Asukastiheyden ja tunnusluvun perusteella 
määräytyvän euromäärän laskennassa luovut-
taisiin joka toinen vuosi lasketusta regressio-
analyysiin perustuvasta asukastiheyden ja 
tunnuslukujen sekä oppilasta kohden lasket-
tujen kustannusten riippuvuuden tarkastelus-
ta. Nykyisen määrittelytavan sijasta yksikkö-
hinnan eri osatekijöille määriteltäisiin ope-
tus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetus-
sa valtioneuvoston asetuksessa kertoimet, 
joiden muuttaminen tapahtuisi lainsäädäntöä 
muuttamalla. Kertoimet määriteltäisiin siten, 
että ne mahdollisimman hyvin kuvaisivat eri 
tekijöiden vaikutusta perusopetuksen kustan-
nuksiin. 

Perusopetuksen oppilaskohtaisen yksikkö-
hinnan porrastamisessa käytettäisiin pykälän 
2 momentin perusteella seuraavia perusteita: 
asukastiheys, kouluverkkotekijä, 7—9 luokil-
la (ylä-aste) olevien oppilaiden lukumäärä, 
vaikeimmin kehitysvammaisten (EHA2) op-
pilaiden lukumäärä, muiden pidennetyn op-
pivelvollisuuden piirissä olevien erityisoppi-
laiden lukumäärä, muiden erityisoppilaiden 
lukumäärä, ruotsinkieliseen opetukseen osal-
listuvien oppilaiden lukumäärä, vieraskielis-
ten oppilaiden lukumäärä, saaristoisuus sekä 
kaksikielisyys. Edellä mainittujen perustei-
den mukaan lasketut yksikköhinnat tasattai-

siin keskimääräisen yksikköhinnan mukai-
seksi erillisellä tasauskertoimella.  Pykälän 2 
momentissa säilyisi edelleen mahdollisuus 
siihen, että opetusministeriö voisi erityisestä 
syystä korottaa perusopetuksen yksikköhin-
taa. 

Tarkoituksena olisi säätää valtioneuvoston 
asetuksella, että asukastiheys vaikuttaisi yk-
sikköhinnan suuruuteen vain niissä kunnissa, 
joissa kunnan asukastiheys on alle 40 asukas-
ta neliökilometrillä. Yksikköhinnan määräy-
tymisperusteena käytettäisiin asukastiheyden 
luonnollista logaritmia. 

Tarkoituksena olisi säätää valtioneuvoston 
asetuksella, että kouluverkkotekijä otettaisiin 
huomioon, jos kunnan asukastiheys on alle 
neljä asukasta neliökilometrillä. Kouluverk-
kotunnus olisi liukuva välillä 3—4 asukasta 
neliökilometrillä. Kuntia, joiden asukastiheys 
on alle neljä asukasta neliökilometrillä, oli 
vuonna 2004 yhteensä 52 ja saaristokuntia 
14. Näissä kunnissa oli yhteensä runsaat 
27 300 oppilasta, mikä on hieman alle 5 pro-
senttia perusopetuksen koko oppilasmäärästä.  

Pykäläehdotuksen mukaan kouluverkkote-
kijän määritelmä olisi sama kuin nykyisin, eli 
porrastusperusteena olisivat 1—6 vuosiluok-
kien osalta alle 80 oppilaan koulut ja alle 
180:lle samankieliselle 7—9 vuosiluokkien 
oppilaalle järjestetty opetus. 

18 §. Lukion yksikköhinnat. Pykälän 1 
momenttiin tehtäisiin vastaavat muutokset 
kuin perusopetuksen yksikköhintoja koske-
van 17 §:n 1 momenttiin. Myös lukion yk-
sikköhintojen laskennassa siirryttäisiin neli-
vuotistarkistukseen sekä käyttämään vuotta 
vanhempia kustannustietoja. 

19 §. Ammatillisen koulutuksen yksikkö-
hinnat. Ammatillisen koulutuksen yksikkö-
hintojen todellisten kustannusten pohjalta ta-
pahtuvassa laskennassa siirryttäisiin perus-
opetuksen ja lukiokoulutuksen tapaan joka 
neljäs vuosi tapahtuvaan laskentaan. Lisäksi 
siirryttäisiin käyttämään nykyistä vuotta van-
hempia kustannustietoja. Tätä koskeva tar-
kistus tehtäisiin pykälän 1 momenttiin.   

Pykälän 1 momentin mukaisiin valtakun-
nallisiin kokonaiskustannuksiin lisättäisiin 
nykyisestä poiketen ammatillisen koulutuk-
sen järjestäjien ammatillisen koulutuksen 
toimintaan liittyvät kirjanpitoon perustuvat 
poistot. Samanaikaisesti luovuttaisiin lain 5 
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luvussa säädetyn erillisen valtionosuuden 
myöntämisestä ammatillisen koulutuksen pe-
rustamishankkeisiin sekä lain 46 §:n 3 mo-
mentin perusteella rahoitukseen lisättävästä 
niin sanotusta investointilisästä. Myöskään 
kustannuksiltaan alle 320 000 euron suurui-
sia niin sanottuja pieniä hankkeita ei saisi 
merkitä yksikköhinnan laskemisessa käytet-
täviin kustannuksiin, jollei kysymys ole kir-
janpidon mukaisista vuosikuluista. Maksetut 
vuokrat luettaisiin edelleenkin kustannuspoh-
jaan, mutta erillisistä vuokria varten myön-
nettävästä yksikköhinnan korotuksista luo-
vuttaisiin. Esityksen mukaan siirtymäkautena 
turvattaisiin perustamishankkeiden rahoituk-
sen säilyminen valtion vuoden 2005 talous-
arvion tasolla korottamalla yksikköhintaa 
poistuvien erien perusteella lasketulla ns. ta-
kuusummalla. Muutos vaikuttaisi välillisesti 
myös niihin opetus- ja kulttuuritoimen rahoi-
tuksesta annetun lain mukaisiin euromääriin, 
joiden määrittelyssä käytettään ammatillisen 
koulutuksen keskimääräistä yksikköhintaa. 
Tällaisia ovat oppisopimuskoulutuksena jär-
jestettävän ammatillisen peruskoulutuksen 
yksikköhinta, opiskelijatyövuotta kohden 
määrättävä ammatillisen lisäkoulutuksen yk-
sikköhinta ja perusopetuksen, lukion ja am-
matillisen koulutuksen majoituslisä sekä 
eräät porrastusperusteet. Valtioneuvoston 
asetuksella voitaisiin säätää tarkemmin pois-
tojen huomioon ottamisesta.  

Pykälän 2 momentissa säädetään ammatil-
lisen koulutuksen yksikköhinnan porrastami-
sesta. Uutena porrastusperusteena käyttöön 
otettaisiin koulutuksen järjestäjän toiminnan 
tuloksellisuus. Tuloksellisuutta mitattaisiin 
työllistymisen, jatko-opintoihin siirtymisen, 
koulutuksen keskeyttämisen alentumisen ja 
opintojen suoritusajan sekä henkilöstötulok-
sellisuuden (pätevät opettajat ja henkilöstön 
kehittäminen) perusteella. Pykälän 2 momen-
tissa säädettäisiin, että tuloksellisuuden pe-
rusteella määräytyvä osuus olisi enintään 
kaksi prosenttia yksikköhintojen laskennassa 
käytettävien kustannusten määrästä. 

Tulosrahoitus laskennallisen rahoituksen 
osana perustuisi rahoituksessa tuloksellisuut-
ta kuvaaviin tulosrahoitusmittareihin ja niitä 
yhdistävän tulosrahoitusindeksin muodosta-
maan kokonaisuuteen. Tuloksellisuutta ei mi-
tattaisi yhden tekijän perusteella, vaan use-

amman tekijän muodostaman kokonaisuuden 
perusteella. Tuloksellisuusindeksin mittarei-
den tiedot pohjautuvat Tilastokeskuksen 
henkilöpohjaiseen aineistoon ja Opetushalli-
tuksen kustannuskyselyn yhteydessä kysyt-
tyyn tietoon. 

Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin 
tarkemmin tulosrahoituksen määräytymispe-
rusteista. Lisäksi säädettäisiin, että toiminnan 
tuloksellisuuden perusteella yksikköhinnan 
korotus tehdään kahdelle kolmasosalle kou-
lutuksen järjestäjistä tulosrahoitusindeksin 
mukaisessa järjestyksessä. Asetuksessa sää-
dettäisiin tuloksellisuutta kuvaavien tekijöi-
den painoarvoista tulosrahoitusindeksiä las-
kettaessa. 

Työllistymismittari kuvaa valmistuneiden 
sijoittumista työelämään. Koulutuksen järjes-
täjien vertailussa toimintaympäristöjen alu-
eelliset erot otetaan huomioon siten, että 
kunkin järjestäjän työllistymismittarin las-
kennassa lähtökohtana on valmistuneen opis-
kelijan asuinkunnan/kotipaikan seutukunnan 
nuorten työllisyystilanne. Tulosrahoituksessa 
”neutraloidaan ” myös eritysopetuksen työl-
listymistä heikentävä vaikutus. Mittarin pai-
noarvo indeksiä laskettaessa olisi 40 prosent-
tia. Jatko-opiskelumittari kuvaa valmistunei-
den sijoittumista korkea-asteen opiskeluun. 
Jatko-opiskelumittarin laskennassa otetaan 
huomioon ylioppilaiden ja erityisopiskelijoi-
den erilainen siirtymisalttius jatko-opiske-
luun. Tämä ero vakioidaan siten, että erilai-
sen oppilasaineksen omaavia koulutuksen 
järjestäjiä voidaan verrata. Mittarin painoar-
vo olisi 15 prosenttia. 

Keskeyttämismittari kuvaa opiskelijoiden 
opintojen loppumista koulutusjärjestelmässä 
tutkintoa suorittamatta tai työllistymättä.  
Mittariin sisältyvät myös oppisopimusopis-
kelijat. Mittarin painoarvo olisi 14 prosenttia. 
Läpäisymittari kuvaa tutkinnon laajuutta vas-
taavassa ajassa, kolmessa vuodessa, valmis-
tuneiden opiskelijoiden osuutta aloittaneista. 
Mittarin painoarvo olisi 14 prosenttia. 

Opettajien kelpoisuusmittari kuvaa koulu-
tuksen järjestäjien muodollisesti pätevien 
opettajien osuutta. Mittarin painoarvo olisi 
11 prosenttia. Henkilöstön kehittämismittari 
kuvaa koulutuksen järjestäjän taloudellista 
panostamista henkilöstönsä ammattitaidon 
uudistamiseen ja ylläpitämiseen. Henkilöstön 
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osaamisella on vahva vaikutus toiminnan tu-
loksellisuuteen. Erityisesti opettajien työelä-
mäosaaminen ja työkyvyn ylläpitäminen ovat 
tärkeitä. Mittarin painoarvo olisi 6 prosenttia. 

Edellä kuvatuista mittareista yhdistetään 
tulosrahoitusindeksi. Mitä suurempi indeksin 
arvo on, sitä parempaa tulosta se järjestäjälle 
osoittaa. Koulutuksen järjestäjät asetetaan 
järjestykseen tulosrahoitusindeksin perusteel-
la. 

Pykälän 2 momentin mukaan yksikköhinto-
jen porrastamisesta erityisopetuksen ja mui-
hin kustannuksiin olennaisesti vaikuttavien 
tekijöiden perusteella säädetään valtioneu-
voston asetuksella. Yksikköhintoja korote-
taan majoitusedun perusteella. Majoitusedun 
korotusperusteet ja eräät erityisopetuksen 
porrastusperusteet perustuvat ammatillisen 
koulutuksen keskimääräiseen yksikköhin-
taan. Takuusumman keskihintaa korottavan 
vaikutuksen johdosta edellä mainittujen yk-
sikköhinnan korotusten ja porrastusten mah-
dolliset muutostarpeet arvioidaan. 

Siirryttäessä uuteen perustamishankkeiden 
rahoitusjärjestelmään luovuttaisiin muun 
ohella opetusministeriön hyväksymiin erilli-
siin vuokriin myönnettävästä valtionosuudes-
ta. Vuokrakustannusten takia yksikköhintaan 
tehtäviä korotuksia koskeva pykälän 5 mo-
mentti ehdotetaan tästä syystä kumottavaksi. 

Pykälän 7 momentissa säädettyä oppisopi-
muskoulutuksena järjestettävän ammatillisen 
peruskoulutuksen yksikköhinnan määräyty-
misprosenttia esitetään muutettavaksi oppi-
sopimuskoulutuksen rahoituksen säilyttämi-
seksi nykytasolla. Edellä 2 momentin perus-
teluihin viitaten oppisopimuskoulutuksen yk-
sikköhinnan määräytymisprosentti esitetään 
muutettavaksi 80 prosentista 77 prosenttiin 
ammatillisen koulutuksen keskimääräisestä 
yksikköhinnasta. 

20 §. Ammattikorkeakoulujen yksikköhin-
nat. Pykälä ehdotetaan uudistettavaksi koko-
naan. Yksikköhinnat laskettaisiin monilta 
osin nykyisistä säännöksistä poikkeavalla ta-
valla ja ne olisivat nykyistä laskennallisem-
pia. Uusi yksikköhintojen laskentatapa muut-
taisi ammattikorkeakoulujen rahoituksen ny-
kyistä vakaammaksi ja ennustettavammaksi. 
Toisaalta rahoitusperusteet kannustaisivat 
nykyistä enemmän toiminnan kehittämiseen 
ja tehostamiseen. 

Pykälän 1 momentin perusteella yksikkö-
hintojen laskemisen perustana olisivat am-
mattikorkeakoulujen valtakunnalliset koko-
naiskustannukset. Yksikköhinnat laskettaisiin 
näiden kustannusten perusteella perusopetuk-
sen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulu-
tuksen tapaan joka neljäs vuosi. Yksikköhin-
tojen laskennassa siirryttäisiin lisäksi käyt-
tämään nykyistä vuotta vanhempia kustan-
nustietoja. Kustannuksiin saataisiin lukea, 
kuten nykyisinkin, ammattikorkeakoululain 
mukaisesta toiminnasta aiheutuvat menot. 
Muutoksena nykytilaan myös ammatillisen 
opettajankoulutuksen menot luettaisiin kus-
tannuksiin liikenneopettajan koulutusta lu-
kuun ottamatta. Rahoituslain 23 §:ssä säädet-
täisiin, mitä kustannuksia ei otettaisi huomi-
oon yksikköhintoja laskettaessa. Kustannuk-
sia ei selvitettäisi enää tutkinnoittain. 

Pykälän 2 momentin mukaan 1 momentin 
mukaisiin valtakunnallisiin kokonaiskustan-
nuksiin lisättäisiin nykyisestä poiketen am-
mattikorkeakoulujen ylläpitäjien ammatti-
korkeakoulun toimintaan liittyvät kirjanpi-
toon perustuvat poistot. Samanaikaisesti luo-
vuttaisiin toisaalta lain 5 luvussa säädetyn 
erillisen valtionosuuden myöntämisestä am-
mattikorkeakoulujen perustamishankkeisiin 
sekä lain 46 §:n 3 momentin perusteella ra-
hoitukseen lisättävästä niin sanotusta inves-
tointilisästä. Myöskään kustannuksiltaan alle 
320 000 euron suuruisia niin sanottuja pieniä 
hankkeita ei saisi merkitä yksikköhinnan las-
kemisessa käytettäviin kustannuksiin, jollei 
kysymys ole kirjanpidon mukaisista vuosiku-
luista. Maksetut vuokrat luettaisiin edelleen-
kin kustannuspohjaan, mutta erillisistä vuok-
ria varten myönnettävästä yksikköhinnan ko-
rotuksista luovuttaisiin. Valtioneuvoston ase-
tuksella voitaisiin 2 momentin mukaan säätää 
tarkemmin poistojen huomioon ottamisesta. 

Pykälän 3 momentin mukaan yksikköhin-
nat määrättäisiin, nykyiseen tapaan, rahoituk-
sen perusteena olevien kustannusten mukaan 
rajattuna. 

Pykälän 4 momentissa säädetään ammatti-
korkeakoulukohtaisten yksikköhintojen mää-
räämisestä ja laskemisesta. Rahoituslain 
16 §:n 2 momentin perusteella opetusminis-
teriö määrää yksikköhinnat. Yksikköhintoja 
käytettäisiin ammattikorkeakoulujen vuosit-
taisen rahoituksen jakamiseen ammattikor-
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keakoulujen ylläpitäjien kesken. Yksikköhin-
tojen laskemisen pohjana olisivat 1 ja 2 mo-
mentin mukaan määräytyvät valtakunnalliset 
kokonaiskustannukset, joita on 16 §:n mukai-
sesti tarkistettu toiminnan mahdollisen laa-
juuden ja laadun sekä kustannustason arvioi-
dun muutoksen takia. Yksikköhinnat määrät-
täisiin, kuten nykyisinkin, opiskelijaa koh-
den. 

Ammattikorkeakoulukohtainen yksikkö-
hinta muodostuisi kahdesta laskennallisesta 
osasta. Ne olisivat opiskelijoiden lukumäärän 
mukaan määräytyvä osa ja suoritettujen tut-
kintojen määrän mukaan määräytyvä osa. 70 
prosenttia rahoituksen kokonaismäärästä ja-
ettaisiin opiskelijoiden lukumäärän perusteel-
la ja 30 prosenttia suoritettujen tutkintojen 
määrän perusteella. Ammattikorkeakoulu-
kohtainen yksikköhinta määräytyisi sen mu-
kaan, mikä on asianomaisen ammattikorkea-
koulun opiskelijamäärän osuus kaikkien 
ammattikorkeakoulujen kokonaisopiskelija-
määrästä ja mikä on asianomaisessa ammat-
tikorkeakoulussa suoritettujen tutkintojen 
määrän osuus kaikissa ammattikorkeakou-
luissa suoritettujen tutkintojen määrästä. 

Opiskelijoiden lukumäärän mukainen 
osuus määrättäisiin koulutusaloittain. Am-
mattikorkeakoulun koulutusaloista säädetään 
ammattikorkeakouluista annetun valtioneu-
voston asetuksen 1 §:ssä. Koulutusalat ovat 
humanistinen ja kasvatusala, kulttuuriala, yh-
teiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon 
ala, luonnontieteiden ala, tekniikan ja liiken-
teen ala, luonnonvara- ja ympäristöala, sosi-
aali-, terveys- ja liikunta-ala sekä matkailu-, 
ravitsemis- ja talousala. 

Yksikköhinnan laskemisesta säädetään py-
kälän 4 momentin nojalla tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella. Valtioneuvoston ase-
tuksella säädetään muun muassa, miten opis-
kelijamäärä ja suoritettujen tutkintojen määrä 
lasketaan. Opiskelijamäärät olisi tarkoitus 
laskea ammattikorkeakoululain 8 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetun opetusministeriön sekä 
ammattikorkeakoulun ja sen ylläpitäjän välil-
lä tehdyn sopimuksen mukaisten aloituspaik-
kamäärien sekä aikuiskoulutuksen opiskeli-
jamäärän perusteella. Opiskelijamäärät ker-
rottaisiin koulutusaloittain asianomaisen kou-
lutusalan tutkintojen keskimääräistä laajuutta 
kuvaavalla kertoimella 3,5 tai 4. Tutkintojen 

määrän osalta laskennassa käytettäisiin yk-
sikköhinnan määräämistä edeltävän kahden 
vuoden aikana suoritettujen tutkintojen mää-
rien keskiarvoa. Tutkintojen määriä lasketta-
essa painotettaisiin tutkintoja niiden laajuutta 
kuvaavilla kertoimilla 3,5 tai 4. Asetuksella 
olisi tarkoitus säätää myös, että jos ammatti-
korkeakoulussa järjestetään kahteen tai  
useampaan koulutusalaan kuuluvaa koulutus-
ta tai muun koulutuksen ohella ammatillista 
opettajankoulutusta, opiskelijamäärän mu-
kaan määräytyväksi yksikköhinnan osuudek-
si määrättäisiin eri koulutusaloihin kuuluvaa 
koulutusta ja ammatillista opettajankoulutus-
ta suorittavien opiskelijoiden määrien sekä 
koulutusalakohtaisten ja erikseen ammatillis-
ta opettajankoulutusta varten laskettujen kus-
tannusten perusteella laskettu painotettu kes-
kiarvo. 

Pykälän 4 momenttiin otettaisiin nykyisen-
kaltainen valtuutussäännös, jonka mukaan 
opetusministeriö voi harkintansa mukaan eri-
tyisestä syystä korottaa ammattikorkeakou-
lun yksikköhintaa. Yksikköhinnan harkin-
nanvarainen korotus ei, kuten ei nykyisin-
kään, lisää valtionrahoituksen määrää, mutta 
se vaikuttaa perusrahoituksen kohdentami-
seen ammattikorkeakoulujen kesken. Yksik-
köhinnan harkinnanvarainen korotus on 
useana vuonna myönnetty ruotsinkielisille 
ammattikorkeakouluille, joilla koulutusvas-
tuun vuoksi on laaja koulutustarjonta ja pieni 
potentiaalinen opiskelijamäärä. Näin on edel-
leen tarkoitus menetellä, ottaen myös huomi-
oon koulutusalojen kustannusrakenteen erot. 
Tarkoituksena on, että yksikköhinnan har-
kinnanvaraista korotusta käytettäisiin tarvit-
taessa myös uuden lainsäädännön käyttöön-
otosta johtuvien rahoituksen määrää koskevi-
en muutosten tasoittamiseen siirtymäkauden 
aikana. Yksikköhinnan harkinnanvaraista ko-
rotusta voitaisiin käyttää myös vammaisten 
tai muusta syystä erityistä tukea tarvitsevien 
opiskelijoiden opetuksen järjestämisestä ai-
heutuvien korkeiden kustannusten perusteel-
la. Yksikköhinnan harkinnanvarainen korotus 
tehdään yleensä hakemuksesta. 

Pykälän 5 momentti vastaa nykyistä rahoi-
tuslain 20 §:n 6 momenttia. Pykälän 1 mo-
mentin mukaiset ammattikorkeakouluissa ai-
heutuneet valtakunnalliset kokonaiskustan-
nukset ja 2 momentin mukaisten poistojen 
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määrä selvitetään joka neljäs vuosi ja ne ovat 
yksikköhintojen laskemisen perusteena nel-
jän vuoden ajan. Ammattikorkeakouluille 
määrättäisiin yksikköhinnat vuosittain. 

21 §. Taiteen perusopetusopetuksen yksik-
köhinnat. Pykälän 2 momenttiin tehtävän 
muutoksen perusteella yksikköhinnat lasket-
taisiin valtakunnallisten kokonaiskustannus-
ten perusteella nykyisen joka toisen vuoden 
sijasta joka neljäs vuosi. Lisäksi laskennan 
pohjana siirryttäisiin käyttämään vuotta ny-
kyistä vanhempia kustannustietoja.  

23 §. Yksikköhintoja laskettaessa huomiot-
ta jätettävät kustannukset. Euroopan yhteisö-
jen talousarviosta tulevaa rahoitusta koskeva 
soveltamiskäytäntö ehdotetaan kirjoitettavak-
si pykälään lisättävään uuteen 2 momenttiin. 
Nykyisen käytännön mukaan tämän lain no-
jalla rahoitettaviksi käyttökustannuksiksi 
saadaan lukea vain ne kustannukset, joita Eu-
roopan yhteisöjen talousarviosta myönnettä-
vä ja sitä vastaava valtion talousarvion mu-
kainen erillinen kansallinen rahoitus ei kata. 

Pykälään lisättäisiin uusi 3 momentti, jonka 
mukaan päällekkäisen rahoituksen poistami-
seksi rahoituslain 42 §:n ja ammattikorkea-
koululain 33 §:n 1 momentin nojalla valtion-
rahoituksen piiriin kuuluvaa toimintaa varten 
myönnettyjä valtionavustuksia vastaava eu-
romäärä vähennettäisiin asianomaisen toi-
minnan kokonaiskustannuksista (nettoutus). 
Muutos alentaisi sekä valtionosuuden että 
kuntien rahoitusosuuden määrää. Opetusmi-
nisteriö tekisi vähennyksen asianomaisen 
toiminnan kustannuspohjasta kustannusten 
laskemisvuonna asianomaista toimintaa var-
ten myönnettyjen avustusten määrän mukai-
sesti. 

Nettoutus ei koskisi ammattikorkeakoulu-
lain 33 §:n 2 momentin nojalla toiminnan tu-
loksellisuuden perusteella myönnettävää tu-
loksellisuusrahoitusta vastaavaa euromäärää 
eikä pelkästään valtion talousarvioon perus-
tuvia valtionavustuksia. 

Voimassa olevan lain mukaan laskennalli-
sia poistoja ei osin oteta huomioon lasketta-
essa käyttökustannusten valtionosuuden pe-
rusteena käytettäviä yksikköhintoja. Koska 
ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkea-
koulujen perustamishankkeista aiheutuvat 
kustannukset otettaisiin huomioon poistojen 
kautta yksikköhintoihin perustuvassa rahoi-

tuksessa siten kuin 19 §:n 1 momentissa ja 
20 §:n 2 momentissa ehdotetaan säädettäväk-
si, pykälään lisättäisiin uusi 4 momentti, joka 
mahdollistaa tämän menettelyn. 

23 b §. Opetustoimen yksikköhintojen las-
keminen vuosina 2005—2007. Pykälän 1 ja 2 
momenttia ehdotetaan muutettavaksi sen 
johdosta, että yksikköhinnat laskettaisiin to-
teutuneiden valtakunnallisten kokonaiskus-
tannusten pohjalta seuraavan kerran vasta 
vuodelle 2008 eikä vuodelle 2007. 

24 §. Kirjastojen yksikköhinnat. Pykälä eh-
dotetaan muutettavaksi kokonaan. Kirjasto-
jen asutusrakenneryhmitykseen perustuvasta 
kustannusten laskemisesta luovuttaisiin ja 
siirryttäisiin yhteen kustannuspohjaan ja yk-
sikköhintaan. Yksikköhintaa kuitenkin por-
rastettaisiin valtioneuvoston asetuksella tar-
kemmin säädettävällä tavalla harvaan asu-
tuissa kunnissa ja saaristokunnissa. Näissä 
kunnissa kustannukset ovat kustannusselvi-
tysten mukaan keskimääräistä korkeammat. 
Tarkoituksena olisi säätää, että harvaan asut-
tuina kuntina pidettäisiin kuntia, joiden asu-
kastiheys on alle viisi asukasta neliökilomet-
rillä. Yksikköhinta olisi 20 prosenttia korke-
ampi kunnissa, joiden asukastiheys on enin-
tään 2 sekä saaristokunnissa ja 10 prosenttia 
korkeampi kunnissa, joiden asukastiheys on 
yli 2, mutta alle 5. 

Lisäksi opetusministeriö korottaisi pykälän 
2 momentin mukaan sellaisen kunnan yksik-
köhintaa, jonka kirjasto on määrätty hoita-
maan yleisten kirjastojen keskuskirjaston tai 
maakuntakirjaston tehtäviä. Korotus määri-
tettäisiin siten, että se kattaisi kunnille mää-
rätyn erityisen tehtävän hoitamisesta aiheu-
tuvat kohtuulliset kustannukset. Määrittäes-
sään korotuksen tasoa opetusministeriö sel-
vittäisi mainitut kustannukset joka neljäs 
vuosi yhdessä kyseisten kirjastojen ylläpitäji-
en kanssa. Opetusministeriö voisi lisäksi ko-
rottaa kunnan yksikköhintaa myös muun kir-
jastolle määrätyn erityisen tehtävän perus-
teella. Pykälään sisältyisi viittaussäännös lain 
16 §:ään keskimääräisen yksikköhinnan vah-
vistamisesta. Yksikköhinnat määräisi ope-
tusministeriö. Yksikköhinnat on määrättävä 
niin, että yksikköhintojen mukaisesti lasketut 
rahoituksen perusteena käytettävät euromää-
rät yhteenlaskettuina vastaavat keskimääräi-
sen yksikköhinnan perusteella laskettavia eu-
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romääriä. 
Myös kirjaston yksikköhintojen laskennas-

sa siirryttäisiin käyttämään vuotta vanhempia 
kustannustietoja. 

Pykälän 3 momentin perusteella kustan-
nuspohjasta vähennettäisiin vastaavasti kuin 
23 §:ssä säädetään lain 42 §:n nojalla kirjas-
totointa varten myönnettyjä valtioavustuksia 
vastaava euromäärä. 

24 a §. Kirjaston yksikköhinnan laskeminen 
vuosina 2005—2007. Kirjastojen yksikkö-
hinnan jaksotussäännökseen tehtäisiin edellä 
23 b §:ään ehdotettua muutosta vastaava 
muutos yksikköhintojen laskentavuoden siir-
tymisen vuoksi. 

28 §. Museoiden, teattereiden ja orkeste-
reiden yksikköhinnat. Museoiden, teatterei-
den ja orkestereiden laskennallista henkilö-
työvuotta kohden määrättyjen yksikköhinto-
jen määräytymistapa ehdotetaan muutetta-
vaksi ja yksikköhintojen laskemisesta ehdo-
tetaan säädettäväksi yhtenäisesti tässä pykä-
lässä. Yksikköhinnat laskettaisiin joka neljäs 
vuosi laitosmuodoittain toteutuneiden valta-
kunnallisten kokonaiskustannusten perusteel-
la. Yksikköhintoihin, myös teattereiden, teh-
täisiin lakisääteisesti kustannustason muu-
toksesta sekä valtion toimenpiteistä johtuvat 
toiminnan laajuuden ja laadun muutokset. 

Laitosmuodoittain kustannukset laskettai-
siin lain voimaantulosäännöksen 4 momentin 
mukaan kuitenkin ensimmäisen kerran vasta 
vuodelle 2008. Kussakin laitosmuodossa 
omaan yksikköhintaan siirryttäisiin lisäksi 
vuosien 2008—2010 aikana jaksotetusti. 
Tämä toteutettaisiin siten, että lain voimaan 
tullessa voimassa olleiden säännösten mu-
kaan laskettavia yksikköhintoja verrataan 
tässä esityksessä ehdotetulla tavalla taide- ja 
kulttuurilaitosmuodoittain toteutuneiden kus-
tannusten perusteella laskettaviin yksikkö-
hintoihin. Erotuksesta otetaan vuoden 2008 
yksikköhinnoissa huomioon 33 prosenttia, 
vuoden 2009 yksikköhinnoissa 66 prosenttia 
ja vuonna 2010 siirryttäisiin toteutuneiden 
kustannusten perusteella laskettuihin yksik-
köhintoihin. 

Yksikköhintojen laskennan perusteena käy-
tettävien kustannusten laskentaan sovellettai-
siin 23 §:n säännöksiä yksikköhintaa lasket-
taessa huomiotta jätettävistä kustannuksista. 
Kustannuspohjasta vähennettäisiin samaa 

toimintaa varten asianomaisena vuotena 
myönnettyjä rahoituslain sekä teatteri- ja or-
kesterilain 6 a §:n 2 momentin sekä museo-
lain 4 a §:n valtionavustuksia vastaava euro-
määrä. 

29 §. Orkestereiden yksikköhinta. Edellä 
28 §:n kohdalla esitettyihin perusteluihin vii-
taten pykälä kumottaisiin. 

30 §. Teattereiden yksikköhinta. Edellä 
28 §:n kohdalla esitettyihin perusteluihin vii-
taten pykälä kumottaisiin. 

31 §. Perustamishanke. Koska ammatilli-
sen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen 
perustamishankkeista aiheutuvat kustannuk-
set ehdotetaan otettavaksi huomioon käyttö-
kustannusten yksikköhintoihin perustuvassa 
rahoituksessa siten kuin 19 §:n 1 momentissa 
ja 20 §:n 2 momentissa ehdotetaan säädettä-
väksi, pykälän 2 ja 3 momentista poistetaan 
ammatillista koulutusta ja ammattikorkea-
kouluja koskevat maininnat. 

43 §. Liikenneopettajankoulutukseen sekä 
saamenkieliseen ja saamen kielen opetukseen 
myönnettävä valtionavustus. Pykälän 1 mo-
mentin mukaan ammattikorkeakoulujen yllä-
pitäjille myönnetään erillistä valtionavustusta 
opettajankoulusta varten. Kuten edellä tode-
taan, ammatillista opettajankoulutusta varten 
ehdotetaan myönnettäväksi valtionavustuk-
sen sijasta valtionosuutta. Liikenneopettajan-
koulutus, jota annetaan Hämeen ammattikor-
keakoulussa, poikkeaa kustannuksiltaan ja 
laajuudeltaan muusta opettajankoulutuksesta. 
Liikenneopettajankoulutusta varten ehdote-
taan nykyiseen tapaan myönnettäväksi pykä-
län 1 momentin mukaista valtionavustusta, 
joka likimäärin vastaisi koulutuksen kustan-
nuksia. Pykälän otsikkoa muutettaisiin niin, 
että pykälä koskee ammatillisesta opettajan-
koulutuksesta vain liikenneopettajankoulu-
tusta. 

44 §. Oppilas-, opiskelija- ja tutkintomää-
rien laskeminen. Pykälä muutettaisiin koko-
naisuudessaan. Pykälän nykyisten 1 ja 2 
momenttien teksti kirjoitettaisiin uuteen 1 
momenttiin. Pykälän 1 momenttiin otettaisiin 
ammatillisen peruskoulutuksen rahoituksen 
perusteena olevan opiskelijamäärien laske-
mista selventävä säännös. Pykälän mukaan 
varainhoitovuoden ennakollinen rahoitus 
määräytyy nykyiseen tapaan varainhoito-
vuotta edeltävän vuoden keskimääräisen 
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opiskelijamäärän mukaan. Mikäli ammatilli-
sen peruskoulutuksen järjestämisluvan koko-
naisopiskelijamäärä on tuolloin ylittynyt, en-
nakollinen rahoitus määräytyisi kuitenkin 
ehdotuksen mukaan enintään järjestämislu-
van kokonaisopiskelijamäärän mukaisena. 
Pykälän nykyiseen 1 momenttiin sisältyvä 
asetuksenantovaltuutus korvattaisiin pykälän 
4 momenttiin sisältyvällä oppilas-, opiskeli-
ja- ja tutkintomäärien laskemista koskeva 
valtuutussäännöksellä. 

Pykälän 2 momentin mukaan ammattikor-
keakoulujen rahoituksessa luovuttaisiin 20.1. 
ja 20.9. laskentapäivien mukaisten opiskeli-
jamäärien laskemisesta. Sen sijaan rahoituk-
sen laskemisessa käytettävä opiskelijamäärä 
määräytyisi ammattikorkeakoululain 8 §:n 2 
momentissa tarkoitettuun tavoitesopimuk-
seen kirjattujen aloituspaikkojen ja aikuis-
koulutuksen opiskelijamäärän mukaan. Ra-
hoituksen laskemisessa käytettävä opiskeli-
jamäärä olisi lopullinen, eikä todellisia opis-
kelijoiden määrissä tapahtuneita muutoksia 
otettaisi huomioon jälkikäteen. Samaa las-
kennallista opiskelijamäärää käytettäisiin 
myös yksikköhintojen opiskelijakohtaisia 
osuuksia laskettaessa. Muutos parantaisi ra-
hoituksen määrän ennakoitavuutta. Opiskeli-
jamäärän laskemisesta säädettäisiin tarkem-
min valtioneuvoston asetuksella. 

Rahoitusasetukseen on tarkoitus ottaa 
säännökset, joiden mukaan rahoituksen las-
kentaperusteena käytettävä ammattikorkea-
koulun laskennallinen opiskelijamäärä saa-
taisiin siten, että ammattikorkeakoululain 
8 §:n 2 momentissa tarkoitetun sopimuksen 
mukaiset aloituspaikkojen määrät varainhoi-
tovuonna kerrottaisiin koulutusaloittain asi-
anomaisella koulutusalalla suoritettavien tut-
kintojen keskimääräistä laajuutta kuvaavalla 
kertoimella. Kulttuurialan, tekniikan ja lii-
kenteen alan sekä luonnonvara- ja ympäris-
töalan aloituspaikat kerrottaisiin luvulla 4 se-
kä humanistisen ja kasvatusalan, yhteiskunta-
tieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan, 
luonnontieteiden alan, sosiaali-, terveys- ja 
liikunta-alan sekä matkailu-, ravitsemis- ja 
talousalan aloituspaikat luvulla 3,5. Tähän 
opiskelijamäärään lisättäisiin tavoitesopi-
muksen mukainen aikuiskoulutuksena järjes-
tettävään ammattikorkeakoulututkintoon ja 
ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, 

erikoistumisopintoja suorittavien sekä amma-
tillisen opettajankoulutuksen opiskelijamää-
rä. Aikuiskoulutuksena järjestettävään am-
mattikorkeakoulututkintoon ja ylempään 
ammattikorkeakoulututkintoon johtavan kou-
lutuksen ja erikoistumisopintojen laskennal-
liset opiskelijat sijoitettaisiin eri koulu-
tusaloille siinä suhteessa, kun mainittuja 
opiskelijoita on yksikköhinnan määräämis-
vuonna eri koulutusaloille kuuluvissa opin-
noissa. 

Opiskelijamäärän lisäksi rahoituksen mää-
rään vaikuttaisi ammattikorkeakouluissa suo-
ritettujen tutkintojen määrä. Tutkintojen 
määrien laskemisesta säädettäisiin tarkem-
min valtioneuvoston asetuksella. Rahoitus-
asetukseen olisi tarkoitus ottaa säännökset, 
joiden mukaan rahoituksen laskentaperustee-
na käytettävänä suoritettujen tutkintojen 
määränä pidettäisiin yksikköhinnan määrää-
mistä edeltäneenä kahtena vuonna suoritettu-
jen ja tutkintojen laajuutta kuvaavien kertoi-
mien mukaan painotettujen tutkintojen mää-
rien keskiarvoa. Samaa laskennallista tutkin-
tojen määrää käytettäisiin myös yksikköhin-
tojen tutkintojen määrän mukaan määräyty-
viä osuuksia laskettaessa.   

Pykälän 3 momenttiin otettaisiin nykyisin 
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta an-
netun asetuksen 19 §:n 2 momenttiin sisälty-
vä säännös, jonka mukaan voidaan jättää 
myöntämättä niiden oppilaiden ja opiskeli-
joiden osalta, joita ei ole ilmoitettu valtion-
apuviranomaiselle säädetyssä määräajassa. 

Pykälän 4 momenttiin otettaisiin nykyisin 
pykälän 3 momenttiin sisältyvä oppilas- ja 
opiskelijamäärien laskemista koskeva ase-
tuksenantovaltuutus. Valtioneuvoston ase-
tuksella säädettäisiin tarkemmin rahoituksen 
määräytymisen perusteena käytettävien oppi-
las-, opiskelija- ja tutkintomäärien laskemi-
sesta. 

45 §. Rahoituksen myöntäminen ja tarkis-
taminen. Ammattikorkeakoulujen rahoituk-
sen laskemisessa käytettäisiin tavoitesopi-
musten mukaisia opiskelijamääriä, eikä niitä 
tarkistettaisi, kuten perusopetuksessa, lukio-
koulutuksessa ja ammatillisessa peruskoulu-
tuksessa, laskentapäivien todellisen opiskeli-
jamäärän mukaan. Tästä ammattikorkeakou-
luja koskevasta muuhun oppilas- ja opiskeli-
jamääriin perustuvasta rahoituksesta poik-
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keavasta menettelystä otettaisiin maininta 
pykälän 2 momenttiin. Samoin pykälän 2 
momenttiin ehdotetaan otettavaksi voimassa 
olevaa lainsäädäntöä tarkentava säännös sii-
tä, että rahoitusta tarkistettaessa ammatillisen 
peruskoulutuksen järjestäjän rahoituksen 
määrä olisi enintään koulutuksen järjestämis-
luvassa määrätyn kokonaisopiskelijamäärän 
mukainen. Ammatillisen peruskoulutuksen 
järjestämisluvassa määrätään ammatillisen 
peruskoulutuksen vuotuinen kokonaisopiske-
lijamäärä ja siihen sisältyvä näyttötutkintoon 
valmistavan koulutuksen enimmäismäärä. 
Ehdotuksen mukaan varainhoitovuoden ra-
hoitusta tarkistettaessa arvioitaisiin koulutuk-
sen järjestäjän kokonaisopiskelijamäärän 
ylittymistä. 

46 §. Rahoituksen maksaminen käyttökus-
tannuksiin. Pykälän 3 momentissa säädetään 
niin sanotun investointilisän maksamisesta 
ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille ja 
ammattikorkeakoulujen ylläpitäjille. Koska 
ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkea-
koulujen perustamishankkeista aiheutuvat 
kustannukset ehdotetaan otettavaksi huomi-
oon käyttökustannusten yksikköhintoihin pe-
rustuvassa rahoituksessa, siten kuin 19 §:n 1 
momentissa ja 20 §:n 2 momentissa ehdote-
taan säädettäväksi, pykälän 3 momentti ku-
mottaisiin. Samalla pykälän 5 ja 6 momentte-
ja muutettaisiin poistamalla säännöksistä tar-
peettomana kunnan valtionosuuden perustee-
seen lisättävä ns. investointilisän osuus.  

47 a §. Maksatuksen keskeytys. Pykälä olisi 
uusi. Pykälässä säädettäisiin valtionapuvi-
ranomaisen oikeudesta määrätä tämän lain 
mukaan myönnettävän valtionosuuden tai 
avustuksen maksatus keskeytettäväksi. Mak-
satuksen keskeyttämistä koskevat säännökset 
on katsottu opetus- ja kulttuuritoimessa tar-
peellisiksi, koska rahoitus perustuu monilta 
osin tosiasiallisen toiminnan määriin ja koska 
toiminnan järjestäjinä on myös monia yksi-
tyisiä yhteisöjä ja säätiöitä, joiden toiminnan 
edellytykset voivat olosuhteiden myötä 
muuttua ja joiden toiminta saattaa esimerkik-
si taloudellisten syiden takia loppua koko-
naan. 

Maksatuksen keskeytys on väliaikainen 
turvaamistoimi, jossa maksatus keskeytetään 
asian tarkemman selvityksen ajaksi. Selvit-
tämisen jälkeen valtionapuviranomaisen on 

tehtävä päätös maksatuksen jatkamisesta tai 
maksamisen lopettamisesta ja mahdollisesta 
takaisinperinnästä. Maksatuksen keskeyttä-
misestä on tehtävä hallinnollinen päätös. Pää-
tökseen saa hakea oikaisua 56 §:n perusteel-
la.  

Maksamisen keskeyttämisen perusteet vas-
taavat valtioavustuslain (688/2001) 19 §:ssä 
säädettyjä valtionavustuksen maksatuksen 
keskeyttämisen perusteita. Pykälän 1 kohdan 
mukaan myös asianomaista toimintaa koske-
vien säännösten olennainen rikkominen voi 
johtaa maksatuksen keskeyttämiseen. 

49 §. Perustamishankkeeseen suoritetun 
valtionosuuden palautus. Pykälä ehdotetaan 
muutettavaksi kokonaan. Perustamishank-
keeseen saadun valtionosuuden palauttami-
selle säädettyä määräaikaa ehdotetaan lyhen-
nettäväksi 30 vuodesta 15 vuoteen. Ehdotus 
vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon suunnit-
telusta ja valtionosuudesta annetun lain muu-
tosta (716/2003), joka tuli voimaan vuoden 
2004 alusta. Ehdotuksella ei puututtaisi valti-
on ammatillisten oppilaitosten kunnallistami-
sen ja yksityistämisen yhteydessä valtion 
korvauksetta luovuttamien kiinteistöjen luo-
vutussopimuksilla sovittuihin palautusehtoi-
hin. Valtion oppilaitosten kunnallistamisen 
yhteydessä vuosina 1993—1997 tehdyissä 
luovutussopimuksissa viitattiin tuolloin voi-
massa olleen opetus- ja kulttuuritoimen ra-
hoituslain (705/1992) 44 §:ään, jonka mu-
kaan palautusvelvollisuudelle ei ole määritel-
ty rajaa. Valtion oppilaitoksia yksityistettäes-
sä oli voimassa olleen rahoituslain muutok-
sen (1151/1996) perusteella palautusvelvolli-
suus on 30 vuotta. Yksityistettyjen valtion 
oppilaitosten määrä on vähäinen. 

Lisäksi valtionapuviranomaisen harkinta-
valtaa päättää palautuksen suuruudesta sekä 
siitä, ettei palautusta määrätä suoritettavaksi, 
ehdotetaan tarkennettavaksi. Pykälän 1 mo-
mentissa ei säädettäisi enää, että valtion-
osuutta vastaava suhteellinen osa määrättäi-
siin kokonaisuudessaan tai osaksi palautetta-
vaksi. Näin valtionapuviranomainen voisi 
päättää kaikki asiaan liittyvät seikat huomi-
oon ottaen, ettei palautusta tarvitse lainkaan 
suorittaa. Lisäksi muutoksena nykyiseen 
säännökseen verrattuna, jos omaisuus luovu-
tetaan toiselle, joka käyttää omaisuutta valti-
onosuuteen oikeuttavaan toimintaan, tästä 
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luovutuksesta johtuva palautus voidaan jättää 
määräämättä, jos luovuttaja omaisuuden luo-
vutuksen yhteydessä sitoutuu vastaamaan pa-
lautusehdoista myös luovutuksen jälkeen tai 
jos luovutuksen saaja sitoutuu vastaaviin 
omaisuuden luovuttajaa koskeviin palau-
tusehtoihin.  

Pykälän 1 momenttia vastaavaa palautusai-
kaa koskeva muutos tehtäisiin myös vakuu-
tuskorvausta ja muuta korvausta koskevaan 2 
momenttiin. Pykälän 3 momentissa ilmaus 
asianomainen ministeriö korvattaisiin ilma-
uksella valtionapuviranomainen. Muilta osin 
momentin sisältö vastaisi nykyistä 3 mo-
menttia  

54 §. Tietojen toimittaminen, tarkastusoi-
keus ja virka-apu. Pykälään ehdotetaan lisät-
täväksi uusi 2—4 momentti. Momenteissa 
säädettäisiin tarkastusoikeudesta ja virka-
avusta.  

Pykälän nykyisen 1 momentin mukaan ra-
hoituksen saavat ovat velvollisia toimitta-
maan valtionapuviranomaiselle rahoituksen 
määräämistä varten tarpeelliset tiedot. Valti-
onapuviranomaisen oikeudesta tarkastaa tie-
tojen oikeellisuus ei ole nykyisessä laissa eri-
tyisiä säännöksiä. Ottaen huomioon, että ope-
tus- ja kulttuuritoimen rahoitus perustuu pit-
kälti tosiasiallisen toiminnan määrään ja jär-
jestäjinä on niin kuntia, kuntayhtymiä kuin 
yksityisiä yhteisöjä ja säätiöitäkin, rahoituk-
seen liittyvien tarkastusten tekeminen on kat-
sottu kuitenkin käytännössä tarpeelliseksi. 
Tarkastuksia on tehty vuosittain ja ne ovat 
koskeneet niin rahoituksen perusteena olevia 
kustannuksia kuin oppilaiden, opiskelijoiden 
ja muiden rahoituksen perusteena olevien 
suoritteiden määriä. Tarkastajina ovat olleet 
opetushallituksen virkamiehet. Yleensä tar-
kastuksen toteuttamisesta on päätetty ope-
tusministeriössä.  

Pykälän 2 momentilla vahvistettaisiin ny-
kyinen tarkastuskäytäntö. Nykyisin tarkas-
tuksen toimittaminen perustuu rahoituksen 
saajan suostumukseen. Pykälän 2 ja 3 mo-
menttiin otettaisiin varmuuden vuoksi sään-
nökset tarkastajien oikeudesta päästä tarkas-
tettaviin tiloihin ja saada tarkastuksen koh-
teena oleva aineisto haltuunsa. Lisäksi 4 
momenttiin otettaisiin säännökset opetusmi-
nisteriön ja opetushallituksen oikeudesta saa-
da poliisi- ja ulosottoviranomaisilta tarvitta-

essa virka-apua. Pykälän 2—4 momentin 
säännökset vastaisivat soveltuvin osin valti-
onavustuslain 16—18 §:ää. 

57 b §. Valtionavustuslain eräiden sään-
nösten soveltaminen. Pykälä on uusi. Valti-
onavustuslain 3 §:n 2 momentin mukaan val-
tionavustuslakia ei sovelleta opetus- ja kult-
tuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa 
säädettyyn valtionosuuteen ja -avustukseen. 
Tästä on ollut seurauksena, että lain nojalla 
tehtyihin valtionavustusta koskeviin päätök-
siin on jouduttu ottamaan lukuisa määrä sel-
laisia ehtoja, jotka vastaavat valtionavustus-
lakiin sisältyviä säännöksiä. Koska ei ole mi-
tään erityisiä perusteita sille, ettei valtion-
avustuslakia voitaisi soveltaa myös tämän 
lain nojalla myönnettäviin valtionavustuk-
siin, ehdotetaan pykälään otettavaksi viittaus 
valtionavustuslakiin. Myös valtionavustus-
lain 3 §:n 2 momenttiin joudutaan tekemään 
lain soveltamisalaa koskeva vastaava muu-
tos. 

Voimaantulosäännös. Laki ehdotetaan tu-
levaksi voimaan vuoden 2006 alusta. Lakia 
sovellettaisiin ennakollisesti jo vuoden 2005 
syksyllä vuoden 2006 keskimääräisiä yksik-
köhintoja vahvistettaessa ja yksikköhintoja 
määrättäessä. 

Voimaantulosäännöksen 2 momentin mu-
kaan lain 17—21 ja 24 §:n säännöksiä, jotka 
koskevat yksikköhintojen laskemista toteutu-
neiden kustannusten pohjalta, sovellettaisiin 
kuitenkin ensimmäisen kerran laskettaessa ja 
määrättäessä yksikköhintoja vuodelle 2008.  

Voimaantulosäännöksen 3 momentin mu-
kaan valtionosuuden vahvistamisperusteista, 
valtion ja kuntien välisestä kustannustenjaos-
ta sekä kustannustason määrittelystä on voi-
massa, mitä tähän esitykseen sisältyvässä 
kuntien valtionosuuslain muuttamisesta an-
netun lain voimaantulosäännöksen 2 ja 3 
momentissa ehdotetaan säädettäväksi. 

Voimaantulosäännöksen 4 momentin mu-
kaan museoiden, teattereiden ja orkestereiden 
yksikköhinnat laskettaisiin ja määrättäisiin 
tämän lain voimaan tullessa voimassa ollei-
den säännösten mukaisesti vuosina 2006 ja 
2007. Kustannukset laskettaisiin ja yksikkö-
hinnat määrättäisiin kunkin laitosmuodon to-
dellisten kustannusten perusteella ensimmäi-
sen kerran vasta vuodelle 2008. Lisäksi vuo-
sina 2008 ja 2009 yksikköhinnat ehdotetaan 
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laskettavaksi siten, että aikaisempien sään-
nösten mukaan laskettavia yksikköhintoja 
verrataan tämän lain mukaisesti laskettaviin 
yksikköhintoihin. Vuoden 2008 yksikköhin-
nassa erotuksesta otetaan huomioon 33 pro-
senttia ja 66 prosenttia vuonna 2009.  

Voimaantulosäännöksen 5 momentissa 
säädetään ammatillisen koulutuksen ja am-
mattikorkeakoulujen investointien rahoitus-
järjestelmän uudistamiseen liittyvistä siirty-
mäkauden järjestelyistä. Tiloista ja kalustosta 

sekä muusta omaisuuden rakentamisesta ja 
hankkimisesta syntyvät perustamiskustan-
nukset otettaisiin huomioon yksikköhintara-
hoituksessa ammatillisen koulutuksen järjes-
täjien ja ammattikorkeakoulujen ylläpitäjien 
kirjanpitoon perustuvien poistojen kautta. 
Ammattikorkeakouluilla ja ammatillisen 
koulutuksen järjestäjillä on perustamishank-
keisiin liittyviä poistoja vielä selvästi inves-
tointien nykyistä rahoitustasoa vähemmän: 

  
Ammattikorkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen poistojen määrä vuosina 2000—2003: 
  
  2000 2001 2002 2003 
  (1 000 €) (1 000 €) (1 000 €) (1 000 €) 
Ammattikorkeakoulujen poistot       22 619 23 664 29 466 32 402 
Ammatillisen koulutuksen poistot    57 192 56 517 57 788 65 520 

  
Merkittävä osa ammattikorkeakoulujen ja 

ammatillisen koulutuksen kiinteistöistä on 
saatu lahjoituksena valtiolta. Myös perusta-
mishankkeisiin myönnetyt valtionosuudet 
pienentävät tasearvoja. Tämän vuoksi on 
välttämätöntä säätää siirtymäkaudeksi nykyi-
sen rahoitustason mukainen korotus yksikkö-
hintaan. Nykyisen rahoitustason mukaiseksi 
euromääräksi on laskettu ammatillisen koulu-
tuksen osalta 831,32 euroa opiskelijaa kohti 
ja ammattikorkeakoulujen osalta 487,31 eu-
roa laskennallista opiskelijaa kohti. Jos am-
matillisen koulutuksen järjestäjien ja ammat-
tikorkeakoulujen ylläpitäjien kirjanpidon 
mukaisten poistojen määrä jää tätä pienem-
mäksi, keskimääräistä yksikköhintaa korotet-
taisiin toteutuneiden poistojen ja mainittujen 
euromäärien välisellä erotuksella. Mainittuja 
euromääriä laskettaessa on mukaan otettu 
poistojärjestelmään siirryttäessä poistuvat ra-
hoituserät, joita ovat investointilisä, nykyisin 
käyttökustannuksiin luettavat alle 320 000 
euron ns. pienet hankkeet ja vuoden 2005 
valtion talousarvion mukainen perustamis-
kustannusten valtion rahoitus.  Koska vuoden 
2003 kustannusten pohjalta laskettuihin yk-
sikköhintoihin sisältyy mainittujen pienten 
hankkeiden osuus, vuosina 2006 ja 2007 
keskimääräistä yksikköhintaa korotettaisiin 
tämän vuoksi vähemmän, ammatillisen kou-
lutuksen osalta 393,31 euroa opiskelijaa koh-
ti ja ammattikorkeakoulujen osalta 303,15 
euroa laskennallista opiskelijaa kohti. Val-

tioneuvoston asetuksella säädettäisiin euro-
määrien huomioon ottamisesta ammattikor-
keakoulujen ja ammatillisen koulutuksen jär-
jestäjien yksikköhinnoissa. Momentin mu-
kainen siirtymäkausi kestäisi vuoteen 2015 
saakka. On todennäköistä, että poistojen 
määrä edellä mainituista syistä kasvaa jat-
kossakin hitaasti. Poistojen kehitystä seura-
taan ja tarvittaessa siirtymäkautta ehdotetaan 
jatkettavaksi. Myös vuokratiloissa tapahtuvia 
muutoksia seurataan. Mainitut euromäärät on 
laskettu vuoden 2005 kustannustasossa ja nii-
tä tarkistettaisiin vuosittain kustannustason 
arvioidun muutoksen mukaisesti. Jotta valti-
on ja kuntien välinen kustannustenjako ei 
muuttuisi nykyisestä, kunnan rahoitusosuu-
teen lisättäisiin kuntien rahoitusosuutta las-
kennallisesti vastaava euromäärä 5,51 euroa. 

Voimaantulosäännöksen 6 momentin mu-
kaan ennen tämän lain voimaantuloa myön-
netyt ja vuosittain maksettavat perustamis-
hankkeiden valtionosuudet vähennettäisiin 
keskimääräisiä yksikköhintoja laskettaessa. 
Valtion perustamishankkeisiin maksamasta 
hankekohtaisesta rahoituksesta aiheutuvan 
yksikköhintaan tehtävän vähennyksen joh-
dosta kunnan rahoitusosuutta korotetaan, jot-
tei valtion ja kuntien välinen kustannusjako 
muuttuisi. Korotuksen suuruus on 1,26 euroa 
asukasta kohti vuosina 2006—2007. Korotus 
pienenee hankekohtaisen rahoituksen pienen-
tyessä ja päättyy noin vuonna 2013. 

Voimaantulosäännöksen 7 momentin mu-
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kaan 23 §:n 3 momentin ja 24 §:n 4 momen-
tin säännöksiä, jotka koskevat koulutuksen 
järjestäjille myönnettyjen eräiden valtion-
avustusten vähentämistä valtionosuuden pe-
rusteena käytettävien yksikköhintojen las-
kennan perusteena käytettävistä kustannuk-
sista, sovellettaisiin vasta määrättäessä yk-
sikköhintoja vuodelle 2008 vuoden 2005 
kustannusten perusteella. 

Voimaantulosäännöksen 8 momenttiin 
otettavilla säännöksillä rahoitusuudistuksen 
aiheuttamat muutokset ammattikorkeakoulun 
yksikköhintaan rajattaisiin vuosina 2006—
2008. Ensimmäisenä vuonna opiskelijaa koh-
ti laskettu yksikköhinta voisi olla enintään 
kolme prosenttia pienempi tai viisi prosenttia 
suurempi kuin vuoden 2005 opiskelijaa kohti 
määrätty yksikköhinta vuoden 2006 keski-
määräisen yksikköhinnan tasoon muutettuna. 
Vuonna 2007 yksikköhinta voisi olla enin-
tään kuusi prosenttia pienempi tai kahdeksan 
prosenttia suurempi ja vuonna 2008 enintään 
yhdeksän prosenttia pienempi tai yksitoista 
prosenttia suurempi kuin vuoden 2005 opis-
kelijaa kohti lasketun rahoituksen määrä asi-
anomaisen vuoden keskimääräisen yksikkö-
hinnan tasoon muutettuna. Ammattikorkea-
koulun vuoden 2005 rahoituksen määränä 
käytettäisiin lain 44 §:n 1 momentin mukai-
sella opiskelijamäärällä laskettua rahoitusta, 
koska rahoituksen tarkistamista koskevaa, 
lain 45 §:n perusteella tehtävää päätöstä ei 
vuoden 2006 yksikköhintoja määrättäessä 
vielä ole käytettävissä. Vuoden 2005 lasken-
nallista opiskelijaa kohden muunnetun rahoi-
tuksen määrässä otettaisiin huomioon myös 
rahoitukseen maksatusvaiheessa lisättävä 
niin sanottu investointilisä. Kun ammatillisen 
opettajankoulutuksen kustannukset ovat ol-
leet ja olisivat edelleenkin kokonaan valtion 
vastattavina, ei opettajankoulutuksen vaiku-
tusta yksikköhintaan otettaisi vertailussa 
huomioon. Myöskään yksikköhinnan harkin-
nanvaraisia korotuksia ei vertailua tehtäessä 
otettaisi huomioon vuoden 2005 yksikköhin-
nassa eikä uudessa yksikköhinnassa. 

Voimaantulosäännöksen 9 momentin mu-
kaan ennen lain voimaantuloa myönnettyyn 
rahoitukseen sovelletaan nykyisiä rahoitusta 
koskevia säännöksiä. Momentissa säädettäi-
siin selvyyden vuoksi vielä erikseen perus-
tamishankkeeseen suoritetun valtionosuuden 

palauttamista koskevan opetus- ja kulttuuri-
toimen rahoituksesta annetun lain 49 §:n so-
veltamisesta. 

Ehdotuksella ei puututtaisi valtion amma-
tillisten oppilaitosten kunnallistamisen ja yk-
sityistämisen yhteydessä valtion korvauksetta 
luovuttamien kiinteistöjen luovutussopimuk-
silla sovittuihin palautusehtoihin. Kunnille ja 
kuntayhtymille luovutettujen kiinteistöjen 
palautusvelvollisuudelle ei ole luovutusso-
pimuksissa määritelty takarajaa. Vähäinen 
määrä kiinteistöistä luovutettiin yksityisille 
ylläpitäjille. Niiden palautusvelvollisuudeksi 
määriteltiin silloin voimassa olevan rahoitus-
lain mukaisesti 30 vuotta. Voimaantulosään-
nöksen 10 momenttiin otettaisiin tätä koske-
va säännös. 

Voimaantulosäännöksen 11 momentin pe-
rusteella ennen lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä tarvittaviin vuoden 2006 rahoitusta 
koskeviin toimenpiteisiin. 

  
1.5. Ammatillisesta koulutuksesta annettu 

laki 

46 §. Rahoitus. Ammatillisessa koulutuk-
sessa ehdotetaan luovuttavaksi erillisestä pe-
rustamishankkeisiin myönnettävästä valtion-
osuudesta. Tämän vuoksi pykälän 1 moment-
ti ehdotetaan muutettavaksi siten, että siitä 
poistetaan perustamishankkeiden rahoitusta 
koskeva maininta.  

  
1.6. Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 

annettu laki 

18 §. Rahoitus. Pykälän 2 momentin mu-
kaan ammatillisen aikuiskoulutuksen perus-
tamishankkeeseen on voitu myöntää valtion-
avustuksia rahoituslain säännösten mukaises-
ti. Vuosina 2000—2005 ammatilliseen ai-
kuiskoulutuksen perustamishankkeisiin on 
osoitettu valtionavustusta vuosittain keski-
määrin noin 550 000 euroa. Perustamishank-
keiden valtionavustusten viime vuosien vä-
häisen tason takia avustusjärjestelmä ei ole 
enää muodostanut todellista investointien ra-
hoitusmahdollisuutta. Ammatillisessa koulu-
tuksessa ehdotetaan luovuttavaksi erillisestä 
perustamishankkeisiin myönnettävästä valti-
onosuudesta ja perustamishankkeista aiheu-
tuvat kustannukset otettaisiin huomioon yk-
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sikköhintarahoituksessa ammatillisen koulu-
tuksen järjestäjien kirjanpitoon perustuvien 
poistojen kautta sen mukaan kuin rahoitus-
lain 19 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi. Am-
matillisella lisäkoulutuksen valtionosuuden 
laskennan pohjana on ammatillisen koulutuk-
sen keskimääräinen yksikköhinta. Poistoihin 
perustuva järjestelmä muodostaisi näin ollen 
tulevaisuudessa kaiken ammatillisen koulu-
tuksen osalta investointien rahoitusjärjestel-
män. Tämän vuoksi ammatillisen aikuiskou-
lutuksen perustamishankkeiden erillisestä 
valtionavustuksesta ehdotetaan luovuttavaksi 
ja pykälän 2 momentti kumottavaksi. 

  
1.7. Ammattikorkeakoululaki 

32 §. Perusrahoitus. Kun erillisestä am-
mattikorkeakoulujen perustamishankkeisiin 
myönnettävästä valtionosuudesta luovuttai-
siin, pykälän 2 momentti ehdotetaan kumot-
tavaksi. Perustamishankkeista aiheutuvat 
kustannukset otettaisiin huomioon ammatti-
korkeakoulujen yksikköhintaan tehtävällä 
korotuksella sen mukaan kuin rahoituslain 
20 §:n 2 momentissa ehdotetaan säädettäväk-
si. 

34 §. Ammatillisen opettajankoulutuksen 
rahoitus. Kun ammatilliseen opettajankoulu-
tukseen myönnettävän valtionavustuksen si-
jasta opettajankoulutusta varten myönnettäi-
siin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 
annetun lain mukaan valtionosuutta vastaa-
vasti kuin muuhun ammattikorkeakouluissa 
järjestettävään koulutukseen, pykälä ehdote-
taan kumottavaksi. Liikenneopettajankoulu-
tusta varten myönnettäisiin valtionavustusta 
rahoituslain 43 §:n 1 momentin nojalla. 

  
1.8. Teatteri- ja orkesterilaki 

6 a §. Pykälään lisättäisiin uusi 3 moment-
ti, jonka mukaan opetusministeriö voisi 
myöntää valtionavustusta teattereiden ja or-
kestereiden toiminnan kehittämistä varten. 
Kehittämisavustusten määrä riippuisi valtion 
talousarvioon tarkoitukseen otetun määrära-
han suuruudesta. 

  
1.9. Museolaki 

4 a §. Lakiin lisättäisiin uusi 4 a §, jonka 

mukaan opetusministeriö voi valtion talous-
arvion rajoissa myöntää valtionavustusta eri-
koismuseoiden erityistehtävien hoitamista 
varten. 

  
1.10. Valtionavustuslaki 

3 §. Suhde muuhun lainsäädäntöön. Ope-
tus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annet-
tuun lakiin lisättäväksi ehdotetun 57 b §:n 
perusteluihin viitaten pykälän 2 momenttia 
ehdotetaan muutettavaksi niin, että valtion-
avustuslakia voidaan soveltaa myös opetus- 
ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 
nojalla myönnettäviin valtionavustuksiin. 
Momentista on myös poistettu viittaus jo ai-
kaisemmin kumottuun kunnille palo- ja pe-
lastustoimen kustannuksiin suoritettavista 
valtionosuuksista ja –avustuksista annettuun 
lakiin (560/1975). 

  
2.  Tarkemmat säännökset  ja  mää-

räykset  

2.1. Kuntien valtionosuuslain nojalla an-
nettavat säännökset 

Esitys edellyttää, että kuntien valtionosuu-
desta annettua asetusta muutetaan siltä osin, 
kun siinä säädetään kustannustason muutok-
sen määrittelystä ja kiinteistöveron ottami-
sesta huomioon laskettaessa kuntien verotu-
loihin perustuvaa valtionosuuksien tasausta. 

Kuntien valtionosuuslain 4 §:n 2 moment-
tia ehdotetaan muutettavaksi siten, että mää-
riteltäessä valtionosuusperusteita seuraavalle 
varainhoitovuodelle sovellettaisiin uutta pe-
ruspalveluiden hintaindeksiä. Samalla luo-
vuttaisiin nykyisestä kuntien ansiotason ja 
yleisen hintatason muutokseen perustuvasta 
indeksistä. Viimeksi mainitun indeksin las-
kemisesta säädetään tarkemmin kuntien val-
tionosuudesta annetun asetuksen 1 §:ssä. 
Mainittua asetuksen säännöstä on tarkoitus 
muuttaa siten, että siinä annettaisiin tarkem-
mat säännökset uuden peruspalvelun hintain-
deksi määrittelystä. 

Osana rahoitus- ja valtionosuusperusteiden 
tarkistamisen kokonaisuutta voimalaitoskun-
tien asemaa verotuloihin perustuvassa valti-
onosuuden tasauksessa ehdotetaan muutetta-
vaksi. Kuntien valtionosuuslain 7 §:n mu-
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kaan mainitussa tasauksessa otetaan kunnan 
laskennallista verotuloa laskettaessa huomi-
oon kunnallisvero, kunnan yhteisövero-osuus 
ja kiinteistövero siten kuin asetuksella tar-
kemmin säädetään. Kuntien valtionosuudesta 
annetun asetuksen 2 a §:n 2 momentin mu-
kaan kunnan laskennallinen kiinteistövero 
saadaan tällöin kertomalla kunnan kiinteistö-
verolaissa (654/1992) tarkoitettujen kiinteis-
töjen kiinteistölajeittaisten verotusarvojen 
yhteismäärät kaikkien kuntien kiinteistöla-
jeittaisilla verotusarvoilla painotetuilla kes-
kimääräisillä kiinteistöveroprosenteilla. 
Voimalaitokset ovat tässä laskennassa oma 
kiinteistölajinsa. Asetusta on tältä osin tar-
koitus muuttaa siten, että valtionosuuksien 
tasauksessa käytettävä kiinteistöverotulo las-
kettaisiin voimalaitoskuntien osalta voimalai-
tosten oman laskennallisen veroprosentin si-
jasta tätä alemman yleisen keskimääräisen 
kiinteistöveroprosentin mukaisesti. Tämä li-
säisi voimalaitoskuntien rahoitusta, mikä on 
otettu huomioon tämän esityksen taloudelli-
sissa vaikutuksissa.  

  
2.2. Opetus- ja kulttuuritoimessa annet-

tavat tarkemmat säännökset 

Rahoituslakia koskevassa esityksessä ehdo-
tetaan, että valtioneuvoston asetuksella an-
nettaisiin tarkempia säännöksiä perusopetuk-
sen yksikköhintojen porrastusten suuruudes-
ta, yksikköhintojen tarkemmasta laskemises-
ta sekä siitä mitä kuntia pidetään harvimmin 
asuttuina (17 §:n 2 ja 4 momentti). Rahoitus-
lain 19 §:n nojalla valtioneuvoston asetuk-
sessa säädettäisiin ammatillisen koulutuksen 
tuloksellisuutta kuvaavien tekijöiden paino-
arvoista tulosrahoitusindeksiä laskettaessa. 
Lisäksi säädettäisiin, että toiminnan tuloksel-
lisuuden perusteella yksikköhinnan korotus 
tehdään kahdelle kolmasosalle koulutuksen 
järjestäjistä. Edelleen valtioneuvoston ase-
tuksella säädettäisiin nykyiseen tapaan tar-
kemmin yksikköhinnan laskemisesta ja pois-
tojen huomioon ottamisesta valtakunnallisis-
sa kokonaiskustannuksissa. 

Ehdotetun rahoituslain 20 ja 44 §:n nojalla 
ammattikorkeakoulujen yksikköhintojen sekä 
rahoituksen laskentaperusteena käytettävien 
opiskelijamäärien ja suoritettujen tutkintojen 
määrien laskemisesta säädettäisiin valtioneu-

voston asetuksessa. Tämä edellyttäisi muu-
toksia ainakin opetus- ja kulttuuritoimen ra-
hoituksesta annetun asetuksen 12 ja 15 §:ään. 
Opiskelijamäärien ja suoritettujen tutkintojen 
määrien laskemisesta otettaisiin asetukseen 
uusi 19 a §. Tarkoitus on säätää, että opiske-
lijamäärät kerrottaisiin koulutusaloittain ja 
erikseen ammatillisen opettajankoulutuksen 
osalta asianomaisen koulutusalan tutkintojen 
keskimääräistä laajuutta kuvaavalla kertoi-
mella 3,5 tai 4. Tutkintojen määrän osalta 
laskennassa käytettäisiin yksikköhinnan mää-
räämistä edeltävän kahden vuoden aikana 
suoritettujen tutkintojen määrien keskiarvoa. 
Tutkintojen määriä laskettaessa painotettai-
siin tutkintoja niiden laajuutta kuvaavilla ker-
toimilla 3,5 tai 4. Asetuksella olisi tarkoitus 
säätää myös, että jos ammattikorkeakoulussa 
järjestetään kahteen tai useampaan koulu-
tusalaan kuuluvaa koulutusta tai muun koulu-
tuksen ohella ammatillista opettajankoulutus-
ta, opiskelijamäärän mukaan määräytyväksi 
yksikköhinnan osuudeksi määrättäisiin eri 
koulutusaloihin kuuluvaa koulutusta ja am-
matillista opettajankoulutusta suorittavien 
opiskelijoiden määrien sekä koulutusalakoh-
taisten ja erikseen ammatillista opettajankou-
lutusta varten laskettujen kustannusten perus-
teella laskettu painotettu keskiarvo. Perusta-
mishankkeita koskevan uudistuksen takia tu-
lisi lisäksi muuttaa asetuksen 20 a §:ää. 

Ehdotetun rahoituslain 24 §:n mukaisesti 
kirjastojen porrastusten suuruudesta harvaan 
asutuissa kunnissa ja saaristokunnissa sekä 
siitä, mitä kuntia pidetään harvaan asuttuina, 
säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. 
Tarkoitus on säätää, että yksikköhinta olisi 
20 prosenttia korkeampi kunnissa, joiden 
asukastiheys on enintään 2 ja saaristokunnis-
sa sekä 10 prosenttia korkeampi kunnissa, 
joiden asukastiheys on yli 2 mutta alle 5. 

  
3.  Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päiväs-
tä tammikuuta 2006. Lakeja sovellettaisiin 
ensimmäisen kerran määrättäessä valtion-
osuusperusteita ja myönnettäessä valtion-
osuutta vuodelle 2006. 

Esityksessä muutettavaksi ehdotettua kun-
tien valtionosuuslain 3 §:ää  valtionosuuksien 
vahvistamisperusteista ja 6 §:ää kustannus-
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tenjaon tarkistamisesta sovellettaisiin kuiten-
kin ensimmäisen kerran vasta määrättäessä 
valtionosuuksia vuodelle 2008. Mainitut 
säännökset muodostavat kokonaisuuden, jol-
la valtion ja kuntien välistä kustannustenjaon 
tarkistamista koskeva menettely uudistetaan 
mainitusta ajankohdasta lukien. Kustannus-
tenjaon tarkistuksen osalta sovellettaisiin 
mainittuun ajankohtaan saakka lain voimaan 

tullessa voimassa olleita säännöksiä mukaan 
lukien säännöstä, jonka mukaan kustannusta-
son muutos voidaan valtionosuusperusteissa 
ottaa huomioon vähintään puoleen ja enin-
tään täyteen määrään toteutuneesta kustan-
nustason muutoksesta. Kuntien valtionosuus-
lain 4 §:n 2 momentissa ehdotettu uusi pe-
ruspalveluiden hintaindeksi otettaisiin käyt-
töön vuoden 2006 alusta. 
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Lakiehdotukset 

1. 

Laki  

kuntien valtionosuuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun kuntien valtionosuuslain (1147/1996) 4 §:n 3 

momentti sekä 5 ja 29 §, 
sellaisena kuin niistä on 4 §:n 3 momentti laissa 1102/1997, 
muutetaan 3 §, 4 §:n 2 momentti, 6 §, 8 §:n 3 momentti, 9 ja 11 §, 13 §:n 2 momentti, 16 §:n 

3 momentti ja 27 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 3 § osaksi mainitussa laissa 1102/1997, 9 § laissa 1360/2001, 

16 §:n 3 momentti mainitussa laissa 1102/1997 sekä 27 § osaksi viimeksi mainitussa laissa ja 
laissa 1061/1998; sekä  

lisätään 10 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1360/2001, uusi 2 momentti ja la-
kiin uusi 12 a § seuraavasti: 
  

3 § 

Valtionosuuksien vahvistamisperusteet 

Keskimääräiset euromäärät tai laskennalli-
set kustannukset, joita käytetään valtion-
osuuksien perusteena tai valtionosuuksien 
määräämisen perusteena, vahvistetaan vuo-
sittain seuraavaa varainhoitovuotta varten. 
Tällöin otetaan huomioon: 

1) valtionosuustehtävien laajuuden ja laa-
dun arvioidut muutokset 4 §:n 1 momentissa 
säädetyllä tavalla; 

2) kustannustason arvioidut muutokset 
4 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla; 

3) vahvistamisvuotta edeltäneen varainhoi-
tovuoden toteutuneen kustannustason muu-
toksen ja 2 kohdan mukaisesti mainitulle 
vuodelle tehdyn arvion erotus; sekä 

4) ne tarkistukset, jotka 6 §:n mukaisesti 
tehdään joka neljäs vuosi valtion ja kuntien 
välisen kustannustenjaon tarkistamiseksi. 

  
4 §  

Valtionosuustehtävien ja kustannustason 
muutos  

— — — — — — — — — — — — — —  
Kustannustason muutos määräytyy perus-

palveluiden hintaindeksin mukaisesti. Indeksi 

perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
opetus- ja kulttuuritoimen käyttömenoilla 
painotettuun kustannustason muutokseen si-
ten kuin valtioneuvoston asetuksella tar-
kemmin säädetään.  

  
 

6 §  

Kustannustenjaon tarkistaminen  

Kustannustenjako valtion ja kuntien välillä 
tarkistetaan valtakunnallisesti yhtenä koko-
naisuutena joka neljäs vuosi siten kuin 2—4 
momentissa säädetään.  

Kustannustenjaon tarkistuksessa tehtävä-
kohtaiset valtionosuuden perusteena käytet-
tävät laskennalliset kustannukset ja yksikkö-
hinnat sekä niiden määräämisen perusteena 
käytettävät keskimääräiset euromäärät tarkis-
tetaan toteutuneiden kustannusten mukaisiksi 
siten kuin sosiaali- ja terveydenhuollon 
suunnittelusta ja valtionosuudesta annetussa 
laissa (733/1992) sekä opetus- ja kulttuuri-
toimen rahoituksesta annetussa laissa 
(635/1998) säädetään. Perustamishankkeista 
ja muusta kulttuuritoimesta kuin kirjastotoi-
mesta aiheutuvia kustannuksia, arvonlisäve-
roa sekä laskennallisia korkoja, lainanhoito-
kustannuksia, poistoja tai muita vastaavia 
eriä ei lueta laskennallisiin kustannuksiin, 
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jollei siitä mainituissa laeissa erikseen toisin 
säädetä. 

Valtio osallistuu 2 momentissa tarkoitettui-
hin laskennallisiin kustannuksiin ja yksikkö-
hintoihin prosenttiosuuksilla, joista säädetään 
sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta 
ja valtionosuudesta annetussa laissa sekä 
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta an-
netussa laissa.  

Edellä 2 momentissa tarkoitetut laskennal-
liset kustannukset ja yksikköhinnat määrä-
tään sekä 3 momentissa tarkoitetut valtion-
osuusprosentit säädetään varainhoitovuodelle 
ja kolmelle sitä seuraavalle vuodelle. 

  
  

8 § 

Yleisen valtionosuuden määräytyminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Näin saatuun euromäärään lisätään 9—12 

ja 12 a §:ssä määriteltyjen olosuhdelisien 
mukaan määräytyvät euromäärät. Saaristo- 
tai syrjäisyyslisää maksetaan kunnalle vaih-
toehtoisena sen mukaan, kumpi niistä on 
kunnalle edullisempi. Saaristo-osakunnalle 
maksetaan kuitenkin samanaikaisesti sekä 
saaristo- että syrjäisyyslisää. 

  
9 §  

Saaristolisä 

Saariston kehityksen edistämisestä anne-
tussa laissa (494/1981) tarkoitetut kunnat, 
joiden väestöstä vähintään puolet asuu ilman 
kiinteää tieyhteyttä mantereeseen, saavat saa-
ristolisänä euromäärän, joka on yleisen valti-
onosuuden perusosa seitsenkertaisena ja 
muut saaristokunnat euromäärän, joka on 
yleisen valtionosuuden perusosa nelinkertai-
sena. 

Edellä 1 momentissa mainitussa laissa tar-
koitetut saaristo-osakunnat saavat saaristo-
lisänä euromäärän, joka saadaan kertomalla 
saaristossa asuvien määrän ja yleisen valti-
onosuuden keskimääräisen euromäärän tulo 
luvulla 1,5. Jos saaristo-osassa asuu vähin-
tään 1 200 asukasta, kunnalle myönnetään 
saaristolisänä kunnan yleisen valtionosuuden 
perusosaa vastaava euromäärä. 

10 § 

Syrjäisyyslisä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-

tään, kunta, jonka asukastiheys maaneliöki-
lometriä kohden varainhoitovuotta edeltävän 
vuoden alussa on enintään 0,5, saa syrjäi-
syyslisänä euromäärän, joka on yleisen valti-
onosuuden perusosa yhdeksänkertaisena. 

  
11 §  

Taajamarakennelisä  

Kunnalle, jonka taajamaväestön määrä on 
vähintään 40 000, myönnetään taajamassa 
asuvan väestön määrän perusteella taajama-
rakennelisää, joka saadaan kertomalla taaja-
massa asuvan väestön määrän ja yleisen val-
tionosuuden keskimääräisen euromäärän tulo 
seuraavilla kertoimilla: 

  
taajamaväestön määrä kerroin 
40 000—99 999 0,75 
100 000—199 999 0,70 
200 000—  0,01 
  
Taajamassa asuvan väestön määrän lasken-

taperusteista säädetään valtioneuvoston ase-
tuksella. 

  
12 a § 

Asukasluvun muutokseen perustuva lisä 

Kunnat, joiden asukasluvun muutos kol-
mena varainhoitovuotta edeltävänä vuonna 
on ollut yhteensä vähintään kuusi prosenttia, 
saavat asukasluvun muutokseen perustuvana 
lisänä euromäärän, joka on yleisen valtion-
osuuden perusosa kerrottuna luvulla 1,39. 

  
13 §  

Rahoitusavustus  

— — — — — — — — — — — — — —  
Rahoitusavustuksen myöntämisen ehtona 

on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman 
taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista 
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toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää 
avustushakemukseen. Valtionapuviranomai-
nen voi asettaa avustuksen myöntämiselle ja 
käytölle myös muita kunnan talouteen liitty-
viä ehtoja. Rahoitusavustus voidaan seuraa-
vina vuosina jättää myöntämättä tai se voi-
daan myöntää alennettuna, jos suunnitelmaa 
tai asetettuja ehtoja ei ole noudatettu. 

  
16 § 

Valtionosuuden ja rahoitusavustuksen myön-
täminen sekä verotuloihin perustuvan valti-

onosuuksien tasauksen vahvistaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rahoitusavustusta on haettava valtionapu-

viranomaisen päättämään ajankohtaan men-
nessä. 

  
27 § 

Yleisen valtionosuuden perusteena oleva eu-
romäärä 

Vuonna 2006 yleisen valtionosuuden pe-
rusteena käytettävä keskimääräinen euromää-
rä on 27,75 euroa asukasta kohden. 

Kunnalle myönnettävästä yleisestä valtion-
osuudesta vähennetään vuodesta 2006 lukien 
10,75 euroa kunnan asukasta kohden vuosina 
1997 ja 1998 toteutettujen julkisen talouden 
säästöpäätösten sekä vuodesta 2006 voimaan 
tulevien yleisen valtionosuuden määräyty-
misperusteiden muutosten vuoksi. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2006. 
Tämän lain 3 §:ää valtionosuuksien vahvis-

tamisperusteista ja 6 §:ää kustannustenjaon 
tarkistamisesta sovelletaan ensimmäisen ker-
ran määrättäessä valtionosuuksia vuodelle 
2008. Määrättäessä valtionosuuksia vuosille 
2006 ja 2007 sovelletaan mainituilta osin tä-
män lain voimaan tullessa voimassa olleita 
säännöksiä. 

Tämän lain 4 §:n 2 momentissa säädettyä 
peruspalveluiden hintaindeksiä sovelletaan 
ensimmäisen kerran määrättäessä valtion-
osuuksia vuodelle 2006. 

Tämän lain voimaan tullessa voimaan tul-
leiden valtionosuusperusteiden muutosten ai-
heuttamaa muutosta kunnan valtionosuuksiin 
tasataan vuosina 2006—2008 siten kuin tässä 
momentissa sekä 5 ja 6 momentissa sääde-
tään. Tasausta laskettaessa otetaan huomioon 
valtionosuusperusteiden muutokset, jotka ai-
heutuvat tästä laista sekä sosiaali- ja tervey-
denhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 
annetun lain muuttamisesta annetusta laista  
(  /2005). Lisäksi otetaan huomioon perus-
opetuksen ja kirjaston valtionosuusperustei-
den muutokset, jotka aiheutuvat opetus- ja 
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 
muuttamisesta annetusta laista (   /2005) sekä 
kansalaisopiston valtionosuusperusteiden 
muutokset, jotka aihetuvat vapaasta sivistys-
työstä annetun lain muuttamisesta annetusta 
laista (   /2005). 

Edellä 4 momentissa tarkoitettujen valtion-
osuusperusteiden muutosten vuoksi valtion-
osuuksia menettävän kunnan valtionosuuksia 
lisätään siten, että menetys asukasta kohden 
on enintään 50 euroa vuonna 2006, enintään 
100 euroa vuonna 2007 ja enintään 150 euroa 
vuonna 2008. Valtionosuuksia lisää saavan 
kunnan valtionosuuksia puolestaan vähenne-
tään siten, että valtionosuuksien lisäys asu-
kasta kohden on enintään 100 euroa vuonna 
2006, enintään 200 euroa vuonna 2007 ja 
enintään 300 euroa vuonna 2008. Valtion-
osuuksien lisäysten maksamisesta ja vähen-
nysten perimisestä sekä kohdentamisesta eri 
hallinnonaloille on voimassa, mitä kuntien 
valtionosuuslain 17 §:ssä säädetään.  

Edellä 5 momentissa tarkoitetut valtion-
osuuksien lisäykset ja vähennykset lasketaan 
euromäärästä, joka saadaan, kun kunnalle 
uusien tämän lain voimaantulovuodesta so-
vellettavien valtionosuuksien määräytymis-
perustein vuodelle 2005 laskettavien valtion-
osuuksien yhteismäärästä vähennetään valti-
onosuudet, jotka kunnalle on myönnetty 4 
momentissa tarkoitettuun toimintaan vuonna 
2005. Laskemisen perusteena käytetään kun-
tien vuoden 2004 alun asukaslukua sekä sa-
moja oppilas-, opiskelija-, opetustunti- ja 
henkilötyövuosimääriä, joita on käytetty 
määrättäessä valtionosuuksia vuodelle 2005.  

————— 
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2.  

Laki 

sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta 

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

ta 1992 annetun lain (733/1992) 17 §:n 3 momentti, 4 a luku ja 45 a §, 
sellaisina kuin ne ovat, 17 §:n 3 momentti laissa 1150/1996, 4 a luku siihen myöhemmin 

tehtyine muutoksineen sekä 45 a § laissa 1364/2004, 
muutetaan 11 §:n 2 momentti, 12 §:n 1—3 momentti, 15 §:n otsikko ja 1 momentti, 16 ja 

16 a § sekä 16 b §:n 1 momentti ja 18 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 11 §:n 2 momentti, 12 §:n 1—3 momentti, 15 §:n otsikko ja 1 mo-

mentti, 16 ja 16 a § sekä 17 §:n 3 momentti mainitussa laissa 1150/1996 sekä 16 b §:n 1 mo-
mentti laissa 1145/2000 sekä 18 § mainitussa laissa 1150/1996 sekä laeissa 974/1998, 
1409/2001 ja 1290/2004, sekä  

lisätään lakiin uusi 15 a, 15 b § ja 18 a § seuraavasti: 
  

11 § 

Laskennalliset kustannukset  

— — — — — — — — — — — — — —  
Lisäksi sosiaalihuollossa laskennalliset 

kustannukset hyväksytään työttömyyden pe-
rusteella määräytyvien kustannusten laske-
miseksi erikseen asukasta ja työtöntä kohden 
sekä lastensuojelun tarpeen ja vammaisuuden 
perusteella määräytyvien kustannusten las-
kemiseksi asukasta kohden. Terveydenhuol-
lossa laskennalliset kustannukset hyväksy-
tään sairastavuuden perusteella määräytyvien 
kustannusten laskemiseksi asukasta kohden. 

  
12 §  

Kunnan valtionosuus  

Käyttökustannusten valtionosuus on kun-
nalle määriteltyjen laskennallisten kustannus-
ten ja omarahoitusosuuden erotus. Lasken-
nalliset kustannukset määritellään erikseen 
sosiaalihuollon ja terveydenhuollon määräy-
tymistekijöiden sekä kunnan syrjäisyyden pe-
rusteella. Määräytymistekijöitä ovat asukas-
luku, ikärakenne, palvelu- ja jalostusaloilla 
toimivien osuus työllisestä työvoimasta, työt-
tömyys, sairastavuus, vaikeasti vammaisten 
henkilöiden lukumäärä ja lastensuojelun tar-
ve sekä syrjäisyys siten kuin jäljempänä tässä 
laissa säädetään.  

Sosiaalihuollon laskennalliset kustannukset 
saadaan kertomalla ikäryhmittäiset lasken-
nalliset kustannukset asianomaiseen ikäryh-
mään kuuluvien lukumäärällä sekä kertomal-
la 0—6-vuotiaiden laskennalliset kustannuk-
set lisäksi päivähoitokertoimella ja laskemal-
la saadut ikäryhmittäiset euromäärät yhteen. 
Työttömyyden vaikutus kustannuksiin laske-
taan kertomalla asukasta kohden määritelty 
laskennallinen kustannus kunnan asukaslu-
vulla ja työttömyyskertoimella sekä kerto-
malla erikseen kunnan työttömien lukumää-
rällä työtöntä kohden määritelty laskennalli-
nen kustannus. Lastensuojelun tarpeen perus-
teella määräytyvät kustannukset lasketaan 
kertomalla kunnan asukasta kohden määritel-
ty laskennallinen kustannus kunnan asukas-
luvulla ja lastensuojelukertoimella. Vam-
maisten henkilöiden lukumäärän vaikutus 
kustannuksiin saadaan kertomalla kunnan 
asukasta kohden määritelty laskennallinen 
kustannus kunnan asukasluvulla ja vammais-
kertoimella. Sosiaalihuollon laskennallisten 
kustannusten kokonaismäärä saadaan ikära-
kenteen, työttömyyden, vammaisuuden ja 
lastensuojelun perusteella määriteltyjen ra-
hamäärien summana. 

Terveydenhuollon laskennalliset kustan-
nukset saadaan kertomalla ikäryhmittäiset 
laskennalliset kustannukset asianomaiseen 
ikäryhmään kuuluvien lukumäärällä. Sairas-
tavuuden perusteella määräytyvät kustannuk-
set lasketaan kertomalla erikseen asukasta 
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kohden määritelty euromäärä kunnan asukas-
luvulla ja sairastavuuskertoimella. Tervey-
denhuollon laskennalliset kustannukset saa-
daan ikäryhmittäisten ja sairastavuuden pe-
rusteella määriteltyjen kustannusten summa-
na.  
— — — — — — — — — — — — — —  
  
 

15 § 

Päivähoitokerroin 

Päivähoitokerroin lasketaan jakamalla pal-
velu- ja jalostusaloilla toimivien kunnan työl-
lisen työvoiman osamäärä koko maan vas-
taavalla osamäärällä. 

  
15 a §  

Vammaiskerroin 

Vammaiskerroin lasketaan jakamalla kun-
nassa kansaneläkelain (347/1956) mukaista 
eläkkeensaajan hoitotukea saavien, lapsen 
hoitotuesta annetun lain (444/1969) mukaista 
hoitotukea ja vammaistukilain (124/1988) 
mukaista vammaistukea saavien sekä vam-
maisuuden perusteella laitoshoidossa olevien 
yhteismäärä kunnan asukasluvulla sekä ja-
kamalla saatu osamäärä koko maan vastaa-
valla osamäärällä. Eläkkeensaajan hoitotukea 
ja vammaistukea saavien henkilöiden määrää 
laskettaessa ei oteta huomioon ruokava-
liokorvausta saaneita henkilöitä. 

Kerrointa määriteltäessä käytetään kaksi 
vuotta ennen toimintavuotta alkavan vuoden 
edellä 1 momentissa tarkoitettuja tietoja. 

  
15 b §  

Lastensuojelukerroin 

Lastensuojelukerroin lasketaan jakamalla 
kunnassa tehtyjen lastensuojelulain 
(683/1983) mukaisten lasten huostaanottojen 
määrä kunnan asukasluvulla ja jakamalla 
saatu osamäärä koko maan vastaavalla osa-
määrällä. Kerrointa laskettaessa kunnan 
huostaanottojen määränä on 2, jos huos-
taanottoja on ollut enintään 4. 

Kerrointa määriteltäessä käytetään kaksi 

vuotta ennen toimintavuotta alkavan vuoden 
huostaanottotietoja.  

  
16 §  

Syrjäisyyskerroin  

Syrjäisyyskerroin on 1,05, 1,08, 1,10 tai 
1,17. Valtioneuvoston asetuksella vahviste-
taan ne kunnat, joilla on syrjäisyyskerroin, ja 
kunkin kunnan kertoimen suuruus. 

Kunnan syrjäisyyskerroin on 1,05, jos kun-
nan kuntien valtionosuuslain 10 §:ssä tarkoi-
tettu paikallisen ja seudullisen väestöpohjan 
perusteella määräytyvä syrjäisyysluku on 
0,5—0,99. Kunnat, joiden syrjäisyysluku on 
1,00—1,49, kerroin on 1,08. Jos kunnan syr-
jäisyysluku on 1,50 tai suurempi, kunnan syr-
jäisyyskerroin on 1,17.  

Jos saariston kehityksen edistämisestä an-
netun lain (494/81) 9 §:n 1 momentissa tar-
koitetun saaristokunnan asukkaista vähintään 
puolet asui toimintavuotta edeltävän vuoden 
alussa ilman kiinteää tieyhteyttä manteree-
seen, on tällaisen kunnan syrjäisyyskerroin 
1,10. Jos kunta olisi oikeutettu myös 2 mo-
mentissa tarkoitettuun syrjäisyyskertoimeen, 
kunnan syrjäisyyskerroin määritellään sen 
mukaan, kumpi niistä on kunnalle edullisem-
pi. 

  
16 a §  

Kertoimien laskenta eräissä tapauksissa  

Jos 13—15, 15 a ja 15 b sekä 16 §:ssä tar-
koitettuja kertoimia laskettaessa ei ole käy-
tettävissä mainituissa pykälissä tarkoitetun 
ajankohdan mukaisia tietoja, käytetään ker-
toimien laskennassa tämän sijasta viimeisim-
piä asianomaisessa pykälässä tarkoitettua 
ajankohtaa edeltäviä tietoja. 

  
16 b §  

Eräiden kertoimien määräytyminen ja työt-
tömien lukumäärän huomioon ottaminen 

kuntajakoa muutettaessa  

Kuntien valtionosuuslain 22 a §:ssä tarkoi-
tetun kuntajaon muutoksen yhteydessä sovel-
letaan kuntajaon muutoksen voimaantulo-
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vuoden valtionosuuksia laskettaessa niitä tä-
män lain 13—15, 15 a ja 15 b sekä 16 §:ssä 
tarkoitettuja kertoimia, jotka perustuvat edel-
tävän vuoden kuntajakoon. Myöhempien 
vuosien valtionosuuksia laskettaessa käyte-
tään kerrointen laskemiseen uusien tai laajen-
tuvien kuntien tietoja.  
— — — — — — — — — — — — — —  

  
18 §  

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon käyttö-
kustannusten valtionosuus  

Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon 
kustannukset jakautuvat vuosina 2006—2007 
kuntien ja valtion kesken siten, että kuntien 
osuus tämän lain mukaan määräytyvistä kus-
tannuksista on 67,78 prosenttia ja valtion 
osuus 32,22 prosenttia. 

Kustannustenjako valtion ja kuntien välillä 
tarkistetaan joka neljäs vuosi (tarkistusvuosi) 
siten kuin kuntien valtionosuuslain 6 §:ssä 
säädetään. 

  
18 a §  

Sosiaali- ja terveydenhuollon laskennallisten 
kustannusten tarkistaminen 

Valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon 
tarkistukseen liittyen sosiaali- ja terveyden-
huollon valtionosuuksien perusteena olevat 
laskennalliset kustannukset tarkistetaan to-

teutuneiden kustannusten mukaisiksi. Kus-
tannusten tarkistuksessa otetaan huomioon 
kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon val-
tionosuuksien perusteena olevien erityislaki-
en mukaisten toimintojen järjestämisestä ai-
heutuvat käyttökustannukset. Käyttökustan-
nuksiin ei sisälly perustamishankkeiden kus-
tannuksia, arvonlisäveron osuutta, laskennal-
lisia korkoja ja poistoa, lainanhoitokustan-
nuksia eikä muita vastaavia eriä.  

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, 
valtionosuuden perusteena olevat laskennal-
liset kustannukset tarkistetaan vuosittain kus-
tannustason muutoksen mukaisesti siten kuin 
kuntien valtionosuuslain 3 §:ssä säädetään. 

Kustannustenjaon tarkistuksessa käytetään 
kaksi vuotta ennen toimintavuotta alkaneen 
vuoden tietoja toteutuneista kustannuksista. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2006. 
Sen estämättä, mitä 18 ja 18 a §:ssä sääde-

tään, kustannustenjaon tarkistamiseen valtion 
ja kuntien välillä sovelletaan vuoden 2007 
loppuun saakka tämän lain voimaan tullessa 
voimassa olevia säännöksiä. Kuntien ja valti-
on osuudet sosiaali- ja terveydenhuollon kus-
tannuksiin määräytyvät kuitenkin siten kuin 
18 §:n 1 momentissa säädetään.  

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

  

————— 
  

3. 

Laki 

lastensuojelulain 5 a—5 c §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään 
  

1 § 
Tällä lailla kumotaan 5 päivänä elokuuta 

1983 annetun lastensuojelulain (683/1983) 
5 a—5 c §, sellaisina kuin ne ovat, 5 a § lais-
sa 123/1999, 5 b § viimeksi mainitussa laissa 
ja laissa 531/2001 sekä 5 c § mainitussa lais-

sa 123/1999 ja laeissa 733/1992 ja 425/2001. 
 

2 § 
 Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2006. 

————— 



  HE 88/2005 vp   
    
  

73

  

4.  

Laki 

opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain 

(635/1998) 19 §:n 5 momentti, 29 ja 30 § sekä 46 §:n 3 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat laissa 1389/2001, 
muutetaan 1 §:n 1 momentin 5 kohta, 9 ja 10 §, 11 §:n 3 momentti, 14 §, 16 §:n 1 momentti, 

17 §:n 1 ja 2 momentti, 18 §:n 1 momentti, 19 §:n 1, 2 ja 7 momentti, 20 §, 21 §:n 2 momentti, 
23 b §:n 1 ja 2 momentti, 24 §, 24 a §:n 1 ja 2 momentti, 28 §, 31 §:n 2 ja 3 momentti, 43 §:n 
otsikko ja 1 momentti, 44 §, 45 §:n 2 momentti, 46 §:n 5 ja 6 momentti, 49 § ja 54 §:n otsikko,  

sellaisena kuin niistä ovat 9, 10 ja 14 §, 16 §:n 1 momentti, 19 §:n 2 ja 7 momentti sekä 
46 §:n 5 ja 6 momentti mainitussa laissa 1389/2001, 11 §:n 3 momentti ja 43 §:n otsikko laissa 
1280/2002, 17 §:n 1 momentti laissa 1140/2003 ja 2 momentti laissa 1186/1998, 19 §:n 1 
momentti mainitussa laissa 1211/2000, 20 § osaksi mainitussa laissa 1389/2001 ja laissa 
412/2005, 23 b §:n 1 ja 2 momentti sekä 24 a §:n 1 ja 2 momentti laissa 1291/2004, sekä 

lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainituissa laeissa 1186/1998, 1211/2000 ja 
1389/2001, uusi 5 momentti, jolloin nykyinen 5 momentti siirtyy 6 momentiksi, 23 §:ään, sel-
laisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 1389/2001, uusi 2—4 momentti, lakiin uusi 47 a §, 
54 §:ään uusi 2—4 momentti sekä lakiin uusi 57 b § seuraavasti: 

  
1 § 

Soveltamisala 

Tässä laissa säädetään kunnalle, kuntayh-
tymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle 
taikka valtion liikelaitokselle käyttökustan-
nuksiin ja perustamishankkeisiin myönnettä-
västä valtionosuudesta ja -avustuksesta sekä 
muuta rahoituksesta sellaista toimintaa var-
ten, josta säädetään: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) ammattikorkeakoululaissa (351/2003) ja 
ammatillisesta opettajankoulutuksesta anne-
tussa laissa (356/2003); 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ammatillisesta koulutuksesta annetussa 
laissa, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 
annetussa laissa, ammattikorkeakoululaissa 
ja ammatillisesta opettajankoulutuksesta an-
netussa laissa tarkoitettua toimintaa varten ei 
myönnetä 5 luvun mukaista valtionosuutta ja 
-avustusta perustamishankkeeseen. Mainittu-
jen lakien mukaisessa toiminnassa käytössä 
olevista tiloista sekä kalustosta ja muusta ir-
taimistosta aiheutuviin muihin kuin käyttö-

kustannuksiin myönnetään rahoitusta siten 
kuin 19 ja 20 §:ssä säädetään. Muutoin am-
matillisen koulutuksen, ammatillisen aikuis-
koulutuksen ja ammattikorkeakoulun rahoi-
tukseen sovelletaan, mitä tässä laissa sääde-
tään käyttökustannusten rahoituksesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
  

9 § 

Kunnan rahoitusosuus opetustoimen ja kir-
jaston käyttökustannuksiin 

Kunnan rahoitusosuus opetustoimen ja kir-
jaston käyttökustannuksiin vuosina 2006 ja 
2007 on 54,70 prosenttia euromäärästä, joka 
lasketaan siten, että 2 ja 3 momentissa sääde-
tyllä tavalla laskettu euromäärä jaetaan maan 
asukasmäärällä ja näin saatu euromäärä ker-
rotaan kunnan asukasmäärällä.   

Kunnan rahoitusosuutta laskettaessa kaikki 
8 §:n 1—4 ja 6 kohdassa tarkoitetut kuntien 
valtionosuuden perusteet lasketaan yhteen ja 
näin saatuun euromäärään lisätään: 

1) kuntayhtymille ja yksityisille koulutuk-
sen järjestäjille 7 §:n 1 momentin mukaisesti 
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lasketut valtionosuuden perusteita vastaavat 
euromäärät; sekä 

2) valtion oppilaitoksille 5 §:n 1 kohdassa 
tarkoitettuja toimintoja varten 16 §:n nojalla 
vahvistettujen keskimääräisten yksikköhinto-
jen perusteella lasketut valtionosuuden perus-
teita vastaavat euromäärät. 

Kunnan rahoitusosuutta laskettaessa ei ote-
ta huomioon: 

1) perusopetuslaissa tarkoitettua perusope-
tuksen valmistavaa opetusta saavia oppilaita 
eikä perusopetusta saavia oppilaita lukuun 
ottamatta opiskelijoita, joilla ei ole kotikunta-
laissa tarkoitettua kotikuntaa Suomessa tai 
joilla on kotikunta Ahvenanmaalla; 

2) oppilaita ja opiskelijoita, joille perusope-
tuslain 7 §:n 1 momentin ja lukiolain 3 §:n 1 
momentin nojalla järjestetään opetusta ulko-
mailla; eikä  

3) ammatillisessa opettajankoulutuksessa 
olevia opiskelijoita eikä tästä koulutuksesta 
aiheutuvia kustannuksia. 

  
10 § 

Kunnan rahoitusosuus kulttuuritoiminnan ja 
taiteen perusopetuksen käyttökustannuksiin 

Kunnan rahoitusosuus kulttuuritoiminnan 
ja taiteen perusopetuksen käyttökustannuk-
siin on 70,30 prosenttia euromäärästä, joka 
lasketaan siten, että kaikkien kuntien yhteen-
lasketut 8 §:n 5 ja 7 kohdassa tarkoitetut val-
tionosuuksien perusteet jaetaan maan asu-
kasmäärällä ja näin saatu euromäärä kerro-
taan kunnan asukasmäärällä. 

  
11 § 

Ammatillisen lisäkoulutuksen käyttökustan-
nusten rahoitus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ammatillisesta koulutuksesta annetussa 

laissa ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 
annetussa laissa tarkoitetuille koulutuksen 
järjestäjille myönnetään muun kuin 1 ja 2 
momentissa tarkoitetun ammatillisen lisäkou-
lutuksen käyttökustannuksia varten rahoitus-
ta 87 prosenttia euromäärästä, joka saadaan 
laskemalla yhteen koulutuksen järjestäjälle 
valtionosuuden laskemisen perusteeksi vah-

vistettujen opiskelijatyövuosien määrien ja 
opiskelijatyövuotta kohden määrättyjen yk-
sikköhintojen tulot. Yrityksen tai muun yh-
teisön henkilöstön kehittämiseksi järjestettä-
vässä koulutuksessa rahoitus on kuitenkin 48 
prosenttia mainitulla tavalla laskettavasta eu-
romäärästä. Valtioneuvoston asetuksella sää-
detään, miten rahoituksen perusteena oleva 
opiskelijatyövuosi määräytyy. 

  
14 §  

Valtionosuus liikuntatoiminnan ja nuoriso-
työn käyttökustannuksiin 

Kunnalle myönnetään valtionosuutta lii-
kuntatoiminnan käyttökustannuksiin 29,70 
prosenttia euromäärästä, joka saadaan, kun 
kunnan asukasmäärä kerrotaan liikuntatoi-
mintaa varten asukasta kohden määrätyllä 
yksikköhinnalla. 

Kunnalle myönnetään valtionosuutta nuori-
sotyön käyttökustannuksiin 29,70 prosenttia 
euromäärästä, joka saadaan kun kunnan alle 
29-vuotiaiden asukkaiden määrä kerrotaan 
nuorisotyötä varten asukasta kohden määrä-
tyllä yksikköhinnalla. 

 
 

16 § 

Keskimääräiset yksikköhinnat 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään 
vuosittain seuraavan varainhoitovuoden ra-
hoituksen perusteina käytettävät keskimää-
räiset yksikköhinnat siten kuin kuntien valti-
onosuuslain 3, 4, 6 ja 15 §:ssä säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

  
  

17 § 

Perusopetuksen yksikköhinnat 

Perusopetuksen yksikköhinnat oppilasta 
kohden lasketaan joka neljäs vuosi perusope-
tuksesta kaikille opetuksen järjestäjille yk-
sikköhintojen määräämistä edeltänyttä vuotta 
edeltäneenä vuonna aiheutuneiden valtakun-
nallisten kokonaiskustannusten perusteella. 
Yksikköhintoja laskettaessa ei kuitenkaan 
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oteta huomioon ulkomailla järjestetystä ope-
tuksesta aiheutuneita menoja eikä mainittua 
opetusta saavia oppilaita. Yksikköhintoja 
laskettaessa esiopetusta saavien oppilaiden 
määrästä otetaan huomioon 91 prosenttia ja 
18 vuotta täyttäneiden oppilaiden määrästä 
60 prosenttia. Esiopetusta saavien perusope-
tuslain 25 §:n 2 momentissa tarkoitetun pi-
dennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien 
oppilaiden määrä otetaan kuitenkin huomi-
oon kokonaan.  

Kunnille määrättäviä yksikköhintoja por-
rastetaan kunnan asukastiheyden, kaksikieli-
syyden ja saaristoisuuden perusteella sekä 
7—9 vuosiluokalla olevien, perusopetuslain 
17 §:n 2 momentissa tarkoitettua erityisope-
tusta saavien, ruotsinkieliseen opetukseen 
osallistuvien ja vieraskielisten oppilaiden lu-
kumäärän perusteella. Lisäksi harvimmin 
asuttujen kuntien ja saaristokuntien yksikkö-
hintoja porrastetaan 1—6 vuosiluokkien op-
pilaiden osalta alle 80 oppilaan kouluissa se-
kä ja 7—9 vuosiluokkien osalta alle 180:lle 
samankieliselle oppilaalle järjestettävän ope-
tuksen perusteella. Porrastusten suuruudesta 
ja yksikköhintojen tarkemmasta laskemisesta 
sekä siitä, mitä kuntia pidetään harvimmin 
asuttuina kuntina, säädetään valtioneuvoston 
asetuksella. Opetusministeriö voi lisäksi eri-
tyisestä syystä korottaa tässä momentissa 
säädetyllä tavalla laskettua yksikköhintaa.  
— — — — — — — — — — — — — —  
  
  

18 § 

Lukion yksikköhinnat  

Lukion yksikköhinnat opiskelijaa kohden 
lasketaan joka neljäs vuosi kaikille koulutuk-
sen järjestäjille lukiokoulutuksesta yksikkö-
hintojen määräämistä edeltänyttä vuotta edel-
täneenä vuonna aiheutuneiden valtakunnal-
listen kokonaiskustannusten perusteella. Yk-
sikköhintoja laskettaessa ei kuitenkaan oteta 
huomioon ulkomailla järjestetystä opetukses-
ta aiheutuneita menoja eikä mainittua opetus-
ta saavia opiskelijoita. Yksikköhintoja lasket-
taessa niiden opiskelijoiden määrästä, jotka 
opintonsa aloittaessaan ovat täyttäneet 18 
vuotta, otetaan huomioon 60 prosenttia.  
— — — — — — — — — — — — — —  

19 § 

Ammatillisen koulutuksen yksikköhinnat 

Ammatillisen koulutuksen yksikköhinnat 
opiskelijaa kohden lasketaan joka neljäs vuo-
si koulutusaloittain siten, että kunkin koulu-
tusalan koulutuksesta yksikköhintojen mää-
räämistä edeltänyttä vuotta edeltäneenä 
vuonna kaikille ammatillisen koulutuksen 
järjestäjille aiheutuneet valtakunnalliset ko-
konaiskustannukset jaetaan kunkin koulu-
tusalan koulutusta saaneiden opiskelijoiden 
yhteismäärällä mainittuna vuonna. Valtakun-
nallisiin kokonaiskustannuksiin luetaan mu-
kaan ammatillisen koulutukseen liittyvät 
ammatillisen koulutuksen järjestäjien kirjan-
pidon mukaiset poistot. Yksikköhintoja las-
kettaessa ei kuitenkaan oteta huomioon oppi-
sopimuskoulutuksesta ja ammatillisesta lisä-
koulutuksesta aiheutuneita kustannuksia eikä 
kyseistä koulutusta saavia opiskelijoita. Jos 
koulutusalan koulutuksesta aiheutuneita kus-
tannuksia ei ole mahdollista selvittää, yksik-
köhinta määrätään koulutusalan arvioitujen 
kustannusten perusteella. Valtioneuvoston 
asetuksella säädetään tarvittaessa tarkemmin 
yksikköhintojen laskemisesta ja poistojen lu-
kemisesta mukaan valtakunnallisiin koko-
naiskustannuksiin. 

Yksikköhintoja porrastetaan erityisopetuk-
sen, opiskelijoille annettavan majoitusedun ja 
muiden olennaisesti koulutuksen kustannuk-
siin vaikuttavien tekijöiden perusteella. Li-
säksi yksikköhintoja porrastetaan koulutuk-
sen tuloksellisuuden perusteella. Tulokselli-
suuteen perustuva porrastus määräytyy opis-
kelijoiden työllistymisen, jatko-opintoihin 
siirtymisen, koulutuksen keskeyttämisen ja 
opintojen suoritusajan sekä henkilöstön kel-
poisuuden ja kehittämistoimenpiteiden perus-
teella.  Tuloksellisuuden perusteella määräy-
tyvä osuus on enintään kaksi prosenttia 1 
momentin mukaisista valtakunnallisista ko-
konaiskustannuksista. Opetusministeriö voi 
lisäksi koulutuksen järjestäjälle määrätyn eri-
tyisen koulutustehtävän perusteella tai muus-
ta erityisestä syystä korottaa yksikköhintaa. 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin yksikköhinnan laskemisesta tässä 
momentissa säädetyllä tavalla. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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Sen estämättä, mitä edellä tässä pykälässä 
säädetään, oppisopimuskoulutuksena järjes-
tettävän ammatillisen peruskoulutuksen yk-
sikköhinta on 77 prosenttia 16 §:n nojalla 
vahvistetavasta ammatillisen koulutuksen 
keskimääräisestä yksikköhinnasta. Opetus-
ministeriö määrää vuosittain valtion talous-
arvion rajoissa oppisopimuskoulutuksena jär-
jestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen yk-
sikköhinnat erikseen ammattitutkintoon ja 
erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulu-
tusta sekä erikseen muuta ammatillista lisä-
koulutusta varten. Tässä momentissa tarkoi-
tettuja yksikköhintoja korotetaan erityisope-
tuksessa siten kuin valtioneuvoston asetuk-
sella säädetään. 

  
20 § 

Ammattikorkeakoulujen yksikköhinnat 

Ammattikorkeakoulujen yksikköhinnat 
opiskelijaa kohden lasketaan joka neljäs vuo-
si siten, että yksikköhintojen määräämistä 
edeltänyttä vuotta edeltäneenä vuonna kai-
kissa ammattikorkeakouluissa aiheutuneet 
valtakunnalliset kokonaiskustannukset jae-
taan valtionosuuden myöntämisen perusteena 
käytettävien ammattikorkeakoululain 8 §:n 2 
momentissa tarkoitetun sopimuksen mukaan 
määräytyvien laskennallisten opiskelijoiden 
yhteismäärällä mainittuna vuonna.  

Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin valta-
kunnallisiin kokonaiskustannuksiin luetaan 
mukaan ammattikorkeakoulun ylläpitäjän 
ammattikorkeakoulutoimintaan liittyvät kir-
janpidon mukaiset poistot. Poistojen lukemi-
sesta mukaan valtakunnallisiin kokonaiskus-
tannuksiin säädetään tarvittaessa tarkemmin 
valtioneuvoston asetuksella. 

Yksikköhinnat määrätään siten, että euro-
määrät, jotka saadaan kertomalla yksikkö-
hinnat 1 momentin mukaan määräytyvällä 
laskennallisella opiskelijamäärällä, yhteen-
laskettuina vastaavat 1 ja 2 momentin mu-
kaan laskettuja valtakunnallisia kokonaiskus-
tannuksia. 

Ammattikorkeakoulun yksikköhinta muo-
dostuu laskennallisen opiskelijamäärän ja 
ammattikorkeakoulussa suoritettujen tutkin-
tojen määrän mukaan määrättävistä osuuksis-
ta siten, että opiskelijamäärän osuus on 70 

prosenttia ja tutkintojen määrän osuus 30 
prosenttia. Opetusministeriö voi erityisestä 
syystä korottaa ammattikorkeakoulun yksik-
köhintaa. Yksikköhinnan laskemisesta sääde-
tään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

Muina kuin 1 momentissa tarkoitettuina 
vuosina yksikköhinnat lasketaan siten kuin 
tässä pykälässä säädetään, kuitenkin 1 mo-
mentissa tarkoitetun vuoden yksikköhintoja 
laskettaessa käytettyjen kokonaiskustannus-
ten perusteella.  

  
21 § 

Taiteen perusopetuksen yksikköhinnat 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 13 §:ssä tarkoitetut taiteen perusope-

tuksen yksikköhinnat lasketaan joka neljäs 
vuosi taiteenaloittain jakamalla yksikköhin-
nan määräämistä edeltänyttä vuotta edeltä-
neenä vuonna kunkin taiteenalan opetuksesta 
aiheutuneet valtakunnalliset kokonaiskustan-
nukset asianomaisella taiteenalalla yksikkö-
hintojen määräämistä edeltänyttä vuotta edel-
täneenä vuonna pidettyjen opetustuntien yh-
teismäärällä. Jos taiteenalan opetuksesta ai-
heutuneita kustannuksia ja pidettyjen opetus-
tuntien määrää ei ole mahdollista selvittää, 
määrätään yksikköhinta asianomaisen tai-
teenalan opetuksen arvioitujen kustannusten 
ja opetustuntien määrän perusteella. Muina 
vuosina yksikköhinnat lasketaan edelliselle 
vuodelle määrättyjen yksikköhintojen perus-
teella. 

  
 23 § 

Yksikköhintoja laskettaessa huomiotta jätet-
tävät kustannukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 1 momentissa tarkoitettujen koulu-

tusmuotojen käyttökustannukset, joihin 
myönnetään rahoitusta Euroopan yhteisöjen 
talousarviosta, saadaan lukea tämän lain no-
jalla rahoitettaviksi käyttökustannuksiksi sil-
tä osin kuin Euroopan yhteisöjen talousarvi-
osta myönnettävä ja sitä vastaava valtion ta-
lousarvion mukainen erillinen kansallinen 
rahoitus ei niitä kata. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen eri kou-



  HE 88/2005 vp   
    
  

77

lutusmuotojen käyttökustannuksista vähenne-
tään koulutuksen järjestäjille 42 §:n nojalla 
asianomaista toimintaa varten kustannusten 
laskemisvuonna myönnettyjä valtionavustuk-
sia vastaava euromäärä. Ammattikorkeakou-
lujen käyttökustannuksista vähennetään am-
mattikorkeakoululain 33 §:n 1 momentin no-
jalla myönnettyä rahoitusta vastaava euro-
määrä.  

Sen estämättä, mitä 1 momentin 3 kohdas-
sa säädetään ammatillisen koulutuksen järjes-
täjän ja ammattikorkeakoulun ylläpitäjän kir-
janpidon mukaisista poistoista on voimassa, 
mitä 19 §:n 1 momentissa ja 20 §:n 2 mo-
mentissa säädetään.  

  
23 b § 

Opetustoimen yksikköhintojen laskeminen 
vuosina 2005—2007 

Sen estämättä, mitä keskimääräisten yksik-
köhintojen ja yksikköhintojen laskemisesta 
sekä kustannustenjaon tarkistuksesta sääde-
tään, vuosien 2005—2007 keskimääräiset 
yksikköhinnat ja yksikköhinnat lasketaan si-
ten kuin jäljempänä tässä pykälässä sääde-
tään. 

Vuoden 2003 valtakunnallisten kokonais-
kustannusten perusteella oppilasta, opiskeli-
jaa tai opetustuntia kohti eri koulutusmuo-
doille vuodelle 2005 laskettavia keskimääräi-
siä yksikköhintoja verrataan vuodelle 2004 
vahvistettujen keskimääräisten yksikköhinto-
jen perusteella vuodelle 2005 laskettaviin 
keskimääräisiin yksikköhintoihin. Tästä ero-
tuksesta otetaan vuoden 2005 keskimääräi-
sissä yksikköhinnoissa huomioon 27 prosent-
tia, 44 prosenttia vuonna 2006 ja 61 prosent-
tia vuonna 2007.  
— — — — — — — — — — — — — —  

  
 

24 § 

Kirjastojen yksikköhinnat 

Kirjaston yksikköhinnat lasketaan joka nel-
jäs vuosi jakamalla kirjaston ylläpidosta yk-
sikköhintojen määräämistä edeltänyttä vuotta 
edeltäneenä vuonna aiheutuneet kustannukset 
kuntien asukasmäärällä.  

Kirjaston yksikköhintoja porrastetaan har-
vaan asutuissa kunnissa ja saaristokunnissa. 
Porrastusten suuruudesta ja yksikköhintojen 
tarkemmasta laskemisesta sekä siitä, mitä 
kuntia pidetään harvaan asuttuina kuntina, 
säädetään valtioneuvoston asetuksella. Ope-
tusministeriö korottaa lisäksi sellaisen kun-
nan yksikköhintaa, joka ministeriön päätök-
sen mukaisesti ylläpitää yleisten kirjastojen 
keskuskirjastoa tai maakuntakirjastoa. Ope-
tusministeriö voi korottaa yksikköhintaa 
myös muun kunnalle annetun erityisen tehtä-
vän takia. 

Yksikköhintojen laskemisesta on lisäksi 
voimassa, mitä 23 §:n 1 ja 2 momentissa 
säädetään. 

Yksikköhintoja laskettaessa kustannuksista 
vähennetään kirjastoja ylläpitäville kunnille 
42 §:n perusteella kirjastotoimintaa varten 
kustannusten laskemisvuonna myönnettyjä 
valtionavustuksia vastaava euromäärä. Kir-
jaston yksikköhinnan määräämisestä on li-
säksi voimassa, mitä 16 §:ssä säädetään.  

  
 
 
 
 

24 a § 

Kirjastojen yksikköhintojen laskenta vuosina 
2005—2007 

Sen estämättä, mitä keskimääräisten yksik-
köhintojen ja yksikköhintojen laskemisesta 
sekä kustannustenjaon tarkistuksesta sääde-
tään, vuosien 2005—2007 keskimääräiset 
yksikköhinnat ja yksikköhinnat lasketaan kir-
jaston osalta siten kuin jäljempänä tässä py-
kälässä säädetään. 

Vuonna 2003 kirjastojen ylläpidosta aiheu-
tuneiden valtakunnallisten kokonaiskustan-
nusten perusteella vuodelle 2005 laskettavaa 
keskimääräistä yksikköhintaa verrataan vuo-
delle 2004 vahvistetun keskimääräisen yk-
sikköhinnan perusteella vuodelle 2005 las-
kettavaan keskimääräiseen yksikköhintaan. 
Tästä erotuksesta otetaan vuoden 2005 kes-
kimääräisessä yksikköhinnoissa huomioon 
27 prosenttia, 44 prosenttia vuonna 2006 ja 
61 prosenttia vuonna 2007. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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28 § 

Museoiden, teattereiden ja orkestereiden yk-
sikköhinnat 

Museoiden, teattereiden ja orkestereiden 
yksikköhinnat lasketaan erikseen kunkin tai-
de- ja kulttuurilaitosmuodon osalta joka nel-
jäs vuosi jakamalla yksikköhintojen määrää-
mistä edeltänyttä vuotta edeltäneenä vuonna 
niiden toiminnasta aiheutuneet käyttökustan-
nukset asianomaisten kulttuurilaitosten sa-
man kalenterivuoden todellisten henkilötyö-
vuosien yhteismäärällä. Yksikköhinta määrä-
tään varainhoitovuodelle arvioidun kustan-
nustason mukaiseksi ja ottaen huomioon val-
tion toimenpiteistä aiheutuvat toiminnan laa-
juuden ja laadun muutokset soveltuvin osin 
siten kuin kuntien valtionosuuslain 3 §:n 1—
3 kohdassa sekä 4 §:ssä säädetään. 

Muina vuosina yksikköhinnaksi määrätään 
edelliselle vuodelle määrätty yksikköhinta 
tarkistettuna 1 momentissa tarkoitetuilla kus-
tannustason sekä toiminnan laajuuden ja laa-
dun muutoksilla.   

Yksikköhintojen laskemisesta on lisäksi 
voimassa, mitä 23 §:n 1 ja 2 momentissa 
säädetään.  

Yksikköhintoja laskettaessa kustannuksista 
vähennetään laitosten ylläpitäjille 42 §:n, te-
atteri- ja orkesterilain 6 a §:n 2 ja 3 momen-
tin sekä museolain 4 a §:n nojalla niiden toi-
mintaa varten kustannusten laskemisvuonna 
myönnettyjä valtionavustuksia vastaava eu-
romäärä. 

Arvonlisäveron osalta on voimassa, mitä 
23 a §:ssä säädetään. 

  
31 § 

Perustamishanke 

— — — — — — — — — — — — — —  
Maa-alueen hankkimista ei pidetä perusta-

mishankkeena.  
Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun irtai-

men omaisuuden hankkimista ei pidetä pe-
rustamishankkeena. Perustamishankkeena 
pidetään kuitenkin 1 momentissa säädetyin 
edellytyksin kirjastoauton ja -veneen hankin-
taa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

43 § 

Liikenneopettajankoulutukseen sekä saamen-
kieliseen ja saamen kielen opetukseen myön-

nettävä valtionavustus 

Ammattikorkeakoulun ylläpitäjälle myön-
netään vuosittain liikenneopettajankoulutusta 
varten valtionavustusta määrä, joka likimää-
rin vastaa koulutuksesta aiheutuvia kustan-
nuksia.  
— — — — — — — — — — — — — —  

  
 
 

44 § 

Oppilas-, opiskelija- ja tutkintomäärien las-
keminen 

Varainhoitovuoden rahoitus lasketaan va-
rainhoitovuotta edeltävän vuoden keskimää-
räisen oppilas- ja opiskelijamäärän mukaan. 
Ammatillisen peruskoulutuksen varainhoito-
vuoden rahoitus lasketaan kuitenkin enintään 
järjestämisluvan kokonaisopiskelijamäärän 
mukaisesti. Lisäksi voidaan ottaa huomioon 
sellaiset arvioidut oppilas- ja opiskelijamää-
rien muutokset, jotka aiheutuvat laista, ase-
tuksesta, lakiin tai asetukseen perustuvasta 
valtion viranomaisen määräyksestä tai pää-
töksestä taikka valtion talousarviosta. Yksik-
köhintoja laskettaessa sovelletaan kuitenkin 
varainhoitovuotta edeltävän vuoden syksyn 
oppilas- ja opiskelijamääriä. Toiminnan 
käynnistyessä rahoitus lasketaan arvioidun 
oppilas- ja opiskelijamäärän mukaan. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, ammattikorkeakoulujen varainhoito-
vuoden rahoitus ja yksikköhinnat lasketaan 
ammattikorkeakoululain 8 §:n 2 momentissa 
tarkoitetun sopimuksen mukaan määräytyvän 
opiskelijamäärän ja suoritettujen ammatti-
korkeakoulututkintojen perusteella. 

Oppilas ja opiskelija voidaan lukea saman-
aikaisesti rahoituksen perusteena olevaksi 
oppilaaksi tai opiskelijaksi vain yhdessä tä-
män lain soveltamisalaan kuuluvassa koulu-
tuksessa.  

Ne oppilaat ja opiskelijat, joita ei ole ilmoi-
tettu valtionapuviranomaiselle säädetyssä 
määräajassa, voidaan jättää rahoituksen pe-
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rusteena olevia oppilaita ja opiskelijoita las-
kettaessa huomioon ottamatta.  

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin rahoituksen määräämisessä käytet-
tävien oppilas-, opiskelija- ja tutkintomäärien 
laskemisesta.  

  
 
 

45 § 

Rahoituksen myöntäminen ja tarkistaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Valtionapuviranomainen tarkistaa, ammat-

tikorkeakouluille myönnettävää rahoitusta 
lukuun ottamatta, 1 momentin mukaan 
myönnetyn rahoituksen varainhoitovuoden 
keskimääräisten oppilas- ja opiskelijamäärien 
mukaiseksi varainhoitovuoden loppuun men-
nessä. Ammatillisessa peruskoulutuksessa 
rahoitus tarkistetaan kuitenkin enintään am-
matillisen koulutuksen järjestämisluvassa 
määrätyn kokonaisopiskelijamäärän mukai-
seksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  

  
 

46 § 

Rahoituksen maksaminen käyttökustannuk-
siin  

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos kunnan 8 §:ssä säädetty valtionosuuden 

peruste, kunnalle 11 §:n 2 ja 3 momentin no-
jalla myönnettävä rahoitus ja kunnalle 13—
15 :n mukaan myönnettävä valtionosuus on 
pienempi kuin 9 ja 10 :n mukaan lasketut eu-
romäärät, kunnan tulee maksaa erotus valtiol-
le kahdessa erässä, ensimmäinen erä varain-
hoitovuoden heinäkuun ja toinen erä varain-
hoitovuotta seuraavan vuoden helmikuun 
loppuun mennessä. 

Jos kunnalle käyttökustannuksiin tämän 
lain mukaan myönnetty valtionosuus on pie-
nempi kuin kuntien valtionosuuslain 17 §:n 2 
momentissa säädetty tämän lain mukaisiin 
valtionosuuksiin kohdistettava osuus kunnan 
maksettavaksi tulevasta tasausvähennyksestä, 
kunnan tulee maksaa erotus valtiolle 5 mo-
mentissa säädettyinä ajankohtina. 

47 a § 

Maksatuksen keskeytys 

Valtionapuviranomainen voi päätöksellään 
määrätä tässä laissa tarkoitetun rahoituksen 
maksamisen keskeytettäväksi, jos: 

1) on ilmeistä, ettei rahoituksen saaja enää 
järjestä rahoituksen perusteena olevaa toi-
mintaa, tai rahoituksen saaja olennaisessa 
määrin toimii vastoin asianomaista toimintaa 
koskevia lakeja tai asetuksia taikka niiden 
nojalla annettuja määräyksiä; 

2) ne perusteet, joiden mukaan rahoitus 
määrättyä tarkoitusta varten on myönnetty, 
ovat olennaisesti muuttuneet, tai  

3) Euroopan yhteisön lainsäädännössä 
edellytetään maksatuksen keskeyttämistä. 

  
 

49 § 

Perustamishankkeeseen suoritetun valtion-
osuuden palautus 

Perustamishankkeeseen saatua valtion-
osuutta vastaava suhteellinen osa hankitun 
omaisuuden käyvästä arvosta voidaan määrä-
tä palautettavaksi valtiolle, jos hankittu 
omaisuus luovutetaan toiselle taikka jos toi-
minta lopetetaan tai omaisuuden käyttötar-
koitusta muutetaan pysyvästi eikä omaisuutta 
käytetä muuhun valtionosuuteen oikeutta-
vaan toimintaan. Jos omaisuus luovutetaan 
toiselle, joka käyttää omaisuutta valtionosuu-
teen oikeuttavaan toimintaan, tästä luovutuk-
sesta johtuva palautus voidaan jättää mää-
räämättä, jos luovuttaja omaisuuden luovu-
tuksen yhteydessä sitoutuu vastaamaan pa-
lautusehdoista myös luovutuksen jälkeen tai 
jos luovutuksen saaja sitoutuu vastaaviin 
omaisuuden luovuttajaa koskeviin palau-
tusehtoihin. Palautusta ei määrätä myöskään 
suoritettavaksi, jos valtionosuuden myöntä-
misestä on kulunut yli 15 vuotta. 

Jos omaisuus, johon on saatu valtionosuut-
ta, tuhoutuu tai vahingoittuu, voidaan valti-
onosuutta vastaava suhteellinen osa vakuu-
tus- tai muusta korvauksesta määrätä palau-
tettavaksi valtiolle tai vähentää uuden perus-
tamishankkeen valtionosuudesta. Palautusta 
ei määrätä kuitenkaan suoritettavaksi eikä 
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vähennystä tehdä, jos valtionosuuden myön-
tämisestä on kulunut yli 15 vuotta. 

Palautusvelvollisuudesta ja korvauksen vä-
hentämisestä päättää 53 §:ssä tarkoitettu val-
tionapuviranomainen. Valtionosuuden saajan 
on ilmoitettava valtionapuviranomaiselle 
kuuden kuukauden kuluessa 1 ja 2 momen-
tissa tarkoitetusta olosuhteiden muuttumises-
ta. Jos myöhemmin käy ilmi, ettei ilmoitusta 
ole tehty määräajassa, on valtionosuutta vas-
taava suhteellinen osa omaisuuden käyvästä 
arvosta palautettava valtiolle korkolain 
(633/1982) 4 §:n 3 momentin mukaisine kor-
koineen, jollei valtionapuviranomainen eri-
tyisestä syystä toisin päätä. 

  
  

54 § 

Tietojen toimittaminen, tarkastusoikeus ja 
virka-apu 

— — — — — — — — — — — — — —  
Opetusministeriöllä ja ministeriön päätök-

sen mukaisesti opetushallituksella on oikeus 
1 momentissa mainittujen tietojen oikeelli-
suuden toteamiseksi suorittaa tarpeellisia ra-
hoituksen saajan talouteen ja toimintaan 
kohdistuvia tarkastuksia. Rahoituksen saajan 
on korvauksetta annettava tarkastusta suorit-
tavalle virkamiehelle kaikki tarkastuksen 
kannalta tarpeelliset tiedot ja selvitykset, 
asiakirjat, tallenteet ja muu aineisto sekä 
muutoinkin avustettava tarkastuksessa. Tar-
kastusta suorittavalla virkamiehellä on oikeus 
päästä tarkastuksen edellyttämässä laajuu-
dessa rahoituksen saajan hallinnassa tai käy-
tössä oleviin rahoitettavassa toiminnassa käy-
tettäviin tiloihin ja muille alueille.   

Tarkastusta suorittavalla virkamiehellä on 
oikeus ottaa tarkastuksen kohteena oleva ai-
neisto haltuunsa, jos tarkastaminen sitä edel-
lyttää. Aineiston haltuunotosta on tarkastuk-
sen yhteydessä laadittava pöytäkirja. Siinä on 
mainittava haltuunoton tarkoitus ja haltuun 
otettu aineisto. Aineisto on palautettava vii-
pymättä, kun sitä ei enää tarvita tarkastuksen 
suorittamiseksi. 

Opetusministeriöllä ja opetushallituksella 
on oikeus saada poliisi- ja ulosottoviran-
omaisilta tarpeellista virka-apua 2 momentin 
mukaisten tarkastustehtävien suorittamisessa.  

57 b § 

Valtionavustuslain eräiden säännösten sovel-
taminen 

Jollei tässä laissa toisin säädetä, tämän lain 
nojalla myönnettäviin valtionavustuksiin so-
velletaan, mitä valtionavustuslaissa 
(688/2001) säädetään.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2006. Lakia sovelletaan ensimmäisen 
kerran syksyllä 2005 määrättäessä keskimää-
räisiä yksikköhintoja ja yksikköhintoja vuo-
delle 2006. 

Tämän lain 17—21 ja 24 §:n säännöksiä, 
jotka koskevat yksikköhintojen laskemista 
toteutuneiden kustannusten pohjalta, sovelle-
taan ensimmäisen kerran laskettaessa ja mää-
rättäessä yksikköhintoja vuodelle 2008.  

Valtionosuuden vahvistamisperusteista, 
valtion ja kuntien välisestä kustannustenjaon 
tarkistamisesta sekä kustannustason muutok-
sen määräytymisestä on voimassa, mitä kun-
tien valtionosuuslain muuttamisesta annetun 
lain (  /2005) voimaantulosäännöksen 2 ja 3 
momentissa säädetään. 

Tämän lain 28 §:n säännöksiä yksikköhin-
tojen laskemisesta kunkin taide- ja kulttuuri-
laitosmuodon kustannusten perusteella sovel-
letaan ensimmäisen kerran määrättäessä val-
tionosuuksia vuodelle 2008. Vuosina 2006 ja 
2007 yksikköhinnat määräytyvät tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleiden säännös-
ten mukaisesti. Vuosina 2008 ja 2009 yksik-
köhinnat määräytyvät siten, että tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleiden säännös-
ten mukaan määräytyviä yksikköhintoja ver-
rataan tämän lain mukaisesti laskettaviin yk-
sikköhintoihin. Erotuksesta otetaan huomi-
oon vuoden 2008 yksikköhinnoissa 33 pro-
senttia ja vuoden 2009 yksikköhinnoissa 66 
prosenttia. 

Sen estämättä, mitä 19 §:n 1 momentissa ja 
20 §:n 2 momentissa säädetään, jos ammatil-
lisen peruskoulutuksen järjestäjien kirjanpi-
don mukaisten ammatillisen koulutuksen 
poistojen määrä on vuosina 2005 ja 2009 
alempi kuin 831,32 euroa vuodessa opiskeli-
jaa kohden ja ammattikorkeakoulujen ylläpi-
täjien mainittuina vuosina tehtävien kirjanpi-
don mukaisten ammattikorkeakoulujen pois-
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tojen määrä on alempi kuin 487,31 euroa 
vuodessa ammattikorkeakoulun valtionosuu-
den perusteena käytettävää laskennallista 
opiskelijaa kohden, ammatillisen koulutuk-
sen ja ammattikorkeakoulujen keskimääräistä 
yksikköhintaa korotetaan, siten kuin valtio-
neuvoston asetuksella tarvittaessa säädetään, 
euromäärällä, joka vastaa edellä mainittujen 
euromäärien ja kirjanpidon mukaisten opis-
kelijaa kohden laskettujen poistojen erotusta. 
Vuosina 2006 ja 2007 keskimääräistä yksik-
köhintaa korotetaan kuitenkin ammatillisen 
koulutuksen osalta 393,31 eurolla ja ammat-
tikorkeakoulujen osalta 303,15 eurolla. Mai-
nitut euromäärät on laskettu vuoden 2005 
kustannustasossa ja niitä tarkistetaan vuosit-
tain kustannustason arvioidun muutoksen 
mukaisesti.  

Ennen tämän lain voimaan tuloa ammatilli-
sen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen 
perustamishankkeisiin myönnetyt ja vuosit-
tain maksettavat opiskelijaa kohti lasketut 
valtionosuudet vähennetään keskimääräisiä 
yksikköhintoja laskettaessa. 

Tämän lain 23 §:n 3 momentin ja 24 §:n 4 
momentin säännöksiä, jotka koskevat valti-
onavustusten vähentämistä käyttökustannuk-
sista sovelletaan ensimmäisen kerran määrät-
täessä yksikköhintoja vuodelle 2008. 

Sen estämättä, mitä 20 §:ssä ja tämän voi-
maantulosäännöksen 5—7 momentissa sää-
detään ammattikorkeakoulun yksikköhinnan 
laskemisesta, yksikköhintaan tulevat muu-
tokset rajataan vuosina 2006—2008 siten, et-
tä vuonna 2006 yksikköhinta on enintään 
kolme prosenttia vähemmän tai viisi prosent-
tia enemmän, vuonna 2007 enintään kuusi 

prosenttia vähemmän tai kahdeksan prosent-
tia enemmän ja vuonna 2008 enintään yhdek-
sän prosenttia vähemmän tai yksitoista pro-
senttia enemmän kuin asianomaisen ammat-
tikorkeakoulun tämän lain voimaan tullessa 
voimassa olleiden säännösten mukaan laske-
tun ja asianomaisen vuoden keskimääräisen 
yksikköhinnan tasoon muutetun vuoden 
2005, 20 §:n 1 momentin mukaan määräyty-
vää opiskelijaa kohden lasketun rahoituksen 
määrä. Rahoituksen määrää koskevaa vertai-
lua tehtäessä mukaan otetaan lain 46 §:n 3 
momentissa tarkoitettu euromäärä, mutta ei 
ammatillisesta opettajankoulutuksesta aiheu-
tuvia kustannuksia ja niiden vaikutusta rahoi-
tukseen, eikä ammattikorkeakoulun yksikkö-
hintaan opetusministeriön päätöksellä erityi-
sestä syystä tehtyjä korotuksia. 

Ennen tämän lain voimaantuloa myönnet-
tyyn rahoitukseen sovelletaan tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleita säännök-
siä. Lain 49 §:n säännöksiä perustamishank-
keen valtionosuuden palauttamisesta sovelle-
taan sellaiseen mainitussa 49 §:ssä tarkoitet-
tuun toimenpiteeseen, joka on suoritettu, tai 
vahinkoon, joka on tapahtunut tämän lain 
voimaantulon jälkeen. 

Sen estämättä, mitä 49 §:ssä säädetään pe-
rustamishankkeeseen myönnetyn valtion-
osuuden palauttamisajasta, valtion korvauk-
setta luovuttamien ammatillisten oppilaitos-
ten kiinteistöjen valtionosuuksien palau-
tusehdoista on voimassa, mitä asianomaisissa 
luovutussopimuksissa on sovittu. 

 Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

————— 
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5. 

Laki 

ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 46 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) 

46 §:n 1 momentti seuraavasti: 
  

46 § 

Rahoitus 

Tässä laissa tarkoitettua koulutusta varten 
myönnetään rahoitusta käyttökustannuksiin 
siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoi-

tuksesta annetussa laissa (635/1998) sääde-
tään. 
— — — — — — — — — — — — — 

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2006. 

————— 
  

6. 

Laki 

ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 18 §:n 2 momentin kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
  

1 § 
Tällä lailla kumotaan ammatillisesta ai-

kuiskoulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 
annetun lain (631/1998) 18 §:n 2 momentti. 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2006. 

————— 
  

7. 

Laki 

ammattikorkeakoululain 32 §:n 2 momentin ja 34 §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
  

1 § 
Tällä lailla kumotaan 9 päivänä toukokuuta 

2003 annetun ammattikorkeakoululain 
(351/2003) 32 §:n 2 momentti ja 34 §. 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta kuuta 2006. 

————— 
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8. 

Laki 

teatteri- ja orkesterilain 6 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 3 päivänä elokuuta 1992 annetun teatteri- ja orkesterilain (730/1992) 6 a §:ään, sel-

laisena kuin se on laissa 1277/1994, uusi 3 momentti seuraavasti: 
  

6 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Opetusministeriö voi valtion talousarvion 
rajoissa myöntää valtionavustusta teatterei-
den ja orkestereiden toiminnan kehittämistä 
varten. 

——— 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta kuuta 2006. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

 

————— 
  

9. 

Laki 

museolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 3 päivänä elokuuta 1992 annettuun museolakiin (729/1992) uusi 4 a § seuraavasti: 
  

2 luku 

Valtionavustukset 

4 a § 
  
Opetusministeriö voi valtion talousarvion 

rajoissa myöntää valtionavustusta erikoismu-
seoiden erityistehtävien hoitamista varten. 

——— 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2006. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

 
 
 
 

————— 
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10. 

Laki 

valtionavustuslain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 3 §:n 2 mo-

mentti seuraavasti: 
  

3 § 

Suhde muuhun lainsäädäntöön 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tätä lakia sovelletaan kuntien valtion-

osuuslaissa (1147/1996), opetus- ja kulttuuri-
toimen rahoituksesta annetussa laissa 
(635/1998), vapaasta sivistystyöstä annetussa 
laissa (632/1998) ja sosiaali- ja terveyden-
huollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 
annetussa laissa (733/1992) säädettyyn valti-

onosuuteen ja valtionavustukseen, jos siitä 
mainituissa laeissa erikseen säädetään. Tätä 
lakia ei sovelleta raha-automaattien, ka-
sinopelien eikä pelikasino- tai totopelitoi-
minnan tuotoista myönnettäviin avustuksiin. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi 

kuuta 2006. 
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 

ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

————— 

Naantalissa 23 päivänä kesäkuuta 2005 

  
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

  
  
  
  
  

Alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen 



  HE 88/2005 vp   
    
  

85

Liite 
Rinnakkaistekstit 

 

1. 

Laki  

kuntien valtionosuuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun kuntien valtionosuuslain (1147/1996) 4 §:n 3 

momentti sekä 5 ja 29 §, 
sellaisena kuin niistä on 4 §:n 3 momentti laissa 1102/1997, 
muutetaan 3 §, 4 §:n 2 momentti, 6 §, 8 §:n 3 momentti, 9 ja 11 §, 13 §:n 2 momentti, 16 §:n 

3 momentti ja 27 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 3 § osaksi mainitussa laissa 1102/1997, 9 § laissa 1360/2001, 

16 §:n 3 momentti mainitussa laissa 1102/1997 sekä 27 § osaksi viimeksi mainitussa laissa ja 
laissa 1061/1998; sekä  

lisätään 10 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1360/2001, uusi 2 momentti ja la-
kiin uusi 12 a § seuraavasti: 
  
Voimassa oleva laki Ehdotus 
  

3 § 

Valtionosuuksien vahvistamisperusteet 

Valtionosuuksien tai niiden määräämisen 
perusteena olevat keskimääräiset markka-
määrät tai laskennalliset kustannukset vah-
vistetaan vuosittain seuraavaa varainhoito-
vuotta varten. Tällöin otetaan huomioon: 

  
1) valtionosuustehtävien laajuuden ja laa-

dun arvioidut muutokset 4 §:n 1 momentis-
sa säädetyllä tavalla; 

2) kustannustason arvioidut muutokset 4 
§:n 2 ja 3 momentissa säädetyllä tavalla, 
kuitenkin enintään täyteen ja vähintään 
puoleen määrään kustannustason arvioi-
dusta muutoksesta;  

3) vahvistamisvuotta edeltäneenä varain-
hoitovuonna toteutuneiden ja 1 kohdan pe-
rusteella arvioitujen kustannusten välinen 
erotus 5 §:ssä säädetyllä tavalla; sekä 

4) ne tarkistukset, jotka tehdään valtion ja 
kuntien välisen kustannustenjaon säilyttä-
miseksi 6 §:ssä säädetyin perustein. 

  
  

3 § 

Valtionosuuksien vahvistamisperusteet 

Keskimääräiset euromäärät tai laskennal-
liset kustannukset, joita käytetään valtion-
osuuksien perusteena tai valtionosuuksien 
määräämisen perusteena, vahvistetaan vuo-
sittain seuraavaa varainhoitovuotta varten. 
Tällöin otetaan huomioon: 

1) valtionosuustehtävien laajuuden ja laa-
dun arvioidut muutokset 4 §:n 1 momentis-
sa säädetyllä tavalla; 

2) kustannustason arvioidut muutokset 4 
§:n 2 momentissa säädetyllä tavalla; 

  
  
  
3) vahvistamisvuotta edeltäneen varain-

hoitovuoden toteutuneen kustannustason 
muutoksen ja 2 kohdan mukaisesti mainitul-
le vuodelle tehdyn arvion erotus; sekä 

4) ne tarkistukset, jotka 6 §:n mukaisesti 
tehdään joka neljäs vuosi valtion ja kuntien 
välisen kustannustenjaon tarkistamiseksi. 
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4 § 

Valtionosuustehtävien ja kustannustason 
muutos 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kustannustason muutos lasketaan siten, 

että kaksi kolmasosaa siitä aiheutuu kunnan 
ansiotason ja kuntien palkkasidonnaisten 
maksujen muutoksesta ja yksi kolmasosa 
yleisen hintatason muutoksesta siten kuin 
asetuksella tarkemmin säädetään. 

  
Yleisen valtionosuuden kustannustason 

muutosta huomioon otettaessa perusteena 
on markkamäärä, josta on tehty 27 ja 
29 §:ssä säädetyt vähennykset.  

4 §  

Valtionosuustehtävien ja kustannustason 
muutos  

— — — — — — — — — — — — — —  
Kustannustason muutos määräytyy pe-

ruspalveluiden hintaindeksin mukaisesti. 
Indeksi perustuu sosiaali- ja terveydenhuol-
lon sekä opetus- ja kulttuuritoimen käyttö-
menoilla painotettuun kustannustason muu-
tokseen siten kuin valtioneuvoston asetuk-
sella tarkemmin säädetään.  

(3 mom. kumotaan) 
  

  
5 § 

Toteutuneiden muutosten huomioon otta-
minen 

Vahvistettaessa varainhoitovuoden valti-
onosuuksien tai niiden määräämisen perus-
teena olevia keskimääräisiä markkamääriä 
tai laskennallisia kustannuksia, otetaan 
huomioon vahvistamisvuotta edeltäneen va-
rainhoitovuoden toteutuneet, 4 §:n nojalla 
tehdyistä arvioista poikkeavat valtionosuus-
tehtävien laajuuden ja laadun sekä kustan-
nustason muutokset. 

  
  
  
  
  
(kumotaan) 

  
6 § 

Kustannustenjaon säilyttäminen 

Valtio osallistuu kunnille tehtäväkohtais-
ten valtionosuuksien piiriin kuuluvista teh-
tävistä aiheutuviin kustannuksiin samassa 
suhteessa kuin se on osallistunut niihin tä-
män lain tullessa voimaan. Tämä ei kuiten-
kaan koske perustamishankkeista eikä 
muusta kulttuuritoimesta kuin kirjastotoi-
mesta aiheutuvia kustannuksia eikä lasken-
nallisia korkoja, lainanhoitokustannuksia tai 
poistoja taikka muita vastaavia eriä. 

Kustannustenjaon kehitys selvitetään ko-
ko maan tasolla ja kokonaisuudessaan val-
tion ja kuntien välillä. Tehtäväkohtaisten 
valtionosuuksien tai niiden määräytymisen 
perusteena olevia keskimääräisiä markka-

6 §  

Kustannustenjaon tarkistaminen  

Kustannustenjako valtion ja kuntien välil-
lä tarkistetaan valtakunnallisesti yhtenä ko-
konaisuutena joka neljäs vuosi siten kuin 2-
4 momentissa säädetään.  

  
  
  
  
  
  
Kustannustenjaon tarkistuksessa tehtävä-

kohtaiset valtionosuuden perusteena käytet-
tävät laskennalliset kustannukset ja yksik-
köhinnat sekä niiden määräämisen perus-
teena käytettävät keskimääräiset euromää-
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määriä tai laskennallisia kustannuksia tar-
kistetaan selvitysten edellyttämällä tavalla 
joka neljäs vuosi (tarkistusvuosi) siten kuin 
sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta 
ja valtionosuudesta annetussa laissa 
(733/92) sekä opetus- ja kulttuuritoimen ra-
hoituksesta annetussa laissa (705/92) sääde-
tään. 

  
  
  
  
  
Jos vuotuinen kustannustason muutos on 

3 §:n 2 kohdan perusteella päätetty joinakin 
vuosina ottaa huomioon vähemmästä kuin 
täydestä määrästä, otetaan muutokset kus-
tannustenjaon tarkistuksessa huomioon 
enintään päätetyn suuruisina. 
  

rät tarkistetaan toteutuneiden kustannusten 
mukaisiksi siten kuin sosiaali- ja terveyden-
huollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 
annetussa laissa (733/1992) sekä opetus- ja 
kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa 
laissa (635/1998) säädetään. Perustamis-
hankkeista ja muusta kulttuuritoimesta kuin 
kirjastotoimesta aiheutuvia kustannuksia, 
arvonlisäveroa sekä laskennallisia korkoja, 
lainanhoitokustannuksia, poistoja tai muita 
vastaavia eriä ei lueta laskennallisiin kus-
tannuksiin, jollei siitä mainituissa laeissa 
erikseen toisin säädetä. 

Valtio osallistuu 2 momentissa tarkoitet-
tuihin laskennallisiin kustannuksiin ja yk-
sikköhintoihin prosenttiosuuksilla, joista 
säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon 
suunnittelusta ja valtionosuudesta annetus-
sa laissa sekä opetus- ja kulttuuritoimen 
rahoituksesta annetussa laissa.  

Edellä 2 momentissa tarkoitetut lasken-
nalliset kustannukset ja yksikköhinnat mää-
rätään sekä 3 momentissa tarkoitetut valti-
onosuusprosentit säädetään varainhoito-
vuodelle ja kolmelle sitä seuraavalle vuo-
delle. 

  
8 § 

Yleisen valtionosuuden määräytyminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Näin saatuun markkamäärään lisätään 9–

12 §:ssä määriteltyjen olosuhdelisien mu-
kaan määräytyvät markkamäärät. Saaristo- 
tai syrjäisyyslisää maksetaan kuitenkin kun-
nalle vaihtoehtoisena sen mukaan, kumpi 
niistä on kunnalle edullisempi. 
  

8 § 

Yleisen valtionosuuden määräytyminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Näin saatuun euromäärään lisätään 9—

12  ja 12 a §:ssä määriteltyjen olosuhdelisi-
en mukaan määräytyvät euromäärät. Saa-
risto- tai syrjäisyyslisää maksetaan kunnalle 
vaihtoehtoisena sen mukaan, kumpi niistä 
on kunnalle edullisempi. Saaristo-
osakunnalle maksetaan kuitenkin samanai-
kaisesti sekä saaristo- että syrjäisyyslisää. 

  
9 §  

Saaristolisä 

Saariston kehityksen edistämisestä anne-
tussa laissa (494/1981) tarkoitetut kunnat, 
joiden väestöstä vähintään puolet asuu il-
man kiinteätä tieyhteyttä mantereeseen, 
saavat saaristolisänä euromäärän, joka on 
yleisen valtionosuuden perusosa kuusinker-
taisena, muut saaristokunnat euromäärän, 

9 §  

Saaristolisä  

Saariston kehityksen edistämisestä anne-
tussa laissa (494/1981) tarkoitetut kunnat, 
joiden väestöstä vähintään puolet asuu il-
man kiinteää tieyhteyttä mantereeseen, saa-
vat saaristolisänä euromäärän, joka on ylei-
sen valtionosuuden perusosa seitsenkertai-
sena ja muut saaristokunnat euromäärän, 
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joka on yleisen valtionosuuden perusosa 
kolminkertaisena, ja saaristo-osakunnat eu-
romäärän, joka on saaristossa asuvien 
määrä kerrottuna 150 prosentilla yleisen 
valtionosuuden vahvistetusta keskimääräi-
sestä euromäärästä 

joka on yleisen valtionosuuden perusosa ne-
linkertaisena. 

  
  
  
  
Edellä 1 momentissa mainitussa laissa 

tarkoitetut saaristo-osakunnat saavat saa-
ristolisänä euromäärän, joka saadaan ker-
tomalla saaristossa asuvien määrän ja ylei-
sen valtionosuuden keskimääräisen euro-
määrän tulo luvulla 1,5. Jos saaristo-
osassa asuu vähintään 1 200 asukasta, 
kunnalle myönnetään saaristolisänä kunnan 
yleisen valtionosuuden perusosaa vastaava 
euromäärä. 

  
10 §  

Syrjäisyyslisä 

— — — — — — — — — — — — — —  
  

10 § 

Syrjäisyyslisä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-

tään, kunta, jonka asukastiheys maaneliöki-
lometriä kohden varainhoitovuotta edeltä-
vän vuoden alussa on enintään 0,5, saa syr-
jäisyyslisänä euromäärän, joka on yleisen 
valtionosuuden perusosa yhdeksänkertaise-
na. 

  
11 § 

Liikenteen taajamalisä 

Kunnat, joiden taajamaväestön määrä ylit-
tää 40 000, saavat liikenteen taajamalisänä 
markkamäärän, joka on taajamassa asuvien 
henkilöiden määrä kerrottuna 45 prosentilla 
yleisen valtionosuuden vahvistetusta kes-
kimääräisestä markkamäärästä. Taajama-
väestön määräytymisperusteet säädetään 
asetuksella. 
  

11 §  

Taajamarakennelisä  

Kunnalle, jonka taajamaväestön määrä on 
vähintään 40 000, myönnetään taajamassa 
asuvan väestön määrän perusteella taaja-
marakennelisää, joka saadaan kertomalla 
taajamassa asuvan väestön määrän ja ylei-
sen valtionosuuden keskimääräisen euro-
määrän tulo seuraavilla kertoimilla: 

  
taajamaväestön määrä kerroin

   
40 000—99 999 0,75 
100 000—199 999 0,70 
200 000—  0,01 
  
  
Taajamassa asuvan väestön määrän las-

kentaperusteista säädetään valtioneuvoston 
asetuksella. 
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  12 a § 

Asukasluvun muutokseen perustuva lisä 

Kunnat, joiden asukasluvun muutos kol-
mena varainhoitovuotta edeltävänä vuonna 
on ollut yhteensä vähintään kuusi prosent-
tia, saavat asukasluvun muutokseen perus-
tuvana lisänä euromäärän, joka on yleisen 
valtionosuuden perusosa kerrottuna luvulla 
1,39. 

  
13 §  

Rahoitusavustus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Valtionapuviranomainen voi asettaa avus-

tuksen myöntämiselle ja käytölle kunnan ta-
louden tervehdyttämistä koskevia ehtoja. 
  

13 §  

Rahoitusavustus  

— — — — — — — — — — — — — —  
Rahoitusavustuksen myöntämisen ehtona 

on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman 
taloutensa tasapainottamiseksi toteutetta-
vista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liit-
tää avustushakemukseen. Valtionapuviran-
omainen voi asettaa avustuksen myöntämi-
selle ja käytölle myös muita kunnan talou-
teen liittyviä ehtoja. Rahoitusavustus voi-
daan seuraavina vuosina jättää myöntämät-
tä tai se voidaan myöntää alennettuna, jos 
suunnitelmaa tai asetettuja ehtoja ei ole 
noudatettu. 

  
16 § 

Valtionosuuden ja rahoitusavustuksen 
myöntäminen sekä verotuloihin perustuvan 
valtionosuuksien tasauksen vahvistaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rahoitusavustusta on haettava valtion-

apuviranomaiselta varainhoitovuoden elo-
kuun loppuun mennessä.   

16 § 

Valtionosuuden ja rahoitusavustuksen 
myöntäminen sekä verotuloihin perustuvan 
valtionosuuksien tasauksen vahvistaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rahoitusavustusta on haettava valtion-

apuviranomaisen päättämään ajankohtaan 
mennessä. 

  
 

27 §  

Yleisen valtionosuuden perusteena oleva 
markkamäärä 

Yleisen valtionosuuden keskimääräinen 
markkamäärä asukasta kohden on vuonna 
1997 206 markkaa. 

Kunnalle 3 §:n perusteella määräytyvästä 
yleisen valtionosuuden keskimääräisestä 

27 § 

Yleisen valtionosuuden perusteena oleva 
euromäärä 

Vuonna 2006 yleisen valtionosuuden pe-
rusteena käytettävä keskimääräinen euro-
määrä on 27,75 euroa asukasta kohden. 

Kunnalle myönnettävästä yleisestä valti-
onosuudesta vähennetään vuodesta 2006 
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markkamäärästä vähennetään vuoden 1998 
alusta 4 markkaa.  

  
  
  
  
Kunnalle 3 §:n perusteella määräytyvästä 

yleisen valtionosuuden keskimääräisestä 
markkamäärästä vähennetään vuoden 1999 
alusta 8,60 markkaa.  

Kunnalle 3 §:n perusteella määräytyvästä 
yleisen valtionosuuden keskimääräisestä 
markkamäärästä vähennetään vuoden 2000 
alusta 4,50 markkaa.  

Kunnalle 8 §:n ja tämän pykälän 1 mo-
mentin perusteella määräytyvästä yleisestä 
valtionosuudesta vähennetään vuodesta 
1997 lukien kunnan asukasta kohden 29,50 
markkaa. 

lukien 10,75 euroa kunnan asukasta kohden 
vuosina 1997 ja 1998 toteutettujen julkisen 
talouden säästöpäätösten sekä vuodesta 
2006 voimaan tulevien yleisen valtionosuu-
den määräytymisperusteiden muutosten 
vuoksi. 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

29 § 

Valtionosuudet vuodesta 1998 lukien 

Sen estämättä, mitä 6 §:ssä säädetään, 
vähennetään kuntien valtionosuuksia vuo-
den 1997 tasosta vuonna 1998 yhteensä 1 
300 miljoonaa markkaa siten, että vähen-
nyksistä kohdistetaan 6 prosenttia tämän 
lain, 57 prosenttia sosiaali- ja terveyden-
huollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 
annetun lain sekä 37 prosenttia opetus- ja 
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 
perusteella maksettaviin valtionosuuksiin. 

Yleisen valtionosuuden 1 momentissa tar-
koitettu vähennys toteutetaan vähentämällä 
8 §:n perusteella laskettavasta markkamää-
rästä vuodesta 1998 lukien kunnan asukas-
ta kohden 15,30 markkaa. 

  
  
  
  
(kumotaan) 

  
  ——— 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2006. 

Tämän lain 3 §:ää valtionosuuksien vah-
vistamisperusteista ja 6 §:ää kustannusten-
jaon tarkistamisesta sovelletaan ensimmäi-
sen kerran määrättäessä valtionosuuksia 
vuodelle 2008. Määrättäessä valtionosuuk-
sia vuosille 2006 ja 2007 sovelletaan maini-
tuilta osin tämän lain voimaan tullessa 
voimassa olleita säännöksiä. 
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Tämän lain 4 §:n 2 momentissa säädettyä 
peruspalveluiden hintaindeksiä sovelletaan 
ensimmäisen kerran määrättäessä valtion-
osuuksia vuodelle 2006. 

Tämän lain voimaan tullessa voimaan tul-
leiden valtionosuusperusteiden muutosten 
aiheuttamaa muutosta kunnan valtion-
osuuksiin tasataan vuosina 2006—2008 si-
ten kuin tässä momentissa sekä 5 ja 6 mo-
mentissa säädetään. Tasausta laskettaessa 
otetaan huomioon valtionosuusperusteiden 
muutokset, jotka aiheutuvat tästä laista sekä 
sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta 
ja valtionosuudesta annetun lain muuttami-
sesta annetusta laista (  /2005). Lisäksi ote-
taan huomioon perusopetuksen ja kirjaston 
valtionosuusperusteiden muutokset, jotka 
aiheutuvat opetus- ja kulttuuritoimen rahoi-
tuksesta annetun lain muuttamisesta anne-
tusta laista (  /2005) sekä kansalaisopiston 
valtionosuusperusteiden muutokset, jotka 
aiheutuvat vapaasta sivistystyöstä annetun 
lain muuttamisesta annetusta laista 
( /2005). 

Edellä 4 momentissa tarkoitettujen valti-
onosuusperusteiden muutosten vuoksi valti-
onosuuksia menettävän kunnan valtion-
osuuksia lisätään siten, että menetys asu-
kasta kohden on enintään 50 euroa vuonna 
2006, enintään 100 euroa vuonna 2007 ja 
enintään 150 euroa vuonna 2008. Valtion-
osuuksia lisää saavan kunnan valtionosuuk-
sia puolestaan vähennetään siten, että val-
tionosuuksien lisäys asukasta kohden on 
enintään 100 euroa vuonna 2006, enintään 
200 euroa vuonna 2007 ja enintään 300 eu-
roa vuonna 2008. Valtionosuuksien lisäys-
ten maksamisesta ja vähennysten perimises-
tä sekä kohdentamisesta eri hallinnonaloille 
on voimassa, mitä kuntien valtionosuuslain 
17 §:ssä säädetään.  

Edellä 5 momentissa tarkoitetut valtion-
osuuksien lisäykset ja vähennykset laske-
taan euromäärästä, joka saadaan, kun kun-
nalle uusien tämän lain voimaantulovuo-
desta sovellettavien valtionosuuksien mää-
räytymisperustein vuodelle 2005 laskettavi-
en valtionosuuksien yhteismäärästä vähen-
netään valtionosuudet, jotka kunnalle on 
myönnetty 4 momentissa tarkoitettuun toi-
mintaan vuonna 2005. Laskemisen perus-
teena käytetään kuntien vuoden 2004 alun 
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asukaslukua sekä samoja oppilas-, opiskeli-
ja-, opetustunti- ja henkilötyövuosimääriä, 
joita on käytetty määrättäessä valtion-
osuuksia vuodelle 2005. 

——— 
 
 
 
 
 

2. 

Laki 

sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta 

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

ta 1992 annetun lain (733/1992) 17 §:n 3 momentti, 4 a luku ja 45 a §, 
sellaisina kuin ne ovat, 17 §:n 3 momentti laissa 1150/1996, 4 a luku siihen myöhemmin 

tehtyine muutoksineen sekä 45 a § laissa 1364/2004, 
muutetaan 11 §:n 2 momentti, 12 §:n 1—3 momentti, 15 §:n otsikko ja 1 momentti, 16 ja 

16 a § sekä 16 b §:n 1 momentti ja 18 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 11 §:n 2 momentti, 12 §:n 1—3 momentti, 15 §:n otsikko ja 1 mo-

mentti, 16 ja 16 a § sekä 17 §:n 3 momentti mainitussa laissa 1150/1996 sekä 16 b §:n 1 mo-
mentti laissa 1145/2000 sekä 18 § mainitussa laissa 1150/1996 sekä laeissa 974/1998, 
1409/2001 ja 1290/2004, sekä  

lisätään lakiin uusi 15 a, 15 b § ja 18 a § seuraavasti: 
  

Voimassa oleva laki Ehdotus 
  

11 § 

Laskennalliset kustannukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Lisäksi sosiaalihuollossa laskennalliset 

kustannukset hyväksytään työttömyyden 
perusteella määräytyvien kustannusten las-
kemiseksi erikseen asukasta ja työtöntä 
kohden sekä terveydenhuollossa sairasta-
vuuden perusteella määräytyvien kustan-
nusten laskemiseksi asukasta kohden. 

  

11 § 

Laskennalliset kustannukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Lisäksi sosiaalihuollossa laskennalliset 

kustannukset hyväksytään työttömyyden 
perusteella määräytyvien kustannusten las-
kemiseksi erikseen asukasta ja työtöntä 
kohden sekä lastensuojelun tarpeen ja 
vammaisuuden perusteella määräytyvien 
kustannusten laskemiseksi asukasta kohden. 
Terveydenhuollossa laskennalliset kustan-
nukset hyväksytään sairastavuuden perus-
teella määräytyvien kustannusten laskemi-
seksi asukasta kohden. 
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12 §  

Kunnan valtionosuus  

Käyttökustannusten valtionosuus on kun-
nalle määriteltyjen laskennallisten kustan-
nusten ja omarahoitusosuuden erotus. Las-
kennalliset kustannukset määritellään erik-
seen sosiaalihuollon ja terveydenhuollon 
määräytymistekijöiden sekä kunnan syrjäi-
syyden perusteella. Määräytymistekijöitä 
ovat asukasluku, ikärakenne, palvelu- ja ja-
lostusaloilla toimivien osuus työllisestä 
työvoimasta, työttömyys ja sairastavuus se-
kä syrjäisyys siten kuin jäljempänä tässä 
laissa säädetään. 

  
Sosiaalihuollon laskennalliset kustannuk-

set saadaan kertomalla ikäryhmittäiset las-
kennalliset kustannukset asianomaiseen ikä-
ryhmään kuuluvien lukumäärällä sekä ker-
tomalla 0—6-vuotiaiden laskennalliset kus-
tannukset lisäksi työssäkäyntikertoimella ja 
laskemalla saadut ikäryhmittäiset markka-
määrät yhteen. Työttömyyden vaikutus kus-
tannuksiin lasketaan kertomalla asukasta 
kohden määritelty laskennallinen kustannus 
kunnan asukasluvulla ja työttömyyskertoi-
mella sekä kertomalla erikseen kunnan työt-
tömien lukumäärällä työtöntä kohden mää-
ritelty laskennallinen kustannus. Sosiaali-
huollon laskennallisten kustannusten koko-
naismäärä saadaan ikärakenteen ja työttö-
myyden perusteella määriteltyjen markka-
määrien summana. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Terveydenhuollon laskennalliset kustan-

nukset saadaan kertomalla ikäryhmittäiset 
laskennalliset kustannukset asianomaiseen 
ikäryhmään kuuluvien lukumäärällä. Sairas-
tavuuden perusteella määräytyvät kustan-
nukset lasketaan kertomalla erikseen asu-
kasta kohden määritelty markkamäärä kun-

12 §  

Kunnan valtionosuus  

Käyttökustannusten valtionosuus on kun-
nalle määriteltyjen laskennallisten kustan-
nusten ja omarahoitusosuuden erotus. Las-
kennalliset kustannukset määritellään erik-
seen sosiaalihuollon ja terveydenhuollon 
määräytymistekijöiden sekä kunnan syrjäi-
syyden perusteella. Määräytymistekijöitä 
ovat asukasluku, ikärakenne, palvelu- ja ja-
lostusaloilla toimivien osuus työllisestä 
työvoimasta, työttömyys, sairastavuus, vai-
keasti vammaisten henkilöiden lukumäärä 
ja lastensuojelun tarve sekä syrjäisyys siten 
kuin jäljempänä tässä laissa säädetään.  

Sosiaalihuollon laskennalliset kustannuk-
set saadaan kertomalla ikäryhmittäiset las-
kennalliset kustannukset asianomaiseen ikä-
ryhmään kuuluvien lukumäärällä sekä ker-
tomalla 0—6-vuotiaiden laskennalliset kus-
tannukset lisäksi päivähoitokertoimella ja 
laskemalla saadut ikäryhmittäiset euromää-
rät yhteen. Työttömyyden vaikutus kustan-
nuksiin lasketaan kertomalla asukasta koh-
den määritelty laskennallinen kustannus 
kunnan asukasluvulla ja työttömyyskertoi-
mella sekä kertomalla erikseen kunnan työt-
tömien lukumäärällä työtöntä kohden mää-
ritelty laskennallinen kustannus. Lastensuo-
jelun tarpeen perusteella määräytyvät kus-
tannukset lasketaan kertomalla kunnan 
asukasta kohden määritelty laskennallinen 
kustannus kunnan asukasluvulla ja lasten-
suojelukertoimella. Vammaisten henkilöi-
den lukumäärän vaikutus kustannuksiin 
saadaan kertomalla kunnan asukasta koh-
den määritelty laskennallinen kustannus 
kunnan asukasluvulla ja vammaiskertoimel-
la. Sosiaalihuollon laskennallisten kustan-
nusten kokonaismäärä saadaan ikäraken-
teen, työttömyyden, vammaisuuden ja las-
tensuojelun perusteella määriteltyjen raha-
määrien summana. 

Terveydenhuollon laskennalliset kustan-
nukset saadaan kertomalla ikäryhmittäiset 
laskennalliset kustannukset asianomaiseen 
ikäryhmään kuuluvien lukumäärällä. Sairas-
tavuuden perusteella määräytyvät kustan-
nukset lasketaan kertomalla erikseen asu-
kasta kohden määritelty euromäärä kunnan 
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nan asukasluvulla ja sairastavuuskertoimel-
la. Terveydenhuollon laskennalliset kustan-
nukset saadaan ikäryhmittäisten ja sairasta-
vuuden perusteella määriteltyjen kustannus-
ten summana. 
— — — — — — — — — — — — — —  

asukasluvulla ja sairastavuuskertoimella. 
Terveydenhuollon laskennalliset kustan-
nukset saadaan ikäryhmittäisten ja sairasta-
vuuden perusteella määriteltyjen kustannus-
ten summana. 
— — — — — — — — — — — — — —  

  
 

15 § 

Työssäkäyntikerroin 

Työssäkäyntikerroin lasketaan jakamalla 
palvelu- ja jalostusaloilla toimivien kunnan 
asukkaiden ja kunnan työllisen työvoiman 
osamäärä koko maan vastaavalla osamää-
rällä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

15 § 

Päivähoitokerroin 

Päivähoitokerroin lasketaan jakamalla 
palvelu- ja jalostusaloilla toimivien kunnan 
asukkaiden ja kunnan työllisen työvoiman 
osamäärä koko maan vastaavalla osamää-
rällä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

  
 

  

  

15 a §  

Vammaiskerroin 

Vammaiskerroin lasketaan jakamalla 
kunnassa kansaneläkelain (347/1956) mu-
kaista eläkkeensaajan hoitotukea saavien, 
lapsen hoitotuesta annetun lain (444/1969) 
mukaista hoitotukea ja vammaistukilain 
(124/1988) mukaista vammaistukea saavien 
sekä vammaisuuden perusteella laitos-
hoidossa olevien yhteismäärä kunnan asu-
kasluvulla sekä jakamalla saatu osamäärä 
koko maan vastaavalla osamäärällä. Eläk-
keensaajan hoitotukea ja vammaistukea 
saavien henkilöiden määrää laskettaessa ei 
oteta huomioon ruokavaliokorvausta saa-
neita henkilöitä. 

Kerrointa määriteltäessä käytetään kaksi 
vuotta ennen toimintavuotta alkavan vuo-
den edellä 1 momentissa tarkoitettuja tieto-
ja. 

  
 

  

  

15 b §  

Lastensuojelukerroin 

Lastensuojelukerroin lasketaan jakamalla 
kunnassa tehtyjen lastensuojelulain 
(683/1983) mukaisten lasten huostaanotto-
jen määrä kunnan asukasluvulla ja jaka-
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malla saatu osamäärä koko maan vastaa-
valla osamäärällä. Kerrointa laskettaessa 
kunnan huostaanottojen määränä on 2, jos 
huostaanottoja on ollut enintään 4. 

Kerrointa määriteltäessä käytetään kaksi 
vuotta ennen toimintavuotta alkavan vuo-
den huostaanottotietoja. 

  
  

16 §  

Syrjäisyyskerroin  

Syrjäisyyskerroin on 1,05 tai 1,15. Val-
tioneuvosto määrää ne kunnat, joilla on syr-
jäisyyskerroin, ja kunkin kunnan kertoimen 
suuruuden. Kerroin voidaan määrätä kun-
nalle, jonka vuonna 1994 maksamat syrjä-
seutulisät olivat vähintään 3 prosenttia 
kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon käyt-
tökustannuksista ja kunnallisen virkaehto-
sopimuksen mukaiset kunnan syrjäseutupis-
teet olivat vähintään 2. Korkeampi kerroin 
voidaan määrätä kunnalle, jonka syrjäseu-
tupisteet olivat vähintään 5. Syrjäisyysker-
rointa määrättäessä otetaan huomioon 
myös kansanterveyslain 5 §:n 2 momentissa 
tarkoitetun kuntayhtymän maksamat syrjä-
seutulisät, jos kunta oli mainittuna vuonna 
jäsenenä tällaisessa kuntayhtymässä. 

  
  
  
  
  
  
  
  
Jos saariston kehityksen edistämisestä an-

netun lain (494/81) 9 §:n 1 momentissa tar-
koitetun saaristokunnan asukkaista vähin-
tään puolet asui toimintavuotta edeltävän 
vuoden alussa ilman kiinteää tieyhteyttä 
mantereeseen, on tällaisen kunnan syrjäi-
syyskerroin 1 momentista poiketen 1,10. 

  

16 §  

Syrjäisyyskerroin  

Syrjäisyyskerroin on 1,05, 1,08, 1,10 tai 
1,17. Valtioneuvoston asetuksella vahviste-
taan ne kunnat, joilla on syrjäisyyskerroin, 
ja kunkin kunnan kertoimen suuruus. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Kunnan syrjäisyyskerroin on 1,05, jos 

kunnan kuntien valtionosuuslain 10 §:ssä 
tarkoitettu paikallisen ja seudullisen väes-
töpohjan perusteella määräytyvä syrjäi-
syysluku on 0,5—0,99. Kunnat, joiden syr-
jäisyysluku on 1,00—1,49, kerroin on 1,08. 
Jos kunnan syrjäisyysluku on 1,50 tai suu-
rempi, kunnan syrjäisyyskerroin on 1,17.  

Jos saariston kehityksen edistämisestä an-
netun lain (494/81) 9 §:n 1 momentissa tar-
koitetun saaristokunnan asukkaista vähin-
tään puolet asui toimintavuotta edeltävän 
vuoden alussa ilman kiinteää tieyhteyttä 
mantereeseen, on tällaisen kunnan syrjäi-
syyskerroin 1,10. Jos kunta olisi oikeutettu 
myös 2 momentissa tarkoitettuun syrjäi-
syyskertoimeen, kunnan syrjäisyyskerroin 
määritellään sen mukaan, kumpi niistä on 
kunnalle edullisempi. 
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16 a §  

Kertoimien laskenta eräissä tapauksissa  

Jos 13—16 §:ssä tarkoitettuja kertoimia 
laskettaessa ei ole käytettävissä mainituissa 
pykälissä tarkoitetun ajankohdan mukaisia 
tietoja, käytetään kertoimien laskennassa 
tämän sijasta viimeisimpiä asianomaisessa 
pykälässä tarkoitettua ajankohtaa edeltäviä 
tietoja. 

16 a §  

Kertoimien laskenta eräissä tapauksissa  

Jos 13—15, 15 a ja 15  b sekä 16 §:ssä 
tarkoitettuja kertoimia laskettaessa ei ole 
käytettävissä mainituissa pykälissä tarkoite-
tun ajankohdan mukaisia tietoja, käytetään 
kertoimien laskennassa tämän sijasta vii-
meisimpiä asianomaisessa pykälässä tarkoi-
tettua ajankohtaa edeltäviä tietoja. 

  
 

16 b §  

Eräiden kertoimien määräytyminen ja työt-
tömien lukumäärän huomioon ottaminen 

kuntajakoa muutettaessa  

Kuntien valtionosuuslain 22 a §:ssä tar-
koitetun kuntajaon muutoksen yhteydessä 
sovelletaan kuntajaon muutoksen voimaan-
tulovuoden valtionosuuksia laskettaessa nii-
tä tämän lain 13—15 §:ssä tarkoitettuja ker-
toimia, jotka perustuvat edeltävän vuoden 
kuntajakoon. Myöhempien vuosien valtion-
osuuksia laskettaessa käytetään kerrointen 
laskemiseen uusien tai laajentuvien kuntien 
tietoja. 
— — — — — — — — — — — — — —  

16 b §  

Eräiden kertoimien määräytyminen ja työt-
tömien lukumäärän huomioon ottaminen 

kuntajakoa muutettaessa  

Kuntien valtionosuuslain 22 a §:ssä tar-
koitetun kuntajaon muutoksen yhteydessä 
sovelletaan kuntajaon muutoksen voimaan-
tulovuoden valtionosuuksia laskettaessa nii-
tä tämän lain 13—15, 15 a ja 15 b sekä 
16 §:ssä tarkoitettuja kertoimia, jotka perus-
tuvat edeltävän vuoden kuntajakoon. Myö-
hempien vuosien valtionosuuksia lasketta-
essa käytetään kerrointen laskemiseen uusi-
en tai laajentuvien kuntien tietoja.  
— — — — — — — — — — — — — —  

  
17 § 

Kunnan omarahoitusosuus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos valtion kunnalle suorittaman valtion-

osuuden suuruudesta on erikseen säädetty 
tästä laista poikkeavalla tavalla, otetaan 
tämä huomioon omarahoitusosuuden lisä-
yksenä tai vähennyksenä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

17 § 

Kunnan omarahoitusosuus 

  
(3 mom. kumotaan) 

  
18 §  

Kustannustenjaon säilyttäminen 

  
Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon 

kustannukset jakautuvat kuntien ja valtion 
kesken siten, että kuntien osuus tämän lain 
mukaan määräytyvistä kustannuksista on 

18 §  

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 
käyttökustannusten valtionosuus  

Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon 
kustannukset jakautuvat vuosina 2006—
2007 kuntien ja valtion kesken siten, että 
kuntien osuus tämän lain mukaan määräy-
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67,01 prosenttia ja valtion osuus 32,99 pro-
senttia. Jos vuotuinen kustannustason muu-
tos on kuntien valtionosuuslain 3 §:n 2 
kohdan perusteella päätetty joinakin vuosi-
na ottaa huomioon vähemmästä kuin täy-
destä määrästä, otetaan tämä huomioon 
valtion ja kuntien välisessä kustannustenja-
ossa siten, että valtion osuus pienenee asi-
anomaisten vuosien alennettua kustannus-
tason tarkistusta vastaavasti.  

Kustannustenjaossa otetaan huomioon 
erityislakien mukaisten toimintojen järjes-
tämisestä aiheutuvat käyttökustannukset ja 
käyttökustannusten valtionosuus. Käyttö-
kustannuksiin ei sisälly perustamishankkei-
den kustannuksia, arvonlisäveron osuutta, 
laskennallisia korkoja ja poistoa, lainanhoi-
tokustannuksia eikä muita vastaavia eriä.  

Kustannustenjako selvitetään joka neljäs 
vuosi (tarkistusvuosi). Jos toteutunut kus-
tannustenjako koko maan tasolla laskettuna 
tarkistusvuotta edeltävänä vuonna poikkeaa 
1 momentin mukaisesta tilanteesta, on val-
tionosuuksien määriä tarkistettava siten, et-
tä kustannustenjako palautuu 1 momentin 
mukaiselle tasolle tarkistusvuotta seuraa-
van vuoden alusta. Jos tarkistusvuotta edel-
tävän vuoden tiedot eivät tällöin ole käytet-
tävissä, käytetään tätä edeltävän vuoden 
tietoja. Kustannustenjaon selvityksen yhtey-
dessä voidaan muuttaa valtionosuuden 
määräytymisperusteiden keskinäistä paino-
tusta vastaamaan palvelujen tarpeessa ta-
pahtuneita muutoksia.  

tyvistä kustannuksista on 67,78 prosenttia ja 
valtion osuus 32,22 prosenttia. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Kustannustenjako valtion ja kuntien välil-

lä tarkistetaan joka neljäs vuosi (tarkistus-
vuosi) siten kuin kuntien valtionosuuslain 
6 §:ssä säädetään. 

  

  

  

18 a §  

Sosiaali- ja terveydenhuollon laskennallis-
ten kustannusten tarkistaminen 

Valtion ja kuntien välisen kustannusten-
jaon tarkistukseen liittyen sosiaali- ja ter-
veydenhuollon valtionosuuksien perusteena 
olevat laskennalliset kustannukset tarkiste-
taan toteutuneiden kustannusten mukaisiksi. 
Kustannusten tarkistuksessa otetaan huo-
mioon kunnallisen sosiaali- ja terveyden-
huollon valtionosuuksien perusteena olevi-
en erityislakien mukaisten toimintojen jär-
jestämisestä aiheutuvat käyttökustannukset. 
Käyttökustannuksiin ei sisälly perustamis-
hankkeiden kustannuksia, arvonlisäveron 
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osuutta, laskennallisia korkoja ja poistoa, 
lainanhoitokustannuksia eikä muita vastaa-
via eriä.  

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, 
valtionosuuden perusteena olevat lasken-
nalliset kustannukset tarkistetaan vuosittain 
kustannustason muutoksen mukaisesti siten 
kuin kuntien valtionosuuslain 3 §:ssä sää-
detään. 

Kustannustenjaon tarkistuksessa käyte-
tään kaksi vuotta ennen toimintavuotta al-
kaneen vuoden tietoja toteutuneista kustan-
nuksista. 

  
 

4 a luku 

Lastensuojelun kustannusten tasaus 

30 a § 

Lastensuojelun suurten kustannusten ta-
saus 

Valtion korvaus lastensuojelulaissa 
(683/1983) tarkoitettuun lastensuojelun 
suurten kustannusten tasaukseen maksetaan 
kehitysvammaisten erityishuollosta annetun 
lain (517/1977) 7 §:n mukaan määräytyväl-
le erityishuoltopiirin kuntayhtymälle. 

Korvaus suoritetaan tasasuuruisin erin 
kalenterikuukauden 11. päivään mennessä. 

4 a luku 

Lastensuojelun kustannusten tasaus 

  

  

  
(luku kumotaan) 

  

30 b § 

Korvauksen rahoitus 

Edellä 30 a §:n 1 momentissa tarkoitetun 
valtion korvauksen kokonaismäärä vähen-
tää vastaavalla summalla 10 §:n mukaan 
määräytyvää käyttökustannusten valtion-
osuutta. 

Valtion korvauksen kokonaismäärä vah-
vistetaan vuosittain valtion talousarvion yh-
teydessä ja kuntayhtymien osuudet korvauk-
seen vahvistetaan vuosittain asianomaisen 
ministeriön päätöksellä niiden määräyty-
misperusteiden mukaan, joista on säädetty 
lastensuojelulain 5 c §:n 2 momentissa. 
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30 c §  

Tasauksen seuranta 

Erityishuoltopiirin kuntayhtymän on il-
moitettava sosiaali- ja terveysministeriölle 
vuosittain huhtikuun loppuun mennessä 
edellisenä vuonna kuntayhtymän tilinpää-
tökseen kirjattujen tasauskorvausten koko-
naismäärä. 

Kuntayhtymän tulee lisäksi toimittaa so-
siaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittä-
miskeskukselle tiedot tasauksen perusteena 
olleista toimenpiteistä vuosittain viimeis-
tään toukokuun loppuun mennessä. Sosiaa-
li- ja terveysministeriön asetuksella anne-
taan tarkemmat määräykset ilmoitettavista 
tiedoista. 

  
 

  

45 a §  

Kunnan omarahoitusosuuden korottaminen 
ja alentaminen  

Edellä 17 §:ssä säädettyä kunnan omara-
hoitusosuutta asukasta kohden korotetaan 
seuraavasti: 

1) asumistuen ja muiden ensisijaisten 
etuuksien yhteensovittamisen johdosta oma-
rahoitusosuutta korotetaan 7,74 eurolla 
vuonna 1998 ja 17,16 eurolla vuodesta 
1999; 

2) asumistuessa hyväksyttävien enim-
mäisasumismenojen ja työmarkkinatuen 
lapsikorotuksen tason korottamiseen liitty-
vien toimeentulotukimenojen vähenemisen 
johdosta omarahoitusosuutta korotetaan 
0,65 eurolla vuodesta 2002; 

3) maahanmuuttajien erityistuesta anne-
tussa laissa (1192/2002) tarkoitettuun tu-
keen liittyvän toimeentulotukimenojen vä-
henemisen johdosta omarahoitusosuutta 
korotetaan 0,67 eurolla vuonna 2003 ja 
2,99 eurolla vuodesta 2004; sekä 

4) lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ja 
liikennevakuutuksen sairaanhoitokustan-
nusten täyskustannusvastuun toteuttamisen 
johdosta omarahoitusosuutta korotetaan 
9,94 eurolla vuodesta 2005. 

Edellä 17 §:ssä säädettyä kunnan omara-
hoitusosuutta asukasta kohden alennetaan 

45 a §  

Kunnan omarahoitusosuuden korottaminen 
ja alentaminen 

(kumotaan) 
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verokompensaation toteuttamiseksi 23,30 
eurolla kutakin kunnan asukasta kohden. 

Omarahoitusosuuden korotus ja alenta-
minen otetaan edellä säädetyn suuruisena 
huomioon myöhemmässä valtion ja kuntien 
välisen kustannustenjaon tarkistuksessa. 

  
  ——— 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2006. 

Sen estämättä, mitä 18 ja 18 a §:ssä sää-
detään, kustannustenjaon tarkistamiseen 
valtion ja kuntien välillä sovelletaan vuo-
den 2007 loppuun saakka tämän lain voi-
maan tullessa voimassa olevia säännöksiä. 
Kuntien ja valtion osuudet sosiaali- ja ter-
veydenhuollon kustannuksiin määräytyvät 
kuitenkin siten kuin 18 §:n 1 momentissa 
säädetään.  

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimen-
piteisiin. 

——— 
 
 
 

4.  

Laki 

opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain 

(635/1998) 19 §:n 5 momentti, 29 ja 30 § sekä 46 §:n 3 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat laissa 1389/2001, 
muutetaan 1 §:n 1 momentin 5 kohta, 9 ja 10 §, 11 §:n 3 momentti, 14 §, 16 §:n 1 momentti, 

17 §:n 1 ja 2 momentti, 18 §:n 1 momentti, 19 §:n 1, 2 ja 7 momentti, 20 §, 21 §:n 2 momentti, 
23 b §:n 1 ja 2 momentti, 24 §, 24 a §:n 1 ja 2 momentti, 28 §, 31 §:n 2 ja 3 momentti, 43 §:n 
otsikko ja 1 momentti, 44 §, 45 §:n 2 momentti, 46 §:n 5 ja 6 momentti, 49 § ja 54 §:n otsikko,  

sellaisena kuin niistä ovat 9, 10 ja 14 §, 16 §:n 1 momentti, 19 §:n 2 ja 7 momentti sekä 
46 §:n 5 ja 6 momentti mainitussa laissa 1389/2001, 11 §:n 3 momentti ja 43 §:n otsikko laissa 
1280/2002, 17 §:n 1 momentti laissa 1140/2003 ja 2 momentti laissa 1186/1998, 19 §:n 1 
momentti mainitussa laissa 1211/2000, 20 § osaksi mainitussa laissa 1389/2001 ja laissa 
412/2005, 23 b §:n 1 ja 2 momentti sekä 24 a §:n 1 ja 2 momentti laissa 1291/2004, sekä 

lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainituissa laeissa 1186/1998, 1211/2000 ja 
1389/2001, uusi 5 momentti, jolloin nykyinen 5 momentti siirtyy 6 momentiksi, 23 §:ään, sel-
laisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 1389/2001, uusi 2—4 momentti, lakiin uusi 47 a §, 
54 §:ään uusi 2—4 momentti sekä lakiin uusi 57 b § seuraavasti:  
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1 § 

Soveltamisala 

Tässä laissa säädetään kunnalle, kuntayh-
tymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiöl-
le taikka valtion liikelaitokselle käyttökus-
tannuksiin ja perustamishankkeisiin myön-
nettävästä valtionosuudesta ja -avustuksesta 
sekä muusta rahoituksesta sellaista toimin-
taa varten, josta säädetään: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) ammattikorkeakouluopinnoista anne-
tussa laissa (255/1995); 

  
— — — — — — — — — — — — — —  
  

1 § 

Soveltamisala 

Tässä laissa säädetään kunnalle, kuntayh-
tymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiöl-
le taikka valtion liikelaitokselle käyttökus-
tannuksiin ja perustamishankkeisiin myön-
nettävästä valtionosuudesta ja -avustuksesta 
sekä muusta rahoituksesta sellaista toimin-
taa varten, josta säädetään: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) ammattikorkeakoululaissa (351/2003) 
ja ammatillisesta opettajankoulutuksesta 
annetussa laissa (356/2003); 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ammatillisesta koulutuksesta annetussa 
laissa, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 
annetussa laissa, ammattikorkeakoululaissa 
ja ammatillisesta opettajankoulutuksesta 
annetussa laissa tarkoitettua toimintaa var-
ten ei myönnetä 5 luvun mukaista valtion-
osuutta ja -avustusta perustamishankkee-
seen. Mainittujen lakien mukaisessa toimin-
nassa käytössä olevista tiloista sekä kalus-
tosta ja muusta irtaimistosta aiheutuviin 
muihin kuin käyttökustannuksiin myönne-
tään rahoitusta siten kuin 19 ja 20 §:ssä 
säädetään. Muutoin ammatillisen koulutuk-
sen, ammatillisen aikuiskoulutuksen ja am-
mattikorkeakoulun rahoitukseen sovelle-
taan, mitä tässä laissa säädetään käyttökus-
tannusten rahoituksesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

  
9 § 

Kunnan rahoitusosuus opetustoimen ja  
kirjaston käyttökustannuksiin 

Kunnan rahoitusosuus opetustoimen ja 
kirjaston käyttökustannuksiin on 43 pro-
senttia euromäärästä, joka lasketaan siten, 
että 2 ja 3 momentissa säädetyllä tavalla 
laskettu euromäärä jaetaan maan asukas-
määrällä ja näin saatu euromäärä kerrotaan 
kunnan asukasmäärällä. 

Kunnan rahoitusosuutta laskettaessa 
kaikki 8 §:n 1—4 ja 6 kohdassa tarkoitetut 
kuntien valtionosuuden perusteet lasketaan 
yhteen ja näin saatuun euromäärään lisä-
tään: 

9 § 

Kunnan rahoitusosuus opetustoimen ja  
kirjaston käyttökustannuksiin 

Kunnan rahoitusosuus opetustoimen ja 
kirjaston käyttökustannuksiin vuosina 2006 
ja 2007 on 54,70 prosenttia euromäärästä, 
joka lasketaan siten, että 2 ja 3 momentissa 
säädetyllä tavalla laskettu euromäärä jae-
taan maan asukasmäärällä ja näin saatu eu-
romäärä kerrotaan kunnan asukasmäärällä.   

Kunnan rahoitusosuutta laskettaessa 
kaikki 8 §:n 1—4 ja 6 kohdassa tarkoitetut 
kuntien valtionosuuden perusteet lasketaan 
yhteen ja näin saatuun euromäärään lisä-
tään: 
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1) kuntayhtymille ja yksityisille koulutuk-
sen järjestäjille 7 §:n 1 momentin mukaises-
ti lasketut valtionosuuden perusteita vastaa-
vat euromäärät; 

2) valtion oppilaitoksille 5 §:n 1 kohdassa 
tarkoitettuja toimintoja varten 16 §:n nojalla 
vahvistettujen keskimääräisten yksikköhin-
tojen perusteella lasketut valtionosuuden 
perusteita vastaavat euromäärät; sekä 

3) perustamishankkeista aiheutuvien kus-
tannusten vuoksi kymmenen prosenttia eu-
romääristä, jotka saadaan, kun ammatti-
korkeakouluissa ja muussa ammatillisessa 
peruskoulutuksessa kuin oppisopimuskoulu-
tuksessa opiskelevien määrien sekä 16 §:n 
mukaisesti ammattikorkeakouluja ja amma-
tillista peruskoulutusta varten vahvistettu-
jen keskimääräisten yksikköhintojen tuloista 
vähennetään 19 §:n 5 momentissa ja 20 §:n 
5 momentissa tarkoitettujen valtionosuuden 
laskentaperusteeksi koulutuksen järjestäjille 
vahvistettujen vuosivuokrien perusteella 
lasketut valtionosuuden perusteet. 

Kunnan rahoitusosuutta laskettaessa ei 
oteta huomioon perusopetuslaissa tarkoitet-
tua perusopetukseen valmistavaa opetusta 
saavia oppilaita eikä perusopetusta saavia 
oppilaita lukuun ottamatta opiskelijoita, 
joilla ei ole kotikuntalaissa tarkoitettua ko-
tikuntaa Suomessa tai joilla on kotikunta 
Ahvenanmaalla. Kunnan rahoitusosuutta 
laskettaessa ei myöskään oteta huomioon 
oppilaita ja opiskelijoita, joille perusopetus-
lain 7 §:n 1 momentin ja lukiolain 3 §:n 1 
momentin nojalla järjestetään opetusta ul-
komailla.  

  
  
  
Kunnan rahoitusosuuteen lisätään julki-

sen talouden tasapainottamiseksi toteutettu-
jen valtionosuuksien vähennysten perusteel-
la kunnan asukasta kohden vuosittain eu-
romäärä, joka saadaan, kun 103,10 euroa 
muutetaan varainhoitovuoden arvioituun 
kustannustasoon. Lisäksi kunnan rahoitus-
osuuteen lisätään valtiolle lukion ja amma-
tillisen koulutuksen opiskelijoiden koulu-
matkatuesta ja ammatillisen lisäkoulutuk-
sen rahoituksesta aiheutuvien kustannusten 
perusteella kunnan asukasta kohden vuosit-
tain euromäärä, joka saadaan, kun 5,72 eu-

1) kuntayhtymille ja yksityisille koulutuk-
sen järjestäjille 7 §:n 1 momentin mukaises-
ti lasketut valtionosuuden perusteita vastaa-
vat euromäärät; sekä 

2) valtion oppilaitoksille 5 §:n 1 kohdassa 
tarkoitettuja toimintoja varten 16 §:n nojalla 
vahvistettujen keskimääräisten yksikköhin-
tojen perusteella lasketut valtionosuuden 
perusteita vastaavat euromäärät. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Kunnan rahoitusosuutta laskettaessa ei 

oteta huomioon: 
1) perusopetuslaissa tarkoitettua perus-

opetuksen valmistavaa opetusta saavia op-
pilaita eikä perusopetusta saavia oppilaita 
lukuun ottamatta opiskelijoita, joilla ei ole 
kotikuntalaissa tarkoitettua kotikuntaa 
Suomessa tai joilla on kotikunta Ahvenan-
maalla; 

2) oppilaita ja opiskelijoita, joille perus-
opetuslain 7 §:n 1 momentin ja lukiolain 
3 §:n 1 momentin nojalla järjestetään ope-
tusta ulkomailla; eikä  

3) ammatillisessa opettajankoulutuksessa 
olevia opiskelijoita eikä tästä koulutuksesta 
aiheutuvia kustannuksia. 
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roa muutetaan varainhoitovuoden arvioi-
tuun kustannustasoon. Tässä momentissa 
mainitut euromäärät on laskettu vuoden 
1998 arvioidussa kustannustasossa. 
  

10 § 

Kunnan rahoitusosuus kulttuuritoiminnan 
ja taiteen perusopetuksen  

käyttökustannuksiin 

Kunnan rahoitusosuus kulttuuritoiminnan 
ja taiteen perusopetuksen käyttökustannuk-
siin on 63 prosenttia euromäärästä, joka 
lasketaan siten, että kaikkien kuntien yh-
teenlasketut 8 §:n 5 ja 7 kohdassa tarkoite-
tut valtionosuuden perusteet jaetaan maan 
asukasmäärällä ja näin saatu euromäärä ker-
rotaan kunnan asukasmäärällä. 

10 § 

Kunnan rahoitusosuus kulttuuritoiminnan 
ja taiteen perusopetuksen  

käyttökustannuksiin 

Kunnan rahoitusosuus kulttuuritoiminnan 
ja taiteen perusopetuksen käyttökustannuk-
siin on 70,30 prosenttia euromäärästä, joka 
lasketaan siten, että kaikkien kuntien yh-
teenlasketut 8 §:n 5 ja 7 kohdassa tarkoite-
tut valtionosuuksien perusteet jaetaan maan 
asukasmäärällä ja näin saatu euromäärä ker-
rotaan kunnan asukasmäärällä. 

  
11 § 

Ammatillisen lisäkoulutuksen käyttökustan-
nusten rahoitus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ammatillisesta koulutuksesta annetussa 

laissa ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 
annetussa laissa tarkoitetulle koulutuksen 
järjestäjälle myönnetään muun kuin 1 ja 2 
momentissa tarkoitetun ammatillisen lisä-
koulutuksen käyttökustannuksia varten ra-
hoitusta 90 prosenttia euromäärästä, joka 
saadaan laskemalla yhteen koulutuksen jär-
jestäjälle valtionosuuden laskemisen perus-
teeksi vahvistettujen opiskelijatyövuosien 
määrien ja opiskelijatyövuotta kohden mää-
rättyjen yksikköhintojen tulot. Yrityksen tai 
muun yhteisön henkilöstön kehittämiseksi 
järjestettävässä koulutuksessa rahoitus on 
kuitenkin 50 prosenttia mainitulla tavalla 
lasketusta euromäärästä. Valtioneuvoston 
asetuksella säädetään, miten rahoituksen 
perusteena oleva opiskelijatyövuosi mää-
räytyy. 

11 § 

Ammatillisen lisäkoulutuksen käyttökustan-
nusten rahoitus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ammatillisesta koulutuksesta annetussa 

laissa ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 
annetussa laissa tarkoitetuille koulutuksen 
järjestäjille myönnetään muun kuin 1 ja 2 
momentissa tarkoitetun ammatillisen lisä-
koulutuksen käyttökustannuksia varten ra-
hoitusta 87 prosenttia euromäärästä, joka 
saadaan laskemalla yhteen koulutuksen jär-
jestäjälle valtionosuuden laskemisen perus-
teeksi vahvistettujen opiskelijatyövuosien 
määrien ja opiskelijatyövuotta kohden mää-
rättyjen yksikköhintojen tulot. Yrityksen tai 
muun yhteisön henkilöstön kehittämiseksi 
järjestettävässä koulutuksessa rahoitus on 
kuitenkin 48 prosenttia mainitulla tavalla 
laskettavasta euromäärästä. Valtioneuvos-
ton asetuksella säädetään, miten rahoituk-
sen perusteena oleva opiskelijatyövuosi 
määräytyy. 

  
14 § 

Valtionosuus liikuntatoiminnan ja 
nuorisotyön käyttökustannuksiin 

Kunnalle myönnetään valtionosuutta lii-

14 §  

Valtionosuus liikuntatoiminnan ja  
nuorisotyön käyttökustannuksiin 

Kunnalle myönnetään valtionosuutta lii-
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kuntatoiminnan käyttökustannuksiin 37 
prosenttia euromäärästä, joka saadaan, kun 
kunnan asukasmäärä kerrotaan liikuntatoi-
mintaa varten asukasta kohden määrätyllä 
yksikköhinnalla. 

Kunnalle myönnetään valtionosuutta nuo-
risotyön käyttökustannuksiin 37 prosenttia 
euromäärästä, joka saadaan, kun kunnan al-
le 29-vuotiaiden asukkaiden määrä kerro-
taan nuorisotyötä varten asukasta kohden 
määrätyllä yksikköhinnalla. 

kuntatoiminnan käyttökustannuksiin 29,70 
prosenttia euromäärästä, joka saadaan, kun 
kunnan asukasmäärä kerrotaan liikuntatoi-
mintaa varten asukasta kohden määrätyllä 
yksikköhinnalla. 

Kunnalle myönnetään valtionosuutta nuo-
risotyön käyttökustannuksiin 29,70 prosent-
tia euromäärästä, joka saadaan kun kunnan 
alle 29-vuotiaiden asukkaiden määrä kerro-
taan nuorisotyötä varten asukasta kohden 
määrätyllä yksikköhinnalla. 

  
  

16 § 

Keskimääräiset yksikköhinnat 

Valtioneuvosto vahvistaa vuosittain seu-
raavan varainhoitovuoden rahoituksen pe-
rusteina käytettävät keskimääräiset yksik-
köhinnat siten kuin kuntien valtionosuuslain 
3 §:n 1—3 kohdassa sekä 4, 5 ja 15 §:ssä 
säädetään. Keskimääräisten yksikköhinto-
jen vahvistamisesta kuntien valtionosuus-
lain 6 §:ssä tarkoitettuna vuonna on lisäksi 
voimassa, mitä kuntien valtionosuuslain 
6 §:n 3 momentissa säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

16 § 

Keskimääräiset yksikköhinnat 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään 
vuosittain seuraavan varainhoitovuoden 
rahoituksen perusteina käytettävät keski-
määräiset yksikköhinnat siten kuin kuntien 
valtionosuuslain 3, 4, 6 ja 15 §:ssä sääde-
tään. 

  
  
  
  

— — — — — — — — — — — — — —  
  

17 § 

Perusopetuksen yksikköhinnat 

Perusopetuksen yksikköhinnat oppilasta 
kohden lasketaan joka toinen vuosi perus-
opetuksesta kaikille opetuksen järjestäjille 
yksikköhintojen määräämistä edeltäneenä 
vuonna aiheutuneiden valtakunnallisten ko-
konaiskustannusten perusteella. Yksikkö-
hintoja laskettaessa ei kuitenkaan oteta 
huomioon ulkomailla järjestetystä opetuk-
sesta aiheutuneita menoja eikä mainittua 
opetusta saavia oppilaita. Yksikköhintoja 
laskettaessa esiopetusta saavien oppilaiden 
määrästä otetaan huomioon 91 prosenttia ja 
18 vuotta täyttäneiden oppilaiden määrästä 
otetaan huomioon 60 prosenttia. Esiopetus-
ta saavien perusopetuslain 25 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetun pidennetyn oppivelvolli-
suuden piirissä olevien oppilaiden määrä 
otetaan kuitenkin huomioon kokonaan. 

  

17 § 

Perusopetuksen yksikköhinnat 

Perusopetuksen yksikköhinnat oppilasta 
kohden lasketaan joka neljäs vuosi perus-
opetuksesta kaikille opetuksen järjestäjille 
yksikköhintojen määräämistä edeltänyttä 
vuotta edeltäneenä vuonna aiheutuneiden 
valtakunnallisten kokonaiskustannusten pe-
rusteella. Yksikköhintoja laskettaessa ei 
kuitenkaan oteta huomioon ulkomailla jär-
jestetystä opetuksesta aiheutuneita menoja 
eikä mainittua opetusta saavia oppilaita. 
Yksikköhintoja laskettaessa esiopetusta 
saavien oppilaiden määrästä otetaan huo-
mioon 91 prosenttia ja 18 vuotta täyttänei-
den oppilaiden määrästä 60 prosenttia. Esi-
opetusta saavien perusopetuslain 25 §:n 2 
momentissa tarkoitetun pidennetyn oppi-
velvollisuuden piirissä olevien oppilaiden 
määrä otetaan kuitenkin huomioon koko-
naan.  
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Kunnille määrättäviä yksikköhintoja por-
rastetaan, sen mukaan kuin asetuksella sää-
detään, kunnan kouluverkon rakenteen, pe-
rusopetuslain 17 §:n 2 momentissa tarkoi-
tettua erityisopetusta saavien oppilaiden 
määrän ja kunnan asukastiheyden perusteel-
la. Yksikköhintoja korotetaan kymmenellä 
prosentilla niiden oppilaiden osalta, joille 
järjestetään perusopetuslain 4 §:n 4 momen-
tin mukaista perusopetusta ruotsin kielellä. 
Saaristokunnissa, joissa yli puolella asuk-
kaista ei ole kiinteää kulkuyhteyttä mante-
reeseen, yksikköhintaa korotetaan 20 pro-
sentilla. Muissa saaristokunnissa yksikkö-
hintaa korotetaan kymmenellä prosentilla. 
Asianomainen ministeriö voi lisäksi erityi-
sestä syystä korottaa tässä momentissa sää-
detyllä tavalla laskettua yksikköhintaa. 

  
  
  

— — — — — — — — — — — — — —  

Kunnille määrättäviä yksikköhintoja por-
rastetaan kunnan asukastiheyden, kaksikie-
lisyyden ja saaristoisuuden perusteella sekä 
7—9 vuosiluokalla olevien, perusopetuslain 
17 §:n 2 momentissa tarkoitettua erityis-
opetusta saavien, ruotsinkieliseen opetuk-
seen osallistuvien ja vieraskielisten oppilai-
den lukumäärän perusteella. Lisäksi har-
vimmin asuttujen kuntien ja saaristokuntien 
yksikköhintoja porrastetaan 1—6 vuosi-
luokkien oppilaiden osalta alle 80 oppilaan 
kouluissa sekä 7—9 vuosiluokkien osalta 
alle 180:lle samankieliselle oppilaalle jär-
jestettävän opetuksen perusteella. Porras-
tusten suuruudesta ja yksikköhintojen tar-
kemmasta laskemisesta sekä siitä, mitä kun-
tia pidetään harvimmin asuttuina kuntina, 
säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
Opetusministeriö voi lisäksi erityisestä 
syystä korottaa tässä momentissa säädetyllä 
tavalla laskettua yksikköhintaa.  
— — — — — — — — — — — — — —   

  
18 § 

Lukion yksikköhinnat 

Lukion yksikköhinnat opiskelijaa kohden 
lasketaan joka toinen vuosi kaikille koulu-
tuksen järjestäjille lukiokoulutuksesta yk-
sikköhinnan määräämistä edeltäneenä 
vuonna aiheutuneiden valtakunnallisten ko-
konaiskustannusten perusteella. Yksikkö-
hintoja laskettaessa ei kuitenkaan oteta 
huomioon ulkomailla järjestetystä opetuk-
sesta aiheutuneita menoja eikä mainittua 
opetusta saavia opiskelijoita. Yksikköhinto-
ja laskettaessa niiden opiskelijoiden mää-
rästä, jotka opintonsa aloittaessaan ovat 
täyttäneet 18 vuotta, otetaan huomioon 60 
prosenttia. 
— — — — — — — — — — — — — —  

18 § 

Lukion yksikköhinnat  

Lukion yksikköhinnat opiskelijaa kohden 
lasketaan joka neljäs vuosi kaikille koulu-
tuksen järjestäjille lukiokoulutuksesta yk-
sikköhintojen määräämistä edeltänyttä 
vuotta edeltäneenä vuonna aiheutuneiden 
valtakunnallisten kokonaiskustannusten pe-
rusteella. Yksikköhintoja laskettaessa ei 
kuitenkaan oteta huomioon ulkomailla jär-
jestetystä opetuksesta aiheutuneita menoja 
eikä mainittua opetusta saavia opiskelijoita. 
Yksikköhintoja laskettaessa niiden opiskeli-
joiden määrästä, jotka opintonsa aloittaes-
saan ovat täyttäneet 18 vuotta, otetaan 
huomioon 60 prosenttia.  
— — — — — — — — — — — — — —  

  
  

19 § 

Ammatillisen koulutuksen yksikköhinnat 

Ammatillisen koulutuksen yksikköhinnat 
opiskelijaa kohden lasketaan joka toinen 
vuosi koulutusaloittain siten, että kunkin 
koulutusalan koulutuksesta yksikköhintojen 

19 § 

Ammatillisen koulutuksen yksikköhinnat 

Ammatillisen koulutuksen yksikköhinnat 
opiskelijaa kohden lasketaan joka neljäs 
vuosi koulutusaloittain siten, että kunkin 
koulutusalan koulutuksesta yksikköhintojen 
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määräämistä edeltäneenä vuonna kaikille 
ammatillisen koulutuksen järjestäjille ai-
heutuneet valtakunnalliset kokonaiskustan-
nukset jaetaan kunkin koulutusalan koulu-
tusta saaneiden opiskelijoiden yhteismääräl-
lä mainittuna vuonna. Yksikköhintoja las-
kettaessa ei kuitenkaan oteta huomioon op-
pisopimuskoulutuksesta ja ammatillisesta 
lisäkoulutuksesta aiheutuneita kustannuksia 
eikä kyseistä koulutusta saavia opiskelijoi-
ta. Jos koulutusalan koulutuksesta aiheutu-
neita kustannuksia ei ole mahdollista selvit-
tää, yksikköhinta määrätään koulutusalan 
arvioitujen kustannusten perusteella.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
Yksikköhintoja porrastetaan, sen mukaan 

kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään, 
erityisopetuksen ja muiden olennaisesti 
koulutuksen kustannuksiin vaikuttavien te-
kijöiden perusteella. Yksikköhintaa korote-
taan majoitusedun saaneiden opiskelijoiden 
osalta siten kuin valtioneuvoston asetuksel-
la säädetään. Opetusministeriö voi lisäksi 
koulutuksen järjestäjälle määrätyn erityisen 
koulutustehtävän perusteella tai muusta eri-
tyisestä syystä korottaa yksikköhintaa. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos koulutusta järjestetään toiminnan laa-

juus huomioon ottaen olennaisessa määrin 
vuokratiloissa, koulutuksen järjestäjälle 
määrättyä yksikköhintaa voidaan korottaa 
euromäärällä, joka lasketaan jakamalla 
ministeriön valtionosuuden laskentaperus-

määräämistä edeltänyttä vuotta edeltäneenä 
vuonna kaikille ammatillisen koulutuksen 
järjestäjille aiheutuneet valtakunnalliset ko-
konaiskustannukset jaetaan kunkin koulu-
tusalan koulutusta saaneiden opiskelijoiden 
yhteismäärällä mainittuna vuonna. Valta-
kunnallisiin kokonaiskustannuksiin luetaan 
mukaan ammatilliseen koulutukseen liitty-
vät ammatillisen koulutuksen järjestäjien 
kirjanpidon mukaiset poistot. Yksikköhinto-
ja laskettaessa ei kuitenkaan oteta huo-
mioon oppisopimuskoulutuksesta ja amma-
tillisesta lisäkoulutuksesta aiheutuneita kus-
tannuksia eikä kyseistä koulutusta saavia 
opiskelijoita. Jos koulutusalan koulutukses-
ta aiheutuneita kustannuksia ei ole mahdol-
lista selvittää, yksikköhinta määrätään kou-
lutusalan arvioitujen kustannusten perus-
teella. Valtioneuvoston asetuksella sääde-
tään tarvittaessa tarkemmin yksikköhintojen 
laskemisesta ja poistojen lukemisesta mu-
kaan valtakunnallisiin kokonaiskustannuk-
siin. 

Yksikköhintoja porrastetaan erityisope-
tuksen, opiskelijoille annettavan majoitus-
edun ja muiden olennaisesti koulutuksen 
kustannuksiin vaikuttavien tekijöiden perus-
teella. Lisäksi yksikköhintoja porrastetaan 
koulutuksen tuloksellisuuden perusteella. 
Tuloksellisuuteen perustuva porrastus mää-
räytyy opiskelijoiden työllistymisen, jatko-
opintoihin siirtymisen, koulutuksen keskeyt-
tämisen ja opintojen suoritusajan sekä hen-
kilöstön kelpoisuuden ja kehittämistoimen-
piteiden perusteella.  Tuloksellisuuden pe-
rusteella määräytyvä osuus on enintään 
kaksi prosenttia 1 momentin mukaisista val-
takunnallisista kokonaiskustannuksista. 
Opetusministeriö voi lisäksi koulutuksen 
järjestäjälle määrätyn erityisen koulutusteh-
tävän perusteella tai muusta erityisestä 
syystä korottaa yksikköhintaa. Valtioneu-
voston asetuksella säädetään tarkemmin yk-
sikköhinnan laskemisesta tässä momentissa 
säädetyllä tavalla. 
— — — — — — — — — — — — — —  
(5 mom. kumotaan) 
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teeksi vahvistama vuosivuokra koulutuksen 
järjestäjän ammatillisen koulutuksen opis-
kelijoiden määrällä. Tässä momentissa tar-
koitettuja vuokria ei oteta huomioon lasket-
taessa 1 momentissa tarkoitettuja valtakun-
nallisia kokonaiskustannuksia. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Sen estämättä, mitä edellä tässä pykälässä 
säädetään, oppisopimuskoulutuksena järjes-
tettävän ammatillisen peruskoulutuksen yk-
sikköhinta on 80 prosenttia 16 §:n nojalla 
vahvistetusta ammatillisen koulutuksen 
keskimääräisestä yksikköhinnasta. Opetus-
ministeriö määrää vuosittain valtion talous-
arvion rajoissa oppisopimuskoulutuksena 
järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen 
yksikköhinnat erikseen ammattitutkintoon 
ja erikoisammattitutkintoon valmistavaa 
koulutusta sekä erikseen muuta ammatillista 
lisäkoulutusta varten. Tässä momentissa 
tarkoitettuja yksikköhintoja korotetaan eri-
tyisopetuksessa siten kuin valtioneuvoston 
asetuksella säädetään. 

  
  
  
  
  
  
— — — — — — — — — — — — — —  

Sen estämättä, mitä edellä tässä pykälässä 
säädetään, oppisopimuskoulutuksena järjes-
tettävän ammatillisen peruskoulutuksen yk-
sikköhinta on 77 prosenttia 16 §:n nojalla 
vahvistetavasta ammatillisen koulutuksen 
keskimääräisestä yksikköhinnasta. Opetus-
ministeriö määrää vuosittain valtion talous-
arvion rajoissa oppisopimuskoulutuksena 
järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen 
yksikköhinnat erikseen ammattitutkintoon 
ja erikoisammattitutkintoon valmistavaa 
koulutusta sekä erikseen muuta ammatillista 
lisäkoulutusta varten. Tässä momentissa 
tarkoitettuja yksikköhintoja korotetaan eri-
tyisopetuksessa siten kuin valtioneuvoston 
asetuksella säädetään. 

  
20 § 

Ammattikorkeakoulujen yksikköhinnat 

Ammattikorkeakoulujen yksikköhinnat 
opiskelijaa kohden lasketaan joka toinen 
vuosi ammattikorkeakoulututkinnoittain si-
ten, että kuhunkin tutkintoon johtavasta 
koulutuksesta yksikköhintojen määräämistä 
edeltäneenä vuonna kaikissa ammattikor-
keakouluissa aiheutuneet valtakunnalliset 
kokonaiskustannukset jaetaan tutkintoa suo-
rittavien ja valtionosuuden myöntämisen 
perusteena käytettävien opiskelijoiden yh-
teismäärällä mainittuna vuonna. Jos tutkin-
toon johtavasta koulutuksesta aiheutuneita 
kustannuksia ei ole mahdollista selvittää, 
lasketaan yksikköhinta asianomaiseen tut-
kintoon johtavan koulutuksen arvioitujen 
kokonaiskustannusten perusteella. Yksik-
köhintoja tutkinnoittain laskettaessa ammat-
tikorkeakouluntutkintoon johtava koulutus 
ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon 
johtava koulutus katsotaan yhdeksi koko-
naisuudeksi. 

Yksikköhintoja voidaan porrastaa, sen 
mukaan kuin asetuksella säädetään, otta-
malla huomioon tutkintoon johtavien koulu-

20 § 

Ammattikorkeakoulujen yksikköhinnat 

Ammattikorkeakoulujen yksikköhinnat 
opiskelijaa kohden lasketaan joka neljäs 
vuosi siten, että yksikköhintojen määrää-
mistä edeltänyttä vuotta edeltäneenä vuon-
na kaikissa ammattikorkeakouluissa aiheu-
tuneet valtakunnalliset kokonaiskustannuk-
set jaetaan valtionosuuden myöntämisen 
perusteena käytettävien ammattikorkeakou-
lulain 8 §:n 2 momentissa tarkoitetun sopi-
muksen mukaan määräytyvien laskennallis-
ten opiskelijoiden yhteismäärällä mainittu-
na vuonna.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin val-

takunnallisiin kokonaiskustannuksiin lue-
taan mukaan ammattikorkeakoulun ylläpi-
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tusohjelmien ja muiden opetusjärjestelyjen 
kustannuksissa olevat olennaiset erot. Asi-
anomainen ministeriö voi lisäksi erityisestä 
syystä korottaa yksikköhintaa. 

  
Yksikköhinnat määrätään siten, että eu-

romäärät, jotka saadaan kertomalla tutkin-
noittain lasketut yksikköhinnat kutakin tut-
kintoa suorittavien opiskelijoiden määrällä, 
yhteenlaskettuina vastaavat 1 momentissa 
tarkoitettuja tutkintokohtaisia valtakunnalli-
sia kokonaiskustannuksia.  

Kun ammattikorkeakoulussa järjestetään 
kahteen tai useampaan 1 momentissa tar-
koitettuun tutkintoon johtavaa koulutusta, 
ammattikorkeakoulun yksikköhinnaksi 
määrätään eri tutkintoja suorittavien opiske-
lijoiden määrien ja 1 momentissa tarkoitet-
tujen yksikköhintojen perusteella laskettu 
opiskelijamäärillä painotettu keskiarvo. 
Ammatillisten erikoistumisopintojen yksik-
köhinta on sama kuin ammattikorkeakoulul-
le määrätty yksikköhinta. 

Jos koulutusta järjestetään toiminnan laa-
juus huomioon ottaen olennaisessa määrin 
vuokratiloissa, ammattikorkeakoululle mää-
rättyä yksikköhintaa voidaan korottaa eu-
romäärällä, joka lasketaan jakamalla minis-
teriön valtionosuuden laskentaperusteeksi 
vahvistama vuosivuokra ammattikorkea-
koulun opiskelijamäärällä. Tässä momentis-
sa tarkoitettuja vuokria ei oteta huomioon 
laskettaessa 1 momentissa tarkoitettuja val-
takunnallisia kokonaiskustannuksia.  

Muina kuin 1 momentissa mainittuina 
vuosina yksikköhinnat lasketaan siten kuin 
tässä pykälässä säädetään, kuitenkin 1 mo-
mentissa tarkoitetun vuoden yksikköhintoja 
laskettaessa selvitettyjen kokonaiskustan-
nusten perusteella. 

täjän ammattikorkeakoulutoimintaan liitty-
vät kirjanpidon mukaiset poistot. Poistojen 
lukemisesta mukaan valtakunnallisiin koko-
naiskustannuksiin säädetään tarvittaessa 
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

Yksikköhinnat määrätään siten, että eu-
romäärät, jotka saadaan kertomalla yksikkö-
hinnat 1 momentin mukaan määräytyvällä 
laskennallisella opiskelijamäärällä, yhteen-
laskettuina vastaavat 1 ja 2 momentin mu-
kaan laskettuja valtakunnallisia kokonais-
kustannuksia. 

Ammattikorkeakoulun yksikköhinta muo-
dostuu laskennallisen opiskelijamäärän ja 
ammattikorkeakoulussa suoritettujen tutkin-
tojen määrän mukaan määrättävistä osuuk-
sista siten, että opiskelijamäärän osuus on 
70 prosenttia ja tutkintojen määrän osuus 
30 prosenttia. Opetusministeriö voi erityi-
sestä syystä korottaa ammattikorkeakoulun 
yksikköhintaa. Yksikköhinnan laskemisesta 
säädetään tarkemmin valtioneuvoston ase-
tuksella. 

Muina kuin 1 momentissa tarkoitettuina 
vuosina yksikköhinnat lasketaan siten kuin 
tässä pykälässä säädetään, kuitenkin 1 mo-
mentissa tarkoitetun vuoden yksikköhintoja 
laskettaessa käytettyjen kokonaiskustannus-
ten perusteella.    

  
21 § 

Taiteen perusopetuksen yksikköhinnat 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 13 §:ssä tarkoitetut taiteen perus-

opetuksen yksikköhinnat lasketaan joka toi-
nen vuosi taiteenaloittain jakamalla yksik-
köhinnan määräämistä edeltäneenä vuonna 
kunkin taiteenalan opetuksesta aiheutuneet 
valtakunnalliset kokonaiskustannukset asi-

21 § 

Taiteen perusopetuksen yksikköhinnat 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 13 §:ssä tarkoitetut taiteen perus-

opetuksen yksikköhinnat lasketaan joka nel-
jäs vuosi taiteenaloittain jakamalla yksik-
köhinnan määräämistä edeltänyttä vuotta 
edeltäneenä vuonna kunkin taiteenalan ope-
tuksesta aiheutuneet valtakunnalliset koko-
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anomaisella taiteenalalla yksikköhintojen 
määräämistä edeltäneenä vuonna pidettyjen 
opetustuntien yhteismäärällä. Jos taiteen-
alan opetuksesta aiheutuneita kustannuksia 
ja pidettyjen opetustuntien määrää ei ole 
mahdollista selvittää, määrätään yksikkö-
hinta asianomaisen taiteenalan opetuksen 
arvioitujen kustannusten ja opetustuntien 
määrän perusteella. Muina vuosina yksik-
köhinnat lasketaan edelliselle vuodelle mää-
rättyjen yksikköhintojen perusteella. 

naiskustannukset asianomaisella taiteenalal-
la yksikköhintojen määräämistä edeltänyttä 
vuotta edeltäneenä vuonna pidettyjen ope-
tustuntien yhteismäärällä. Jos taiteenalan 
opetuksesta aiheutuneita kustannuksia ja 
pidettyjen opetustuntien määrää ei ole mah-
dollista selvittää, määrätään yksikköhinta 
asianomaisen taiteenalan opetuksen arvioi-
tujen kustannusten ja opetustuntien määrän 
perusteella. Muina vuosina yksikköhinnat 
lasketaan edelliselle vuodelle määrättyjen 
yksikköhintojen perusteella. 

  
23 § 

Yksikköhintoja laskettaessa huomiotta jätet-
tävät kustannukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
  

23 § 

Yksikköhintoja laskettaessa huomiotta  
jätettävät kustannukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 1 momentissa tarkoitettujen koulu-

tusmuotojen käyttökustannukset, joihin 
myönnetään rahoitusta Euroopan yhteisö-
jen talousarviosta, saadaan lukea tämän 
lain nojalla rahoitettaviksi käyttökustan-
nuksiksi siltä osin kuin Euroopan yhteisöjen 
talousarviosta myönnettävä ja sitä vastaava 
valtion talousarvion mukainen erillinen 
kansallinen rahoitus ei niitä kata. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen eri 
koulutusmuotojen käyttökustannuksista vä-
hennetään koulutuksen järjestäjille 42 §:n 
nojalla asianomaista toimintaa varten kus-
tannusten laskemisvuonna myönnettyjä val-
tionavustuksia vastaava euromäärä. Am-
mattikorkeakoulujen käyttökustannuksista 
vähennetään ammattikorkeakoululain 
33 §:n 1 momentin nojalla myönnettyä ra-
hoitusta vastaava euromäärä.  

Sen estämättä, mitä 1 momentin 3 koh-
dassa säädetään ammatillisen koulutuksen 
järjestäjän ja ammattikorkeakoulun ylläpi-
täjän kirjanpidon mukaisista poistoista on 
voimassa, mitä 19 §:n 1 momentissa ja 20 
§:n 2 momentissa säädetään. 

  
23 b § 

Opetustoimen yksikköhintojen laskeminen 
vuosina 2005―2007 

Sen estämättä, mitä edellä tässä luvussa 
säädetään keskimääräisten yksikköhintojen 

23 b § 

Opetustoimen yksikköhintojen laskeminen 
vuosina 2005—2007 

Sen estämättä, mitä keskimääräisten yk-
sikköhintojen ja yksikköhintojen laskemi-
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ja yksikköhintojen laskemisesta sekä kunti-
en valtionosuuslain 6 §:n 2 momentissa 
kustannustenjaon tarkistuksesta, vuosien 
2005―2007 keskimääräiset yksikköhinnat 
ja yksikköhinnat lasketaan siten kuin jäl-
jempänä tässä pykälässä säädetään. 

Vuoden 2003 valtakunnallisten kokonais-
kustannusten perusteella oppilasta, opiskeli-
jaa tai opetustuntia kohti eri koulutusmuo-
doille vuodelle 2005 laskettavia keskimää-
räisiä yksikköhintoja verrataan vuodelle 
2004 vahvistettujen keskimääräisten yksik-
köhintojen perusteella vuodelle 2005 lasket-
taviin keskimääräisiin yksikköhintoihin. 
Tästä erotuksesta otetaan vuoden 2005 kes-
kimääräisissä yksikköhinnoissa huomioon 
27 prosenttia ja 44 prosenttia vuonna 2006. 
Laskettaessa keskimääräisiä yksikköhintoja 
vuodelle 2007 vuoden 2005 valtakunnallis-
ten kokonaiskustannusten perusteella näistä 
kustannuksista vähennetään tai niihin lisä-
tään euromäärä, joka on 39 prosenttia 
edellä tarkoitetusta erotuksesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

sesta sekä kustannustenjaon tarkistuksesta 
säädetään, vuosien 2005—2007 keskimää-
räiset yksikköhinnat ja yksikköhinnat laske-
taan siten kuin jäljempänä tässä pykälässä 
säädetään. 

  
Vuoden 2003 valtakunnallisten kokonais-

kustannusten perusteella oppilasta, opiskeli-
jaa tai opetustuntia kohti eri koulutusmuo-
doille vuodelle 2005 laskettavia keskimää-
räisiä yksikköhintoja verrataan vuodelle 
2004 vahvistettujen keskimääräisten yksik-
köhintojen perusteella vuodelle 2005 lasket-
taviin keskimääräisiin yksikköhintoihin. 
Tästä erotuksesta otetaan vuoden 2005 kes-
kimääräisissä yksikköhinnoissa huomioon 
27 prosenttia, 44 prosenttia vuonna 2006 ja 
61 prosenttia vuonna 2007.  

  
  
  
  
  

— — — — — — — — — — — — — —  
  
 

24 §  

Kirjaston yksikköhinnat 

Kirjaston yksikköhinnat lasketaan asutus-
rakenteeltaan erilaisia kuntia varten joka 
toinen vuosi jakamalla asutusrakenteeltaan 
samankaltaisille kunnille kirjaston ylläpi-
dosta yksikköhinnan määräämistä edeltä-
neenä vuonna aiheutuneet kustannukset 
näiden kuntien asukasmäärällä. Yksikkö-
hintoja laskettaessa jätetään huomiotta 
23 §:ssä tarkoitetut kustannukset. 

Kirjaston yksikköhinnan määräämisestä 
on lisäksi voimassa, mitä 16 §:ssä sääde-
tään. 

24 § 

Kirjastojen yksikköhinnat 

Kirjaston yksikköhinnat lasketaan joka 
neljäs vuosi jakamalla kirjaston ylläpidosta 
yksikköhintojen määräämistä edeltänyttä 
vuotta edeltäneenä vuonna aiheutuneet kus-
tannukset kuntien asukasmäärällä. 

  
  
  
  
Kirjaston yksikköhintoja porrastetaan 

harvaan asutuissa kunnissa ja saaristokun-
nissa. Porrastusten suuruudesta ja yksikkö-
hintojen tarkemmasta laskemisesta sekä sii-
tä, mitä kuntia pidetään harvaan asuttuina 
kuntina, säädetään valtioneuvoston asetuk-
sella. Opetusministeriö korottaa lisäksi sel-
laisen kunnan yksikköhintaa, joka ministe-
riön päätöksen mukaisesti ylläpitää yleisten 
kirjastojen keskuskirjastoa tai maakuntakir-
jastoa. Opetusministeriö voi korottaa yksik-
köhintaa myös muun kunnalle annetun eri-
tyisen tehtävän takia. 
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Yksikköhintojen laskemisesta on lisäksi 
voimassa, mitä 23 §:n 1 ja 2 momentissa 
säädetään. 

Yksikköhintoja laskettaessa kustannuksis-
ta vähennetään kirjastoja ylläpitäville kun-
nille 42 §:n perusteella kirjastotoimintaa 
varten kustannusten laskemisvuonna myön-
nettyjä valtionavustuksia vastaava euro-
määrä. Kirjaston yksikköhinnan määräämi-
sestä on lisäksi voimassa, mitä 16 §:ssä 
säädetään. 

  
24 a §  

Kirjaston yksikköhintojen laskeminen  
vuosina 2005―2007 

Sen estämättä, mitä 16 ja 24 §:ssä sääde-
tään keskimääräisen yksikköhinnan ja yk-
sikköhintojen laskemisesta sekä kuntien 
valtionosuuslain 6 §:n 2 momentissa kus-
tannustenjaon tarkistuksesta, kirjaston vuo-
sien 2005―2007 keskimääräiset yksikkö-
hinnat ja yksikköhinnat lasketaan siten kuin 
jäljempänä tässä pykälässä säädetään. 

Vuonna 2003 kirjastojen ylläpidosta ai-
heutuneiden valtakunnallisten kokonaiskus-
tannusten perusteella vuodelle 2005 lasket-
tavaa keskimääräistä yksikköhintaa verra-
taan vuodelle 2004 vahvistetun keskimää-
räisen yksikköhinnan perusteella vuodelle 
2005 laskettavaan keskimääräiseen yksik-
köhintaan. Tästä erotuksesta otetaan vuoden 
2005 keskimääräisessä yksikköhinnassa 
huomioon 27 prosenttia ja 44 prosenttia 
vuonna 2006. Laskettaessa keskimääräistä 
yksikköhintaa vuodelle 2007 vuoden 2005 
valtakunnallisten kokonaiskustannusten pe-
rusteella näistä kustannuksista vähennetään 
tai niihin lisätään euromäärä, joka on 39 
prosenttia edellä tarkoitetusta erotuksesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

24 a § 

Kirjastojen yksikköhintojen laskenta  
vuosina 2005—2007 

Sen estämättä, mitä keskimääräisten yk-
sikköhintojen ja yksikköhintojen laskemises-
ta sekä kustannustenjaon tarkistuksesta 
säädetään, vuosien 2005—2007 keskimää-
räiset yksikköhinnat ja yksikköhinnat laske-
taan kirjaston osalta siten kuin jäljempänä 
tässä pykälässä säädetään. 

  
Vuonna 2003 kirjastojen ylläpidosta ai-

heutuneiden valtakunnallisten kokonaiskus-
tannusten perusteella vuodelle 2005 lasket-
tavaa keskimääräistä yksikköhintaa verra-
taan vuodelle 2004 vahvistetun keskimää-
räisen yksikköhinnan perusteella vuodelle 
2005 laskettavaan keskimääräiseen yksik-
köhintaan. Tästä erotuksesta otetaan vuoden 
2005 keskimääräisessä yksikköhinnoissa 
huomioon 27 prosenttia, 44 prosenttia 
vuonna 2006 ja 61 prosenttia vuonna 2007.  

  
  
  
  

  
— — — — — — — — — — — — — —  

  
28 § 

Museoiden yksikköhinta 

  
Asianomainen ministeriö vahvistaa mu-

seoiden yksikköhinnaksi museoiden las-
kennallista henkilötyövuotta kohden edelli-
selle vuodelle vahvistetun yksikköhinnan 

28 § 

Museoiden, teattereiden ja orkestereiden 
yksikköhinnat 

Museoiden, teattereiden ja orkestereiden 
yksikköhinnat lasketaan erikseen kunkin 
taide- ja kulttuurilaitosmuodon osalta joka 
neljäs vuosi jakamalla yksikköhintojen 



  HE 88/2005 vp   
Voimassa oleva laki Ehdotus 

   

  

112

tarkistettuna arvioitujen kustannustason ja 
valtion toimenpiteistä aiheutuvien toimin-
nan muutosten mukaisesti. 

määräämistä edeltänyttä vuotta edeltänee-
nä vuonna niiden toiminnasta aiheutuneet 
käyttökustannukset asianomaisten kulttuuri-
laitosten saman kalenterivuoden todellisten 
henkilötyövuosien yhteismäärällä. Yksikkö-
hinta määrätään varainhoitovuodelle arvi-
oidun kustannustason mukaiseksi ja ottaen 
huomioon valtion toimenpiteistä aiheutuvat 
toiminnan laajuuden ja laadun muutokset 
soveltuvin osin siten kuin kuntien valtion-
osuuslain 3 §:n 1—3 kohdassa sekä 4 §:ssä 
säädetään. 

Muina vuosina yksikköhinnaksi määrä-
tään edelliselle vuodelle määrätty yksikkö-
hinta tarkistettuna 1 momentissa tarkoite-
tuilla kustannustason sekä toiminnan laa-
juuden ja laadun muutoksilla.   

Yksikköhintojen laskemisesta on lisäksi 
voimassa, mitä 23 §:n 1 ja 2 momentissa 
säädetään. 

Yksikköhintoja laskettaessa kustannuksis-
ta vähennetään laitosten ylläpitäjille 42 
§:n, teatteri- ja orkesterilain 6 a §:n 2 ja 3 
momentin sekä museolain 4 a §:n nojalla 
niiden toimintaa varten kustannusten las-
kemisvuonna myönnettyjä valtionavustuksia 
vastaava euromäärä. 

Arvonlisäveron osalta on voimassa, mitä 
23 a §:ssä säädetään. 

  
29 §  

Orkestereiden yksikköhinta 

Asianomainen ministeriö vahvistaa orkes-
tereiden yksikköhinnaksi orkestereiden las-
kennallista henkilötyövuotta kohden edelli-
selle vuodelle vahvistetun yksikköhinnan 
tarkistettuna arvioitujen kustannustason ja 
valtion toimenpiteistä aiheutuvien toimin-
nan muutosten mukaisesti. 

29 §  

Orkestereiden yksikköhinta 

(kumotaan) 

  
 

30 §  

Teattereiden yksikköhinta 

Asianomainen ministeriö vahvistaa teat-
tereiden yksikköhinnan laskennallista hen-
kilötyövuotta kohden vuosittain valtion ta-
lousarvion rajoissa. 

30 §  

Teattereiden yksikköhinta 

(kumotaan) 
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31 § 

Perustamishanke 

— — — — — — — — — — — — — —  
Maa-alueen hankkimista ei pidetä perus-

tamishankkeena. Perustamishankkeena pi-
detään kuitenkin maatilan ja harjoitusmet-
sän hankintaa ammatillista koulutusta ja 
ammattikorkeakouluja varten. 

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun ir-
taimen omaisuuden hankkimista ei pidetä 
perustamishankkeena. Perustamishankkee-
na pidetään kuitenkin 1 momentissa sääde-
tyin edellytyksin laitehankintoja ammatil-
lista koulutusta ja ammattikorkeakouluja 
varten sekä kirjastoauton ja -veneen han-
kintaa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

31 § 

Perustamishanke 

— — — — — — — — — — — — — —  
Maa-alueen hankkimista ei pidetä perus-

tamishankkeena.  
  
  
  
Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun ir-

taimen omaisuuden hankkimista ei pidetä 
perustamishankkeena. Perustamishankkee-
na pidetään kuitenkin 1 momentissa sääde-
tyin edellytyksin kirjastoauton ja -veneen 
hankintaa. 

  
  

— — — — — — — — — — — — — —  
  

43 § 

Opettajankoulutukseen sekä saamenkieli-
seen ja saamen kielen opetukseen  

myönnettävä valtionavustus 

Ammattikorkeakoulun ylläpitäjälle 
myönnetään vuosittain opettajankoulutusta 
varten valtionavustusta. Valtionavustukset 
yhteenlaskettuina likimäärin vastaavat opet-
tajankoulutuksesta aiheutuvia kokonaiskus-
tannuksia. 
— — — — — — — — — — — — — —  

43 § 

Liikenneopettajankoulutukseen sekä 
saamenkieliseen ja saamen kielen opetuk-

seen myönnettävä valtionavustus 

Ammattikorkeakoulun ylläpitäjälle 
myönnetään vuosittain liikenneopettajan-
koulutusta varten valtionavustusta määrä, 
joka likimäärin vastaa koulutuksesta aiheu-
tuvia kustannuksia.  

  
— — — — — — — — — — — — — —  

  
44 § 

Oppilas- ja opiskelijamäärien laskeminen 

  
Varainhoitovuoden rahoitus lasketaan va-

rainhoitovuotta edeltävän vuoden keski-
määräisen oppilas- ja opiskelijamäärän mu-
kaan. Lisäksi voidaan ottaa huomioon sel-
laiset arvioidut oppilas- ja opiskelijamääri-
en muutokset, jotka aiheutuvat laista, ase-
tuksesta, lakiin tai asetukseen perustuvasta 
valtion viranomaisen määräyksestä tai pää-
töksestä taikka valtion talousarviosta. Yk-
sikköhintoja laskettaessa sovelletaan kui-
tenkin, sen mukaan kuin asetuksella sääde-
tään, varainhoitovuotta edeltävän vuoden 
syksyn oppilas- ja opiskelijamääriä. 

44 § 

Oppilas-, opiskelija- ja tutkintomäärien 
 laskeminen 

Varainhoitovuoden rahoitus lasketaan va-
rainhoitovuotta edeltävän vuoden keski-
määräisen oppilas- ja opiskelijamäärän mu-
kaan. Ammatillisen peruskoulutuksen va-
rainhoitovuoden rahoitus lasketaan kuiten-
kin enintään järjestämisluvan kokonais-
opiskelijamäärän mukaisesti. Lisäksi voi-
daan ottaa huomioon sellaiset arvioidut op-
pilas- ja opiskelijamäärien muutokset, jotka 
aiheutuvat laista, asetuksesta, lakiin tai ase-
tukseen perustuvasta valtion viranomaisen 
määräyksestä tai päätöksestä taikka valtion 
talousarviosta. Yksikköhintoja laskettaessa 
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Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-

tään, toiminnan käynnistyessä rahoitus las-
ketaan arvioidun oppilas- ja opiskelijamää-
rän mukaan. 

  
  
  
Rahoituksen määräämisessä käytettävien 

oppilas- ja opiskelijamäärien laskemisesta 
säädetään tarkemmin asetuksella. 

sovelletaan kuitenkin varainhoitovuotta 
edeltävän vuoden syksyn oppilas- ja opiske-
lijamääriä. Toiminnan käynnistyessä rahoi-
tus lasketaan arvioidun oppilas- ja opiskeli-
jamäärän mukaan. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, ammattikorkeakoulujen varainhoito-
vuoden rahoitus ja yksikköhinnat lasketaan 
ammattikorkeakoululain 8 §:n 2 momentis-
sa tarkoitetun sopimuksen  mukaan mää-
räytyvän opiskelijamäärän ja suoritettujen 
ammattikorkeakoulututkintojen perusteella. 

Oppilas ja opiskelija voidaan lukea sa-
manaikaisesti rahoituksen perusteena ole-
vaksi oppilaaksi tai opiskelijaksi vain yh-
dessä tämän lain soveltamisalaan kuuluvas-
sa koulutuksessa.  

Ne oppilaat ja opiskelijat, joita ei ole il-
moitettu valtionapuviranomaiselle sääde-
tyssä määräajassa, voidaan jättää rahoi-
tuksen perusteena olevia oppilaita ja opis-
kelijoita laskettaessa huomioon ottamatta.  

Valtioneuvoston asetuksella säädetään 
tarkemmin rahoituksen määräämisessä käy-
tettävien oppilas-, opiskelija- ja tutkinto-
määrien laskemisesta. 

  
45 § 

Rahoituksen myöntäminen ja tarkistaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Valtionapuviranomainen tarkistaa 1 mo-

mentin mukaan myönnetyn rahoituksen va-
rainhoitovuoden keskimääräisen oppilas- ja 
opiskelijamäärien mukaiseksi varainhoito-
vuoden loppuun mennessä. 

  
  
  
  
  
  

— — — — — — — — — — — — — —  

45 § 

Rahoituksen myöntäminen ja tarkistaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Valtionapuviranomainen tarkistaa, am-

mattikorkeakouluille myönnettävää rahoi-
tusta lukuun ottamatta, 1 momentin mukaan 
myönnetyn rahoituksen varainhoitovuoden 
keskimääräisten oppilas- ja opiskelijamää-
rien mukaiseksi varainhoitovuoden loppuun 
mennessä. Ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa rahoitus tarkistetaan kuitenkin enin-
tään ammatillisen koulutuksen järjestämis-
luvassa määrätyn kokonaisopiskelijamää-
rän mukaiseksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  

  
46 § 

Rahoituksen maksaminen  
käyttökustannuksiin 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ammatillisen koulutuksen järjestäjälle 

46 § 

Rahoituksen maksaminen  
käyttökustannuksiin  

— — — — — — — — — — — — — —  
(3 mom. kumotaan) 
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maksettavaan rahoitukseen lisätään perus-
tamishankkeista aiheutuneiden kustannus-
ten perusteella 43 prosenttia euromäärästä, 
joka saadaan, kun koulutuksen järjestäjän 
opiskelijamäärän ja ammatilliselle koulu-
tukselle 16 §:n nojalla vahvistetun keski-
määräisen yksikköhinnan tulosta jaettuna 
kymmenellä vähennetään koulutuksen jär-
jestäjälle 19 §:n 5 momentin nojalla valti-
onosuuden laskentaperusteeksi vahvistettu-
jen vuosivuokrien perusteella lasketut valti-
onosuuden perusteet. Oppisopimuskoulu-
tuksena järjestettävän ammatillisen koulu-
tuksen opiskelijoita ei kuitenkaan tällöin 
oteta huomioon. Ammattikorkeakoulun yl-
läpitäjälle maksettavaan rahoitukseen lisät-
tävä euromäärä lasketaan vastaavasti am-
mattikorkeakoulun opiskelijamäärän, am-
mattikorkeakouluille 16 §:n nojalla vahvis-
tetun keskimääräisen yksikköhinnan ja am-
mattikorkeakoululle 20 §:n 5 momentin no-
jalla valtionosuuden laskentaperusteeksi 
vahvistetun vuosivuokran perusteella. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos kunnan 8 §:ssä säädetty valtionosuu-
den peruste, johon on lisätty 3 momentissa 
tarkoitettu perustamishankkeista aiheutu-
neiden kustannusten perusteella laskettu 
euromäärä, kunnalle 11 §:n 2 ja 3 momen-
tin nojalla myönnettävä rahoitus ja kunnalle 
13—15 §:n mukaan myönnettävä valtion-
osuus, on pienempi kuin 9 ja 10 §:n mukaan 
lasketut euromäärät, kunnan tulee maksaa 
erotus valtiolle kahdessa erässä, ensimmäi-
nen erä varainhoitovuoden heinäkuun ja 
toinen erä varainhoitovuotta seuraavan 
vuoden helmikuun loppuun mennessä.   

Jos kunnalle käyttökustannuksiin tämän 
lain mukaan myönnetty valtionosuus, johon 
on lisätty 3 momentissa tarkoitettu perus-
tamishankkeista aiheutuneiden kustannus-
ten perusteella laskettu euromäärä, on pie-
nempi kuin kuntien valtionosuuslain 17 §:n 
2 momentissa säädetty tämän lain mukaisiin 
valtionosuuksiin kohdistettava osuus kun-
nan maksettavaksi tulevasta tasausvähen-
nyksestä, kunnan tulee maksaa erotus valti-
olle 5 momentissa säädettyinä ajankohtina. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos kunnan 8 §:ssä säädetty valtionosuu-
den peruste, kunnalle 11 §:n 2 ja 3 momen-
tin nojalla myönnettävä rahoitus ja kunnalle 
13—15 §:n mukaan myönnettävä valtion-
osuus on pienempi kuin 9 ja 10 §:n mukaan 
lasketut euromäärät, kunnan tulee maksaa 
erotus valtiolle kahdessa erässä, ensimmäi-
nen erä varainhoitovuoden heinäkuun ja 
toinen erä varainhoitovuotta seuraavan 
vuoden helmikuun loppuun mennessä. 
  
  
  

Jos kunnalle käyttökustannuksiin tämän 
lain mukaan myönnetty valtionosuus on 
pienempi kuin kuntien valtionosuuslain 
17 §:n 2 momentissa säädetty tämän lain 
mukaisiin valtionosuuksiin kohdistettava 
osuus kunnan maksettavaksi tulevasta ta-
sausvähennyksestä, kunnan  tulee maksaa  
erotus valtiolle 5 momentissa säädettyinä 
ajankohtina. 

  
 
 
 



  HE 88/2005 vp   
Voimassa oleva laki Ehdotus 

   

  

116

  47 a § 

Maksatuksen keskeytys 

Valtionapuviranomainen voi päätöksel-
lään määrätä tässä laissa tarkoitetun rahoi-
tuksen maksamisen keskeytettäväksi, jos: 

1) on ilmeistä, ettei rahoituksen saaja 
enää järjestä rahoituksen perusteena ole-
vaa toimintaa, tai rahoituksen saaja olen-
naisessa määrin toimii vastoin asianomais-
ta toimintaa koskevia lakeja tai asetuksia 
taikka niiden nojalla annettuja määräyksiä; 

2) ne perusteet, joiden mukaan rahoitus 
määrättyä tarkoitusta varten on myönnetty, 
ovat olennaisesti muuttuneet, tai  

3) Euroopan yhteisön lainsäädännössä 
edellytetään maksatuksen keskeyttämistä. 

  
49 § 

Perustamishankkeeseen suoritetun  
valtionosuuden palautus 

Perustamishankkeeseen saatua valtion-
osuutta vastaava suhteellinen osa hankitun 
omaisuuden käyvästä arvosta voidaan ko-
konaan tai osaksi määrätä palautettavaksi 
valtiolle, jos hankittu omaisuus luovutetaan 
toiselle taikka jos toiminta lopetetaan tai 
omaisuuden käyttötarkoitusta muutetaan 
pysyvästi eikä omaisuutta käytetä muuhun 
valtionosuuteen oikeuttavaan toimintaan. 
Palautusta ei määrätä suoritettavaksi, jos 
valtionosuuden myöntämisestä on kulunut 
yli 30 vuotta. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
Jos omaisuus, johon on saatu valtion-

osuutta, tuhoutuu tai vahingoittuu, voidaan 
valtionosuutta vastaava suhteellinen osa va-
kuutus- tai muusta korvauksesta kokonaan 
tai osaksi määrätä palautettavaksi valtiolle 
tai vähentää uuden perustamishankkeen val-
tionosuudesta. 

49 § 

Perustamishankkeeseen suoritetun  
valtionosuuden palautus 

Perustamishankkeeseen saatua valtion-
osuutta vastaava suhteellinen osa hankitun 
omaisuuden käyvästä arvosta voidaan mää-
rätä palautettavaksi valtiolle, jos hankittu 
omaisuus luovutetaan toiselle taikka jos 
toiminta lopetetaan tai omaisuuden käyttö-
tarkoitusta muutetaan pysyvästi eikä omai-
suutta käytetä muuhun valtionosuuteen oi-
keuttavaan toimintaan. Jos omaisuus luovu-
tetaan toiselle, joka käyttää omaisuutta val-
tionosuuteen oikeuttavaan toimintaan, tästä 
luovutuksesta johtuva palautus voidaan jät-
tää määräämättä, jos luovuttaja omaisuu-
den luovutuksen yhteydessä sitoutuu vas-
taamaan palautusehdoista myös luovutuk-
sen jälkeen tai jos luovutuksen saaja sitou-
tuu vastaaviin omaisuuden luovuttajaa kos-
keviin palautusehtoihin. Palautusta ei mää-
rätä myöskään suoritettavaksi, jos valtion-
osuuden myöntämisestä on kulunut yli 15 
vuotta. 

Jos omaisuus, johon on saatu valtion-
osuutta, tuhoutuu tai vahingoittuu, voidaan 
valtionosuutta vastaava suhteellinen osa va-
kuutus- tai muusta korvauksesta määrätä 
palautettavaksi valtiolle tai vähentää uuden 
perustamishankkeen valtionosuudesta. Pa-
lautusta ei määrätä kuitenkaan suoritetta-
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Palautusvelvollisuudesta ja korvauksen 

vähentämisestä päättää asianomainen mi-
nisteriö. Valtionosuuden saajan on ilmoitet-
tava ministeriölle kuuden kuukauden kulu-
essa 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta olosuh-
teiden muuttumisesta. Jos myöhemmin käy 
ilmi, ettei ilmoitusta ole tehty määräajassa, 
on valtionosuutta vastaava suhteellinen osa 
omaisuuden käyvästä arvosta palautettava 
valtiolle korkolain (633/1982) 4 §:n 3 mo-
mentin mukaisine korkoineen, jollei minis-
teriö erityisestä syystä toisin päätä. 

vaksi eikä vähennystä tehdä, jos valtion-
osuuden myöntämisestä on kulunut yli 15 
vuotta. 

Palautusvelvollisuudesta ja korvauksen 
vähentämisestä päättää 53 §:ssä tarkoitettu 
valtionapuviranomainen. Valtionosuuden 
saajan on ilmoitettava valtionapuviran-
omaiselle kuuden kuukauden kuluessa 1 ja 
2 momentissa tarkoitetusta olosuhteiden 
muuttumisesta. Jos myöhemmin käy ilmi, 
ettei ilmoitusta ole tehty määräajassa, on 
valtionosuutta vastaava suhteellinen osa 
omaisuuden käyvästä arvosta palautettava 
valtiolle korkolain (633/1982) 4 §:n 3 mo-
mentin mukaisine korkoineen, jollei val-
tionapuviranomainen erityisestä syystä toi-
sin päätä. 

  
54 § 

Tietojen toimittaminen 

  
— — — — — — — — — — — — — —  
  

54 § 

Tietojen toimittaminen, tarkastusoikeus ja 
virka-apu 

— — — — — — — — — — — — — —  
Opetusministeriöllä ja ministeriön pää-

töksen mukaisesti opetushallituksella on oi-
keus 1 momentissa mainittujen tietojen oi-
keellisuuden toteamiseksi suorittaa tarpeel-
lisia rahoituksen saajan talouteen ja toi-
mintaan kohdistuvia tarkastuksia. Rahoi-
tuksen saajan on korvauksetta annettava 
tarkastusta suorittavalle virkamiehelle 
kaikki tarkastuksen kannalta tarpeelliset 
tiedot ja selvitykset, asiakirjat, tallenteet ja 
muu aineisto sekä muutoinkin avustettava 
tarkastuksessa. Tarkastusta suorittavalla 
virkamiehellä on oikeus päästä tarkastuk-
sen edellyttämässä laajuudessa rahoituksen 
saajan hallinnassa tai käytössä oleviin ra-
hoitettavassa toiminnassa käytettäviin tiloi-
hin ja muille alueille.   

Tarkastusta suorittavalla virkamiehellä 
on oikeus ottaa tarkastuksen kohteena oleva 
aineisto haltuunsa, jos tarkastaminen sitä 
edellyttää. Aineiston haltuunotosta on tar-
kastuksen yhteydessä laadittava pöytäkirja. 
Siinä on mainittava haltuunoton tarkoitus 
ja haltuun otettu aineisto. Aineisto on pa-
lautettava viipymättä, kun sitä ei enää tar-
vita tarkastuksen suorittamiseksi. 

Opetusministeriöllä ja opetushallituksella 
on oikeus saada poliisi- ja ulosottoviran-
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omaisilta tarpeellista virka-apua 2 momen-
tin mukaisten tarkastustehtävien suorittami-
sessa. 

  
  57 b § 

Valtionavustuslain eräiden säännösten 
 soveltaminen 

Jollei tässä laissa toisin säädetä, tämän 
lain nojalla myönnettäviin valtionavustuk-
siin sovelletaan, mitä valtionavustuslaissa 
(688/2001) säädetään.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2006. Lakia sovelletaan ensimmäi-
sen kerran syksyllä 2005 määrättäessä kes-
kimääräisiä yksikköhintoja ja yksikköhinto-
ja vuodelle 2006. 

Tämän lain 17—21 ja 24 §:n säännöksiä, 
jotka koskevat yksikköhintojen laskemista 
toteutuneiden kustannusten pohjalta, sovel-
letaan ensimmäisen kerran laskettaessa ja 
määrättäessä yksikköhintoja vuodelle 2008.  

Valtionosuuden vahvistamisperusteista, 
valtion ja kuntien välisestä kustannusten-
jaon tarkistamisesta sekä kustannustason 
muutoksen määräytymisestä on voimassa, 
mitä kuntien valtionosuuslain muuttamises-
ta annetun lain (  /  ) voimaantulosäännök-
sen 2 ja 3 momentissa säädetään. 

Tämän lain 28 §:n säännöksiä yksikkö-
hintojen laskemisesta kunkin taide- ja kult-
tuurilaitosmuodon kustannusten perusteella 
sovelletaan ensimmäisen kerran määrättä-
essä valtionosuuksia vuodelle 2008. Vuosi-
na 2006 ja 2007 yksikköhinnat määräytyvät  
tämän lain voimaan tullessa voimassa ol-
leiden säännösten mukaisesti. Vuosina 2008 
ja 2009 yksikköhinnat määräytyvät siten, et-
tä tämän lain voimaan tullessa voimassa ol-
leiden säännösten mukaan määräytyviä yk-
sikköhintoja verrataan tämän lain mukai-
sesti laskettaviin yksikköhintoihin. Erotuk-
sessa otetaan huomioon vuoden 2008 yksik-
köhinnoissa 33 prosenttia ja vuoden 2009 
yksikköhinnoissa 66 prosenttia. 

 Sen estämättä, mitä 19 §:n 1 momentissa 
ja 20 §:n 2 momentissa säädetään, jos am-
matillisen peruskoulutuksen järjestäjien kir-
janpidon mukaisten ammatillisen koulutuk-
sen poistojen määrä on vuosina 2005 ja 



  HE 88/2005 vp   
Voimassa oleva laki Ehdotus 

   

  

119

2009 alempi kuin 831,32 euroa vuodessa 
opiskelijaa kohden ja ammattikorkeakoulu-
jen ylläpitäjien mainittuina vuosina tehtä-
vien kirjanpidon mukaisten ammattikorkea-
koulujen poistojen määrä on alempi kuin 
487,31 euroa vuodessa ammattikorkeakou-
lun valtionosuuden perusteena käytettävää 
laskennallista opiskelijaa kohden, ammatil-
lisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen 
keskimääräistä yksikköhintaa korotetaan, 
siten kuin valtioneuvoston asetuksella tar-
vittaessa säädetään euromäärällä, joka 
vastaa edellä mainittujen euromäärien ja 
kirjanpidon mukaisten opiskelijaa kohden 
laskettujen poistojen erotusta. Vuosina 
2006 ja 2007 keskimääräistä yksikköhintaa 
korotetaan kuitenkin ammatillisen koulu-
tuksen osalta 393,31 eurolla ja ammattikor-
keakoulujen osalta 303,15 eurolla. Mainitut 
euromäärät on laskettu vuoden 2005 kus-
tannustasossa ja niitä tarkistetaan vuosit-
tain kustannustason arvioidun muutoksen 
mukaisesti.  

Ennen tämän lain voimaan tuloa amma-
tillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulu-
jen perustamishankkeisiin myönnetyt ja 
vuosittain maksettavat opiskelijaa kohti las-
ketut valtionosuudet vähennetään keski-
määräisiä yksikköhintoja laskettaessa. 

Tämän lain 23 §:n 3 momentin ja 24 §:n 
4 momentin säännöksiä, jotka koskevat val-
tionavustusten vähentämistä käyttökustan-
nuksista sovelletaan ensimmäisen kerran 
määrättäessä yksikköhintoja vuodelle 2008. 

Sen estämättä, mitä 20 §:ssä ja tämän 
voimaantulosäännöksen 5—7 momentissa 
säädetään ammattikorkeakoulun yksikkö-
hinnan laskemisesta, yksikköhintaan tulevat 
muutokset rajataan vuosina 2006—2008 si-
ten, että vuonna 2006 yksikköhinta on enin-
tään kolme prosenttia vähemmän tai viisi 
prosenttia enemmän, vuonna 2007 enintään 
kuusi prosenttia vähemmän tai kahdeksan 
prosenttia enemmän ja vuonna 2008 enin-
tään yhdeksän prosenttia vähemmän tai yk-
sitoista prosenttia enemmän kuin asian-
omaisen ammattikorkeakoulun tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleiden sään-
nösten mukaan lasketun ja asianomaisen 
vuoden keskimääräisen yksikköhinnan ta-
soon muutetun vuoden 2005, 20 §:n 1 mo-
mentin mukaan määräytyvää opiskelijaa 
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kohden lasketun rahoituksen määrä.  Ra-
hoituksen määrää koskevaa vertailua teh-
täessä mukaan otetaan lain 46 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitettu euromäärä, mutta ei 
ammatillisesta opettajankoulutuksesta ai-
heutuvia kustannuksia ja niiden vaikutusta 
rahoitukseen, eikä ammattikorkeakoulun 
yksikköhintaan opetusministeriön päätök-
sellä erityisestä syystä tehtyjä korotuksia. 

Ennen tämän lain voimaantuloa myönnet-
tyyn rahoitukseen sovelletaan tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleita säännök-
siä. Lain 49 §:n säännöksiä perustamis-
hankkeen valtionosuuden palauttamisesta 
sovelletaan sellaiseen mainitussa 49 §:ssä 
tarkoitettuun toimenpiteeseen, joka on suo-
ritettu, tai vahinkoon, joka on tapahtunut 
tämän lain voimaantulon jälkeen. 

Sen estämättä, mitä 49 §:ssä säädetään 
perustamishankkeeseen myönnetyn valtion-
osuuden palauttamisajasta, valtion kor-
vauksetta luovuttamien ammatillisten oppi-
laitosten kiinteistöjen valtionosuuksien pa-
lautusehdoista on voimassa, mitä asian-
omaisissa luovutussopimuksissa on sovittu. 

 Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

——— 
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5. 

Laki 

ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 46 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) 

46 §:n 1 momentti seuraavasti: 
  
Voimassa oleva laki Ehdotus 
  

46 § 

Rahoitus 

Tässä laissa tarkoitettua koulutusta varten 
myönnetään rahoitusta perustamishankkei-
siin ja käyttökustannuksiin siten kuin ope-
tus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta anne-
tussa laissa (635/1998) säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
  

46 § 

Rahoitus 

Tässä laissa tarkoitettua koulutusta varten 
myönnetään rahoitusta käyttökustannuksiin 
siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoi-
tuksesta annetussa laissa (635/1998) sääde-
tään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2006. 
——— 

  

10. 

Laki 

valtionavustuslain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 3 §:n 2 mo-

mentti seuraavasti: 
  
Voimassa oleva laki Ehdotus 
  

3 § 

Suhde muuhun lainsäädäntöön 

— — — — — — — — — — — — — — 
Tätä lakia ei sovelleta kuntien valtion-

osuuslaissa (1147/1996), opetus- ja kulttuu-
ritoimen rahoituksesta annetussa laissa 
(635/1998), vapaasta sivistystyöstä annetus-

3 § 

Suhde muuhun lainsäädäntöön 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tätä lakia sovelletaan kuntien valtion-

osuuslaissa (1147/1996), opetus- ja kulttuu-
ritoimen rahoituksesta annetussa laissa 
(635/1998), vapaasta sivistystyöstä annetus-



  HE 88/2005 vp   
Voimassa oleva laki Ehdotus 

   

  

122

sa laissa (632/1998), sosiaali- ja terveyden-
huollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 
annetussa laissa (733/1992) eikä kunnille 
palo- ja pelastustoimen kustannuksiin suori-
tettavista valtionosuuksista ja -avustuksista 
annetussa laissa (560/1975) säädettyyn val-
tionosuuteen tai -avustukseen. Tätä lakia ei 
sovelleta myöskään raha-automaattien, ka-
sinopelien eikä pelikasino- tai totopelitoi-
minnan tuotoista myönnettäviin avustuk-
siin. 
— — — — — — — — — — — — — —  
  

sa laissa (632/1998) ja sosiaali- ja tervey-
denhuollon suunnittelusta ja valtionosuu-
desta annetussa laissa (733/1992) säädet-
tyyn valtionosuuteen ja valtionavustukseen, 
jos siitä mainituissa laeissa erikseen sääde-
tään. Tätä lakia ei sovelleta raha-
automaattien, kasinopelien eikä pelikasino- 
tai totopelitoiminnan tuotoista myönnettä-
viin avustuksiin. 

  
  

— — — — — — — — — — — — — —  
——— 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2006. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

——— 
  
  
  
  


