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Kunnanhallituksille

PÄÄTÖS KUNTIEN KOTIKUNTAKORVAUKSEN PERUSOSASTA VUODELLE 2019

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 38 §:n 
mukaan kotikuntakorvaus määräytyy kuntien ja muiden opetuksen järjestä
jien esi- ja perusopetuksen toteutuneiden kustannusten perusteella erikseen 
6-, 7-12-ja 13-15-vuotiaille.

Toteutuneet kustannukset määräytyvät mainitun lain 59 §:n mukaisesti vä
hennettynä kuitenkin kustannuksilla, jotka aiheutuvat erikoissairaanhoidossa 
olevan oppilaan perusopetuskin 4 a §:ssä tarkoitetun opetuksen tuesta sekä 
pidennetyn oppivelvollisuuden opetuksesta siltä osin kuin ne ylittävät toteu
tuneen kotikuntakorvauksen tason.

Kotikuntakorvauksen perusosa lasketaan jakamalla kuntien ja muiden ope
tuksen järjestäjien yhteenlasketut esi- ja perusopetuksen toteutuneet kustan
nukset kuntien painotetulla 6-15-vuotiaiden määrällä. Kuntien painotettu 6- 
15-vuotiaiden määrä saadaan kertomalla kuntien 6-vuotiaiden määrä luvulla 
0,61, 7-12-vuotiaiden määrä luvulla 1 ja 13-15-vuotiaiden määrä luvulla 
1,60 ja laskemalla näin saadut tulot yhteen. Oppilaan iän mukaan määräytyvä 
kotikuntakorvaus saadaan kertomalla kotikuntakorvauksen perusosa seuraa
vasti:

Ikä: Kerroin:

6- vuotias 0,61
7- 12-vuotias 1,00
13-15-vuotias 1,60

Muulle oppivelvolliselle oppilaalle kotikuntakorvaus määräytyy 13-15-vuo- 
tiaiden kotikuntakorvausperusteen perusteella.

Muu opetuksen järjestäjä kuin kunta saa 94 prosenttia mainitun lain 38 §:n 
1^4 momentissa tarkoitetuista kotikuntakorvauksista.

Valtiovarainministeriö päättää kotikuntakorvauksen perusosan euromäärästä 
varainhoitovuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä.
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Päätös:

Oikaisuvaatimusosoitus:

LIITTEET

TIEDOKSI

Valtiovarainministeriö on tänään kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 
annetun lain 38 §:n 6 momentin nojalla päättänyt, että vuoden 2019 kotikun
takorvauksen perusosa on 6 600,17 euroa.

Helsingissä 28. päivänä joulukuuta 2018

Kunta- ja uudistusministeri

Neuvotteleva virkamies

Anu Vehviläinen

Ville Salonen

Jos kunta on tyytymätön kunnan kotikuntakorvauksen perusosaa koskevaan 
päätökseen, sillä on kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 
64 §:n nojalla oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatu
aan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle. Oikaisuvaa
timusohjeet ovat tämän päätöksen liitteenä 2.

Kotikuntakorvaustulot ja -menot (Liite 1) 
Oikaisuvaatimusohjeet (Liite 2)
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