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Valtiovarainministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö tekivät lopulliset päätökset vuoden 2013
valtionosuuksista 28.12.2012.

Valtionosuudet 2013
Kuntaliitto julkaisi kuntien taloussuunnittelun tueksi alustavat laskelmat vuoden 2013
valtionosuusrahoituksesta internet-sivuillaan 15.6.2012. Kuntaliitto julkaisi alustavat laskelmat vuoden 2013 valtionosuuksista internet-sivuillaan 15.6.2012. Valtionosuuslaskelmia päivitettiin elokuussa, syyskuussa ja joulukuussa 2012. Valtionosuudet tarkistettiin
lopullisten päätösten mukaisiksi tammikuun alussa 2013.
Kuntaliiton internet-sivuilla olevat laskelmat sisältävät tiedot koko valtionosuusrahoituksen kokonaisuudesta
kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta,
verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasauksesta ja
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta rahoituksesta.
Miksi kunnille maksetaan valtionosuuksia?
Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen
saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa. Tämä toteutetaan tasaamalla palvelujen järjestämisen kustannuseroja sekä kuntien välisiä tulopohjaeroja. Kustannuserojen
tasauksen laskentaperusteena ovat asukasmäärän ja ikärakenteen lisäksi erilaiset kuntien olosuhteita ja palvelujen tarvetta kuvaavat tekijät. Toisena valtionosuusjärjestelmän
kiinteänä osana kuntien tulopohjaa tasataan kunnan verotulojen perusteella.
Paljonko kuntani saa valtionosuutta vuonna 2013?
Taloussuunnittelua tehtäessä kaikki edellä mainitut valtionosuusjärjestelmän erät tulee
ottaa huomioon valtionosuusrahoituksen kokonaisuutta arvioitaessa.
Laskelmat valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta löytyvät valtiovarainministeriön internet-sivuilta osoitteesta
www.vm.fi > Kunta-asiat > Kuntatalous > Kunnan peruspalvelujen valtionosuus > Vuosi 2013.
Laskelmat opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimasta valtionosuusrahoituksesta löytyvät Opetushallituksen opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raporttisovelluksesta osoitteesta http://vos.uta.fi/rap/ > Rahoitus 2013 >
Rahoituspäätökset 2013 (Liite 1).
Jotta valtionosuuksien kokonaisuus olisi helpompi hahmottaa, on valtiovarainministeriön
ja Opetushallituksen julkaisemat kuntakohtaiset valtionosuuslaskelmat koottu yhteen
paikkaan Kuntaliiton internet-sivuille osoitteeseen www.kunnat.net > Asiantuntijapalvelut
> Kuntatalous > Valtionosuudet > Valtionosuuslaskelmat > Valtionosuudet vuonna 2013.
Valtionosuudet maksetaan kunnan tilille joka kuukauden 11. päivään mennessä. Kuukausittaisen valtionosuusmaksatuksen yhteydessä maksetaan kunnille myös sellaisia eriä,
joita ei kirjanpidossa sisällytetä valtionosuustuloksi. Näitä ovat esi- ja perusopetuksen
kotikuntakorvaukset ja elatustuen takaisinperinnän palautukset. Valtionosuustuloja tiliöitäessä tulee siis ottaa huomioon em. erien erottaminen valtionosuuksista.
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Laskelma kunkin kunnan saamasta valtionosuusrahoituksesta vuonna 2013 löytyy Kuntaliiton sivuilla julkaistusta taulukosta ”Valtionosuusmaksatus yhteensä 2013”. Tässä taulukossa on eritelty omiksi sarakkeikseen valtionosuudet ja muut valtionosuusmaksatuksen
yhteydessä maksettavat erät:
valtionosuudet
o kunnan peruspalvelujen valtionosuus (VM) ml. verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus ja
o opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoitus (OKM)
muut valtionosuusmaksatuksen yhteydessä maksettavat erät
o elatustuen takaisinperinnän palautus ja
o kotikuntakorvaukset.
Taulukko ”Valtionosuusmaksatus yhteensä 2013” onkin paras apuväline valtionosuuksien
käsittelyyn kirjanpidossa.
Mistä aiheutuvat vuosittaiset muutokset valtionosuusrahoituksessa?
Valtionosuuden laskennallinen peruste muuttuu vuosittain nk. automaattimuutosten perusteella. Näitä ovat määräytymistekijöiden, esimerkiksi asukasmäärien, oppilasmäärien
ja muiden laskennan perusteena olevien määrien muutokset. Esimerkiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuuden perusteena olevista laskennallisista kustannuksista yli 80 prosenttia määräytyy yksinomaan kunnan ikärakenteeseen eli ikäryhmittäisiin asukasmääriin perustuen. Ikärakenteen ja asukasmäärän muutoksella on siis erittäin suuri merkitys
valtionosuusrahoituksen suuruuteen.
Valtionosuudet muuttuvat vuosittain kustannustason muutoksesta johtuen. Kustannustason muutos eli nk. indeksikorotus muuttaa valtionosuuden perusteena olevia perushintoja. Indeksikorotuksen suuruus määräytyy peruspalveluiden hintaindeksin mukaisesti.
Hintaindeksi perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja kulttuuritoimen käyttömenoilla painotettuun kustannustason muutokseen.
Valtionosuudet muuttuvat myös poliittisista päätöksistä johtuen. Tällaisia ovat esimerkiksi muutokset kuntien lakisääteisissä tehtävissä. Kuntien tehtävien muutokset voivat olla
joko tehtävien laajuuteen tai laatuun liittyviä. Kuntien tehtävien muuttuessa uusien ja
laajentuvien tehtävien kustannukset otetaan osaltaan huomioon valtionosuutta korottamalla. Tämä vaikuttaa tyypillisesti sekä valtionosuuden perusteena olevaan laskennalliseen kustannukseen että valtionosuusprosenttiin. Muut poliittiseen päätöksentekoon perustuvat muutokset voivat liittyä esimerkiksi valtionosuuksien leikkaamiseen tai yksittäisten määräytymisperusteiden muutokseen.
Mitä muutoksia kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen on tullut vuonna 2013?
Valtionosuuslaskenta on toteutettu vuoden 2013 kuntajaolla. Vuoden 2013 alusta toteutuu 10 kuntaliitosta, joiden myötä Manner-Suomen kuntamäärä vähenee 320 kunnasta
304 kuntaan.
Vuoden 2013 kunnan peruspalvelujen valtionosuudessa on otettu huomioon uudet
31.12.2011 tilanteen mukaiset asukasmäärät. Uusia väestömääriä on käytetty sekä ikäryhmittäin että kieliryhmittäin kunnan peruspalvelujen valtionosuutta laskettaessa. Myös
muut valtionosuuden määräytymisperusteet on päivitetty uusimpia saatavilla olevilla tietoja vastaavaksi.
Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta koskevissa alustavissa laskelmissa on otettu
huomioon vuoden 2013 kustannustason muutos (indeksikorotus) 3,0 prosenttia.
Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta koskevissa laskelmissa on lisäksi otettu huomioon
maaliskuun 2012 kehysriihessä hallituksen tekemä päätös vuoden 2013 kunnan perus-
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palvelujen valtionosuusrahoitukseen kohdistuvasta 125 milj. euron lisäleikkauksesta. Lisäleikkaus toteutetaan valtionosuusprosenttia alentamalla. Leikkaus alentaa kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosenttia 0,51 prosenttiyksiköllä 31,42 prosentista 30,91 prosenttiin. Valtionosuusprosentin alentaminen pienentää valtionosuutta ja samalla kasvattaa kunnan omarahoitusosuutta. Kunnan omarahoitusosuuden kasvu on noin 23 euroa
asukasta kohden. Valtionosuuteen tehtävän leikkauksen vaikutus on kaikissa kunnissa
asukasta kohden yhtä suuri.
Laskelmissa on otettu huomioon vuoden 2013 kuntien tehtävien laadun ja laajuuden
muutosten vaikutus valtionosuusrahoitukseen. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja
iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (vanhuspalvelulaki). Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2013. Vanhuspalvelulakiin liittyen kunnan peruspalvelujen valtionosuutta lisätään ensi vuonna 27,3 milj. euroa. Muutos otetaan huomioon kunnan peruspalvelujen
valtionosuuden perusteena käytettävissä sosiaalihuollon perushinnoissa ja kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentissa. Kuntien tehtävien laajentumisen myötä valtionosuusprosentti nousee 0,05 prosenttiyksiköllä.
Valtionosuusrahoitukseen kohdistuvan 125 milj. euron lisäleikkauksen ja kuntien tehtävien laajuuden muutoksen myötä valtionosuusprosentti muuttuu -0,46 prosenttiyksikköä
31,42 prosentista 30,96 prosenttiin vuonna 2013.
Mitä muutoksia opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuteen on tullut vuonna 2013?
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus perustuu valtaosaltaan oppilas- ja opiskelijamääriin, jotka kerätään suoraan opetuksen järjestäjiltä 20.9. tilanteesta toteutettavassa tiedonkeruussa. Tarkempi erittely laskennan perusteena käytettävistä oppilas- ja suoritemäärätiedoista löytyy Opetushallituksen opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän
raporttisovelluksesta osoitteesta http://vos.uta.fi/rap/ > Rahoitus 2013 > Rahoituspäätökset 2013. Kunnittaiset erittelyt löytyvät kohdasta Yksityiskohtainen raportti. Esimerkkiraportti yksittäisen kunnan rahoitusraportista on tämän ohjeen liitteenä 2.
Hallituksen kehysriihessä 22.3.2012 tehtiin päätös, että opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisiin valtionosuuksissa ei oteta vuonna 2013 huomioon kustannustason muutosta, eli indeksikorotukset jäädytetään vuoden 2013 osalta.
Hallitusohjelmassa (2011) ja kehyspäätöksessä (2012) sovittiin myös opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle kohdistuvista leikkauksista. Vuoden 2013 valtionosuusrahoitusta alentavat mm. oppisopimuskoulutukseen, ammatilliseen lisäkoulutukseen, ammattikorkeakoulujen rahoitukseen, oppilaitosten perustamiskustannusten valtionosuuteen,
vapaan sivistystyön rahoitukseen sekä teattereiden, orkestereiden ja museoiden rahoitukseen kohdistuvat määrärahaleikkaukset. Vuonna 2013 OKM:n valtionosuusrahoituksen säästöt ovat yhteensä noin 58 milj. euroa, mistä 42 milj. euroa on kuntien ja kuntayhtymien arvioitu osuus. Valtionosuusrahoituksen määrä pienenee em. sektoreilla
myös edellisellä vaalikaudella tehtyjen elvytysluontoisten opiskelijapaikkalisäysten päättymisen myötä.
Miksi kuntani opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus on negatiivinen?
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus on suurimmalle osalle kunnista (287 kuntaa) negatiivinen. Tämä johtuu siitä, että opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain euromääräisesti
merkittävin osa on lukiokoulutukseen, ammatilliseen peruskoulutukseen ja ammattikorkeakouluille suoraan koulutuksen ylläpitäjille maksettava yksikköhintarahoitus. Kuitenkin
vain harva peruskunta järjestää toisen asteen ammatillista koulutusta tai toimii ammattikorkeakoulun ylläpitäjänä. Täten yksikköhintarahoituksen maksatusta tapahtuu paitsi
kunnille, myös muille opetuksen järjestäjille (esim. kuntayhtymät, valtio, yksityiset opetuksen järjestäjät, yliopistot).

4

Kaikilla kunnilla on asukasta kohden yhtä suuri omarahoitusosuus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksen laskennalliseen perusteeseen ts. lukiokoulutukseen, toisen asteen
ammatilliseen koulutukseen ja ammattikorkeakoulutukseen huolimatta siitä, järjestääkö
kunta itse lukiokoulutusta, toisen asteen ammatillista koulutusta tai toimiiko se ammattikorkeakoulun ylläpitäjänä. Vuonna 2012 kunnan omarahoitusosuus on 364,63 €/asukas
ja vuoden 2013 ennakollinen kunnan rahoitusosuus on 357,44 €/asukas. Omarahoitusosuus tarkistetaan varainhoitovuoden päättyessä ja korjataan varainhoitovuotta seuraavan helmikuun valtionosuusmaksatuksen yhteydessä.
Valtionosuusprosentti, kunnan omarahoitusosuus ja kunnan peruspalvelujen valtionosuuden perushinnat vuosina 2012-2013, euroa/asukas
2012

2013

Valtionosuusprosentit
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus

31,42
41,89

30,96
41,89

Kunnan omarahoitusosuus
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus

3 001,49
364,63

3 136,92
357,44

KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDEN PERUSHINNAT
Indeksikorotus
yleisen osan perushinta
Sosiaalihuollon perushinnat
0-6-vuotiaat
7-64-vuotiaat
65-74-vuotiaat
75-84-vuotiaat
85 vuotta täyttäneet ja vanhemmat
työttömyyskertoimen perushinta
työttömien määrän perushinta
lastensuojelun perushinta
vammaisia koskeva perushinta
Terveydenhuollon perushinnat
0-6-vuotiaat
7-64-vuotiaat
65-74-vuotiaat
75-84-vuotiaat
85 vuotta täyttäneet ja vanhemmat
sairastavuuden perushinta
Opetus- ja kulttuuritoimi
esi- ja perusopetuksen perushinta
yleisten kirjastojen perushinta
taiteen perusopetuksen perushinta
yleisen kulttuuritoimen perushinta

3,7 %

3,0 %

32,08

33,05

6914,94
319,51
937,53
5652,37
15520,82
56,45
618,94
47,56
16,83

7 122,39
330,13
988,59
5 924,10
16 263,41
58,14
637,51
48,99
17,33

899,18
976,8
2294,15
4421,54
7670,77
418,66

1
2
4
7

926,16
006,10
362,97
554,19
900,89
431,22

7300,49
60,38
1,4
3,5

7 519,50
62,19
1,4
3,5
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Mistä kunnan peruspalvelujen valtionosuuden omarahoitusosuus 3 136,92 €/asukas ja
valtionosuuden loppusumma tulee? Mikä on valtionosuusprosentin yhteys lopputulokseen?
Nyrkkisääntönä valtionosuuslaskennassa on hyvä muistaa, että kaikki valtionosuusprosenttiin eli kuntien ja valtion väliseen kustannustenjakoon liittyvä toteutetaan aina ”kaikki kunnat yhteensä” -luvuilla. Valtionosuusprosentti ei siis kuvaa yksittäisen kunnan
saamaa valtionosuutta, vaan kuntien ja valtion välistä kustannustenjako koko maan tasolla.
Tällainen kunta-valtio-suhteeseen vaikuttava muutos on myös kunnan peruspalvelujen
valtionosuuteen tehtävä 125 milj. euron leikkaus. Vaikka tiedetään, että leikkauksen vaikutus on €/asukas yhtä suuri kaikissa kunnissa ja voidaan laskea 125 milj. euroa / 5 372
913 (asukasmäärä 31.12.2011, joka on vuoden 2013 valtionosuuslaskennan perusteena)
= 23,2689 €/asukas, valtionosuuslaskennassa sitä ei kuitenkaan lisätä kunnan omarahoitusosuuteen suoraan tällä tavalla laskettuna.
Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden kunnan omarahoitusosuuden ja valtion osuuden
laskenta etenee seuraavasti:
1. Valtionosuuden laskennan perusteena oleviin laskennallisiin kustannuksiin (sote, esija perusopetus jne.) päivitetään uudet määräytymisperusteet (ikä- ja kieliryhmittäiset
väestötiedot ja työllisyystiedot) ja perushinnat, joissa on otettu huomioon 3,0 prosentin
indeksikorotus.
2. Laskennallisten kustannusten yhteissummasta (24 412 milj. euroa) valtion osuus
(laskennalliset kustannukset * vos-%) ilman leikkausta olisi voimassa olevan lainsäädännön mukaisella valtionosuusprosentilla 31,42 yhteensä 7 670 milj. euroa. Tällöin kuntien
osuus olisi 24 412 - 7 670 = 16 742 (milj. euroa). Kehysriihen päätösten mukaan kunnan
peruspalvelujen valtionosuutta kuitenkin leikataan 125 milj. euroa vuonna 2013, joten
tämä euromäärä tulee vähentää valtion osuudesta. Valtion osuuden tulisi siis olla 7 670 125 = 7 545 (milj. euroa). Tähän päästään (tarkoilla arvoilla) 7 545 / 24 412 =
0,3090797
uudella 125 milj. euron leikkauksen huomioon ottavalla valtionosuusprosentilla 30,91.
3. Kuntien tehtävät ja velvoitteet muuttuvat vuonna 2013 vanhuspalvelulain voimaantulon myötä 1.7.2013. Valtio rahoittaa 54,3 % niistä kuntien lisääntyneistä kustannuksista,
jotka aiheutuvat muuttuneesta lainsäädännöstä. Tämä valtionosuusrahoituksen lisäys
otetaan huomioon kunnan peruspalvelujen valtionosuudessa. Uudet ja laajentuvat tehtävät sekä kasvattavat valtionosuuden perusteena olevaa laskennallista kustannusta että
muuttavat valtionosuusprosenttia. Täten uusien ja laajentuvien tehtävien myötä kunnan
omarahoitusosuus muuttuu kahdesta syystä: valtionosuuden laskennallisen perusteen
muutoksesta johtuen ja valtionosuusprosentin muutoksesta johtuen. Vanhuspalvelulain
voimaantulon myötä vuonna 2013 valtionosuusprosenttia korotetaan 0,05 prosenttiyksiköllä.
4. Uudella valtionosuusprosentilla 30,96, jossa on otettu huomioon kehysriihen mukainen leikkaus 125 milj. euroa ja vanhuspalvelulain vaikutus valtionosuusprosenttiin, valtionosuuden perusteena olevasta laskennallisesta perusteesta 24 251 milj. euroa
valtion osuus on 24 412 * 0,3096 = 7 558 (milj. euroa) ja
kuntien osuus on 24 412 - 7 558 = 16 854 (milj. euroa)
5. Kuntien osuus on kaikissa kunnissa asukasta kohden yhtä suuri. Täten kunnan omarahoitusosuudeksi saadaan kahteen desimaaliin pyöristettynä 16 854 / 5 372 913 = 3
136,92 €/asukas. Pyöristyksen jälkeen valtionosuuden perusteena olevasta laskennallisesta perusteesta 24 412 474 485 euroa
kuntien osuus on 3 136,92 * 5 372 913 = 16 854 398 248 ja
valtion osuus 24 412 474 485 - 16 854 398 248 = 7 558 076 237
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6. Tämän jälkeen saatuun valtion osuuteen lisätään yleinen osa, lisäosat, vähennykset
ja lisäykset, järjestelmämuutoksen tasaus ja verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus.
7.

Lopputuloksena saadaan kunnan peruspalvelujen valtionosuus.

Kaipaatko lisätietoja valtionosuuksista?
Ota rohkeasti yhteyttä:
Sanna Lehtonen
Kehittämispäällikkö, kuntatalousyksikkö
Suomen Kuntaliitto
Toinen Linja 14, FI-00530 Helsinki, Finland
Tel. +358 9771 2079
Mob. +358 50 575 9090
Sanna.Lehtonen@kuntaliitto.fi
www.kunnat.net > Kuntatalous > Valtionosuudet
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LIITTEET
LIITE 1: Opetushallituksen opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raporttisovellus,
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LIITE 2.

