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Valtionosuuspäätökset 2015
• Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (VM)
VM/2633/02.02.06.00/2014, 31.12.2014
• Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukainen
valtionosuus (OKM)
OKM/56/221/2014, 31.12.2014
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Keskeisimmät tekijät 2014 > 2015
valtionosuusmuutoksen taustalla
1. Valtionosuusrahoitukseen kohdistetut leikkaukset
»
»

Peruspalvelujen valtionosuudessa sekä
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksessa

2. Valtionosuusjärjestelmän uudistus

» Vuoden 2015 alusta voimaan tuleva uusi
valtionosuuslainsäädäntö
» Muutos rajattu +/- 50 euroon asukasta kohden vuonna
2015

3. Muutokset verotuloissa
»

Vaikutus valtionosuuteen sekä tasauksen että
veromenetysten kompensoinnin kautta

4. Asukasmäärien ja muiden valtionosuuden
määräytymistekijöiden muutokset
5. Tehtävä- ja velvoitemuutokset;
»

vaikutusta valtionosuusprosenttiin ja hintoihin
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Uusi valtionosuuslainsäädäntö
voimaan 1.1.2015
• Laki 676/2014: Laki kunnan peruspalvelujen
valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
• HE 38/2014: Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
annetun lain muuttamisesta
• Viiden vuoden siirtymäkausi
» Vuonna 2015 muutos voi olla enintään +/- 50 euroa
asukasta kohti
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Kuntien valtionosuudet osana
Suomen valtionapujärjestelmää
11 mrd. €

10 mrd. €

8,5 mrd. €
1 mrd. €

8.1.2015

1,5 mrd. €

Kuntaliiton julkaisemat
ennakolliset laskelmat
• Kunnan peruspalvelujen valtionosuus
»
»
»
»

12.6.2014 Alustava laskelma 2015
30.9.2014 Alustavan laskelman 2015 päivitys
6.11.2014 Alustavan laskelman 2015 päivitys nro 2
Lopullinen laskelma 8.1.2015

• Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoitus
» Tiedonkeruun laskentapäivä 20.9.2014
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Valtionosuuslaskuri 2015

KUNNAN VALTIONOSUUSRAHOITUS 2015
YHTEENVETO
Taulukon täyttöohje:
Valitse, syötä tai tark ista sinisten k enttien tiedot
Tiedot siirtyvät automaattisesti työk irjan muista taulukoista k eltaisiin k enttiin. Tarkista tiedot.

Kunta:

5

Alajärvi

Asukasluku 31.12.2013:

Klik k aa solu ak tiivisek si ja valitse k unta alasvetovalik osta

10 227 Tark ista asuk asluk u

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus:

euroa

euroa/asuk as

Ikärakenne

0,00

Sairastavuus

0,00

Muut laskennalliset kustannukset

0,00

Lisäosat

0,00

Valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus (+/-)

0,00

Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset yhteensä
Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden rahoitusosuus

0,00
€/asuk as

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ennen tasausta

0

#VIITTAUS!

#VIITTAUS!

#VIITTAUS!

Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus (+/-)
1. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus

0,00

2. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet

0,00

3. Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus (ei talousarviossa)
Kunnan valtionosuusrahoitus 2015
Kotikuntakorvaukset esi- ja perusopetuksessa
Kotikuntakorvaustulot (+)
Kotikuntakorvausmenot (-)
Valtionosuusmaksatus (kunnan peruspalvelujen valtionosuus +/- OKM:n valtionosuus
+/- kotikuntakorvaukset; pl. harkinnanvarainen valtionosuuden korotus)
- kuukausierä, maksetaan jokaisen kuukauden 11. päivään mennessä
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0,00

#VIITTAUS!

0,00
#VIITTAUS!

#VIITTAUS!

0
0
euroa euroa/asuk as
#VIITTAUS!
#VIITTAUS!
#VIITTAUS!
#VIITTAUS!

Valtionosuuslaskurin käyttö
• Apuna talousarviovalmistelussa
• Hyvä tapa järjestelmään tutustumiseen
• Hinnat, kertoimet jne. kootusti yhdessä
työkirjassa
• Järjestelmän kokonaisuuden hahmottaminen
helpottuu
• Vuosien välinen vertailu
• Väline skenaariolaskelmien tekoon
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Valtionosuudet 2015

- lopulliset tiedot 31.12.2014
• Valtionosuusprosentti
» VM: 25,44 % (29,57 % vuonna 2014)
» OKM: 29,44 % (41,89 % vuonna 2014)

• Kunnan omarahoitusosuus
» VM: 3 520,93 €/asukas
» OKM: _____ €/asukas

• Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden
laskennallinen peruste 25,6 mrd. €
» mistä valtion osuus 6,51 mrd. euroa ja
» kuntien osuus 19,1 mrd. euroa
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Kotikuntakorvaukset 2015 (1/2)
• Valtionosuuslainsäädännön uudistuessa vuoden
2015 alussa myös kotikuntakorvausten
laskenta muuttuu - tällä kertaa
yksinkertaisemmaksi.
• Uudet ikäryhmittäiset porrastukset ovat
» 0,61 x 6-vuotiaat x kotikuntakorvauksen perusosa
» 1,0 x 7-12-vuotiaat x kotikuntakorvauksen perusosa
» 1,6 x 13-16-vuotiaat x kotikuntakorvauksen perusosa

• …
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Kotikuntakorvaukset 2015 (2/2)
• …
• Kotikuntakorvauksen perusosa on siis sama kaikille
kunnille (ei enää kunnittaista laskentaa) ja muille
opetuksen järjestäjille: 6 226,21 euroa/7-12vuotias vuonna 2015.
»
»
»
»

6-vuotiaalle hinta on tästä 61 % eli
0,61 * 6226,21= 3 797,99 €/6-vuotias
13-16-vuotiaalle oppivelvolliselle hinta on
1,6 * 6226,21 = 9 961,94 €/13-16-vuotias

• Jos opetuksen järjestäjä on muu kuin kunta, rahoitus
on 94 % edellä mainituista hinnoista.
• Tarkemmin kotikuntakorvauksen määräytymisestä:
» Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 1704/2009,
38 §.
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Kiitokset mielenkiinnostanne!
Sanna Lehtonen
Kehittämispäällikkö, kuntatalousyksikkö
Suomen Kuntaliitto
Toinen Linja 14, FI-00530 Helsinki, Finland
Mob. +358 50 575 9090
Sanna.Lehtonena@kuntaliitto.fi
www.kunnat.net / www.kommunerna.net / www.localfinland.net

