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PÄÄTÖS KUNNAN PE] 
VEROPERUSTEMUUTOKSISTA 
KORVAUKSESTA VUONNA 2020

PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDESTA JA
JOHTUVIEN VEROTULOMENETYSTEN

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden koostuminen:

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 5 §:n 
mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuus koostuu seuraavista valtion
osuusperusteista:

1) 1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen valtionosuustehtävien laskennallisista 
kustannuksista j a
2) syijäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden ja saamelaisten kotiseutualueen 
kunnan lisäosien määräytymisperusteista.

Kunnalle myönnetään valtionosuutta 1 §:ssä tarkoitettujen valtionosuusteh
tävien järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin euromäärä, joka saadaan, 
kun 6-13 §:n mukaisesti määräytyvät laskennalliset kustannukset lasketaan 
yhteen ja saadusta summasta vähennetään 56 §:ssä tarkoitettu kunnan oma
rahoitusosuus. Vuonna 2020 kunnan omarahoitusosuus on 3 654,72 euroa 
asukasta kohden. Näin saatuun euromäärään lisätään kunnan 26-28 §:ssä tar
koitetut syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden ja saamelaisten kotiseutu
alueen kunnan lisäosat

Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta lisätään ja vähennetään lain 7 luvussa 
tarkoitetuilla erillä. Näitä ovat
- verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus,
- verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen muutoksen neutrali

sointi kunta-valtio suhteessa
- vuoden 2010 valtionosuusj ärj estelmämuutoksen tasaus,
- työmarkkinatuen ja toimeentulotuen huomioon ottaminen valtionosuu

dessa,
- vuoden 2015 työmarkkinatukiuudistukseen liittyvä tasaus,
- maakuntien liittojen tehtäviin liittyvä rahoituksen siirto
- perustoimeentulotuen KELA siirtoon liittyvä vähennys
- kilpailukykypakettiin liittyvä vähennys
- eläketukeen liittyvä vähennys sekä
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määräaikaiset kuntien valtionosuuteen kohdistuvat vähennykset ja li
säykset.

Varainhoitovuodesta 2010 lähtien toteutetuista veroperustemuutoksista joh
tuvia kunnallisverotulomuutpksia vastaava euromäärä maksetaan kunnille 
valtionosuuden yhteydessä Kunnalle maksetaan sen verotulojen menetystä 
vastaava euromäärä.

Kunnan kunkin varainhoitovuoden verotulojen menetystä laskettaessa sovel
letaan varainhoitovuotta edeltänyttä vuotta edeltäneen vuoden verotustietoja 
ja varainhoitovuotta edeltäneen vuoden veroprosenttia sekä asukaslukua va
rainhoitovuotta edeltäneen vuoden lopussa.

Veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausten hallin
nointiin ja maksamiseen sovelletaan kunnan peruspalvelujen valtionosuu
desta annetun lain 48 §:n 1 momenttia, 49 §:n 1 ja 2 momenttia, 50—53 §:ää 
ja 61—63 §:ää. Muutoksenhausta säädetään mainitun lain 12 luvussa.

Toimivalta:
Lain 48 §:n mukaan valtiovarainministeriö myöntää kunnan peruspalvelujen 
valtionosuuden sekä korvauksen veroperustemuutoksista johtuvista verotu- 
lomenetyksistä.

Päätös:
Valtiovarainministeriö on tänään kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 
annetun lain 48 §:n nojalla myöntänyt kunnille kunnan peruspalvelujen val
tionosuutta sekä päättänyt kuntien veroperustemuutoksista johtuvista verotu
lomenetysten korvauksista vuodelle 2020 liitteen 1 mukaisesti.

Myönnetyn valtionosuuden määrä ja sen laskentaperusteet sekä 
veroperustemuutoksista johtuvista verotulomenetysten korvauksen laskenta
perusteet ilmenevät asianomaiselle kunnalle valtiovarainministeriön verkko
sivuilta osoitteesta: www.vm.fi/kunta_asiat.

Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 2019

Kuntaministeri

Neuvotteleva virkamies Ville Salonen

http://www.vm.fi/kunta_asiat
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Oikaisuvaatimusosoitus:

Jos kunta on tyytymätön valtiovarainministeriön kunnan peruspalvelujen 
valtionosuuden myöntämistä tai veroperustemuutoksista johtuvien verotulo- 
menetysten korvausta koskevaan päätökseen, sillä on kunnan peruspalvelu
jen valtionosuuslain 64 §:n nojalla oikeus kolmen kuukauden kuluessa pää
töksestä tiedon saatuaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus valtiovarainminis
teriölle. Oikaisuvaatimusohjeet ovat tämän päätöksen liitteenä 2.

LIITTEET Maksuerittely (Liite 1)
Oikaisuvaatimusohjeet (Liite 2)

TIEDOKSI Valtiovarainministeriö/Kehittämis- ja hallintotoiminto
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Opetushallitus
Suomen Kuntaliitto



MAKSUERITTELY
VALTIOVARAINMINISTERIÖ

LIITE

Hämeenlinna
30.12.2019

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, veroperustemuutoksista johtuvien veromenetysten 
korvaus ja opetustoimen muu rahoitus vuonna 2020

Valtiovarainministeriö myöntää kunnan peruspalveluiden valtionosuuden sekä päättää 
veroperustemuutoksista johtuvista verotulomenetysten korvauksista. Valtiovarainministeriön hallinnoimasta 
kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta sekä kotikuntakorvauksista säädetään kunnan peruspalvelujen 
valtionosuudesta annetussa laissa (1704/2009).

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (1705/2009) 
sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa (1765/2009) tarkoitetut valtionosuudet.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus maksaa valtionosuudet ja muun rahoituksen kunnille ja 
muille valtionosuuden tai rahoituksen saajille yhtenä kokonaisuutena varainhoitovuoden alusta kuukausittain 
yhtä suurina erinä, viimeistään kuukauden 11. päivänä. Yhdistettyyn maksatukseen sisältyvät 
valtiovarainministeriön myöntämä kunnan peruspalvelujen valtionosuus, verotulomenetysten korvaukset ja 
kotikuntakorvaukset sekä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 
annetussa laissa sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu rahoitus.

euroa / kuukausi euroa / vuosi

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus
(sis. verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen) 7 141 281 85 695 375

- mistä verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 777 582 9 330 979

- mistä osakuntaliitoksen osuus 0 0

Kotikuntakorvaustulot 62 774 753 290

Kotikuntakorvausmenot -66 340 -796 083

Yksityisten opetuksen järjestäjien arvonlisävero 0 0

Veroperustemuutoksista johtuvien veromenetysten korvaus 2 301 385 27 616 615

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa 
sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu 
rahoitus

-1 012 104 -12 145 192

Yhteensä 8 426 996 101 124 006

Tarkempi erittely kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja sen laskentatekijöistä 
sekä kotikuntakorvauksista löytyy valtiovarainministeriön verkkosivuilta:

Vuoden 2020 valtionosuuspäätökset ja niihin liittyvät laskentatiedot:
- www.vm.fi/kunta_asiat

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa 
tarkoitettu rahoitus:
- www.oph.fi/rahoitus/valtionosuudet

http://www.vm.fi/kunta_asiat
http://www.oph.fi/rahoitus/valtionosuudet


Lisätietoja:

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, verotulomenetysten korvaus ja kotikuntakorvaukset

Valtiovarainministeriö 

sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi

- Ville Salonen, neuvotteleva virkamies 
p. 0295 530 388

- Markku Nissinen, finanssineuvos 
p. 0295 530 314.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä vapaasta sivistystyöstä 
annetussa laissa tarkoitetut valtionosuudet ja muu rahoitus

Yksikön päällikkö
Kouluneuvos Antti Markkanen
puh. 029 533 1423
Erityisasiantuntija Seppo Hänninen
ammatillinen lisäkoulutus, erikoisoppilaitokset
puh. 029 533 1598
Erityisasiantuntija Lea Juhola
ammatillinen peruskoulutus, oppisopimuskoulutus
puh. 029 533 1300
Erityisasiantuntija Sirpa Kesti
lukiokoulutus, vapaa sivistystyö
puh. 029 533 1094
Erityisasiantuntija Leena Matilainen
esi- ja perusopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, taiteen perusopetus 
puh. 029 533 1691

etunimi.sukunimi@oph.fi

Jakelu
Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden ja kotikuntakorvaustulojen saajat

Tiedoksi
Valtiovarainministeriö/Kehittämis- ja hallintotoiminto
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Opetushallitus
Suomen Kuntaliitto
Yksityisen opetusalan liitto
Koulutuksen järjestäjien yhdistys KJY ry

mailto:etunimi.sukunimi@vm.fi
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
LIITE

Oikeus hakea oikaisua

Jos kunta on tyytymätön edellä olevaan päätökseen, sillä on kunnan peruspalvelujen val
tionosuudesta annetun lain 64 §:n nojalla oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä 
tiedon saatuaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle.

Oikaisuvaatimusviranomainen

V aitio varainministeriö 
Kunta- ja aluehallinto-osasto 
PL 28
00023 Valtioneuvosto
faksi (09) 160 331 23 (kirjaamo)
sähköpostiosoite: valtiovarainministerio@vm.fi

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Kunnan katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi sinä päivänä, kun kunta on vastaanottanut 
päätöksen postin saantitodistuksella.

Oikaisuvaatimuksen muoto, sisältö sekä lähettäminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kiijallisesti ja siitä on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksen teki
jän nimi ja osoite, hakijan vaatimukset ja vaatimuksen perusteet sekä mitä päätöstä oikai
suvaatimus koskee.

Oikaisuvaatimus on toimitettava valtiovarainministeriölle ennen oikaisuvaatimusajan 
päättymistä. Oikaisuvaatimus voidaan lähettää sähköpostitse tai faksilla.

Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vappu, joulu- 
tai juhannusaattopäivä tai lauantai, oikaisuvaatimus voidaan jättää ensimmäisenä arki
päivänä edellä mainitun päivän jälkeen.

mailto:valtiovarainministerio@vm.fi



