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Liite 2 Valtiovarainministeriön pykälämuutosehdotukset
Liite sisältää pykälämuutosehdotukset, jotka koskevat:
1. Maakuntien rahoituslakiehdotusta
2. Maakuntalakiehdotusta
3. Ns. voimaanpanolakiehdotusta

1. Maakuntien rahoituslakiehdotuksen muutosehdotukset
HE 15/2017 vp, HE 57/2017 vp ja HE 15/2018
vp kokonaisuuteen sisältyvä ehdotus, huomioiden HaV & StV vastineissa esitetty aikataulumuutos

Muutosehdotus

1 § Lain tarkoitus

1 § Lain tarkoitus

Valtion rahoitus maakunnille niiden järjestämisvastuulle kuuluvien tehtävien kustannusten kattamiseksi myönnetään tämän lain nojalla siltä osin kuin
ei toisin säädetä tai valtion talousarviossa määrätä.
Maakuntien tehtävistä säädetään tarkemmin maakuntalain ( / ) 6 §:ssä.

Valtion rahoitus myönnetään maakuntien järjestämisvastuulle kuuluvien tehtävien kustannusten kattamiseen tämän lain nojalla. Maakuntien tehtävistä säädetään tarkemmin maakuntalain ( / ) 6 §:ssä. Lakia ei
kuitenkaan sovelleta maakuntien kustannusten kattamiseen sellaisissa tehtävissä, joiden rahoituksesta on
erikseen muualla säädetty tai valtion talousarviossa
erikseen määrätty.

Tätä lakia ei sovelleta Ahvenanmaan maakunnassa.

Tätä lakia ei sovelleta Ahvenanmaan maakunnassa.

3 § Valtion rahoitus maakunnille

3 § Valtion rahoitus maakunnille

Maakunnille myönnetään valtion rahoitusta maakunnan asukasmäärän, sosiaali- ja terveydenhuollon
ikäryhmäkohtaisten tekijöiden ja palvelujen tarvetta
kuvaavien tekijöiden sekä kasvupalvelua kuvaavien
tekijöiden, maatalousyritysten määrän, asukastiheyden, vieraskielisyyden, kaksikielisyyden ja saaristoisuuden sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
toimien perusteella siten kuin jäljempänä tarkemmin
säädetään.

Maakunnille myönnetään valtion rahoitusta maakunnan asukasmäärän, sosiaali- ja terveydenhuollon
ikäryhmäkohtaisten tekijöiden ja palvelujen tarvetta
kuvaavien tekijöiden sekä kasvupalvelua kuvaavien
tekijöiden, maatalousyritysten määrän, asukastiheyden, vieraskielisyyden, kaksikielisyyden ja saaristoisuuden sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
toimien perusteella siten kuin jäljempänä tarkemmin
säädetään. Osuuksien painoarvot valtion rahoituksessa ovat seuraavat:
Asukasperusteinen
10,842 prosenttia
osuus
Ikäryhmäkohtaiset tar35,932 prosenttia
vetekijät
Sosiaali- ja terveyspal46,114 prosenttia
velujen tarvetekijät
Kasvupalvelua kuvaa2,952 prosenttia
vat tekijät
Asukastiheys
1,528 prosenttia
Vieraskielisyys
1,325 prosenttia
Maatalousyritykset
0,916 prosenttia
Kaksikielisyys
0,284 prosenttia
Saaristoisuus
0,107 prosenttia
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Kullekin maakunnalle myönnetään valtion rahoituksena euromäärä, joka saadaan laskettaessa yhteen
10 §:ssä tarkoitetut sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset ja 18 §:ssä tarkoitetut maakunnan muiden tehtävien laskennalliset kustannukset.

Kullekin maakunnalle myönnetään valtion rahoituksena euromäärä, joka saadaan laskettaessa yhteen
10 §:ssä tarkoitetut sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset ja 18 §:ssä tarkoitetut maakunnan muiden tehtävien laskennalliset kustannukset.

Valtio voi myöntää maakunnalle lyhytaikaista lainaa tai valtiontakauksia siten kuin siitä erikseen säädetään.

Valtio voi myöntää maakunnalle lyhytaikaista lainaa tai valtiontakauksia siten kuin siitä erikseen säädetään.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin
1 momentissa tarkoitettujen osuuksien painotuksista.

[poisto]

5 § Valtion rahoituksen perusteena olevat kustannukset

5 § Valtion rahoituksen perusteena olevat kustannukset

Valtion rahoituksen perusteena käytetään 3 luvussa tarkoitettuja laskennallisia kustannuksia tarkistettaessa maakuntien sosiaali- ja terveydenhuollon toteutuneiden käyttökustannusten kahden viimeisimmän
tilastoidun vuoden keskiarvoa. Lain 4 luvussa tarkoitettuja laskennallisia kustannuksia tarkistettaessa valtion rahoituksen perusteena käytetään maakuntien
muiden tehtävien toteutuneita kustannuksia viimeisimmiltä tilastoidulta vuodelta. Rahoitusta tarkistettaessa kustannuksina ei pidetä 9 §:ssä tarkoitettua hankintoihin sisältyvää arvonlisäveroa. Huomioitavista
kustannuksista vähennetään vuosikohtaisesti maakuntien perimät asiakas- ja käyttömaksut sekä maakuntien
saamat myyntitulot.

Valtion rahoituksen perusteena käytetään 3 luvussa tarkoitettuja laskennallisia kustannuksia tarkistettaessa maakuntien sosiaali- ja terveydenhuollon toteutuneiden käyttökustannusten kahden viimeisimmän
tilastoidun vuoden keskiarvoa. Lain 4 luvussa tarkoitettuja laskennallisia kustannuksia tarkistettaessa valtion rahoituksen perusteena käytetään maakuntien
muiden tehtävien toteutuneita kustannuksia viimeisimmiltä tilastoidulta vuodelta. Rahoitusta tarkistettaessa kustannuksina ei pidetä 9 §:ssä tarkoitettua hankintoihin sisältyvää arvonlisäveroa. Huomioitavista
kustannuksista vähennetään vuosikohtaisesti maakuntien perimät asiakas- ja käyttömaksut, maakunnille 7
ja 8 §:n perusteella maksettu rahoitus sekä maakuntien saamat myyntitulot.

Valtion rahoituksen laskennallisten kustannusten
tarkistuksessa otetaan huomioon maakuntien järjestämisvastuulle kuuluvien tehtävien laajuuden tai laadun
muutos, jos se aiheutuu asianomaista tehtävää koskevasta laista tai asetuksesta, lakiin tai asetukseen perustuvasta valtion viranomaisen määräyksestä tai valtion
talousarviosta. Valtion rahoitusta voidaan korottaa tai
alentaa tehtävien laajuuden tai laadun muutoksen perusteella. Tehtävien laajuuden tai laadun muutos voi
perustua valtion talousarvioon siltä osin kuin maakunnan tehtäviä koskevasta lainsäädännöstä ei muuta aiheudu.

Valtion rahoituksen laskennallisten kustannusten
tarkistuksessa otetaan huomioon maakuntien järjestämisvastuulle kuuluvien tehtävien laajuuden tai laadun
muutos, jos se aiheutuu asianomaista tehtävää koskevasta laista tai asetuksesta, lakiin tai asetukseen perustuvasta valtion viranomaisen määräyksestä tai valtion
talousarviosta. Valtion rahoitusta voidaan korottaa tai
alentaa tehtävien laajuuden tai laadun muutoksen perusteella. Tehtävien laajuuden tai laadun muutos voi
perustua valtion talousarvioon siltä osin kuin maakunnan tehtäviä koskevasta lainsäädännöstä ei muuta aiheudu.

6 § Valtion rahoituksen tarkistaminen

6 § Valtion rahoituksen taso

Valtion rahoituksen varainhoitovuotta koskeva
taso määräytyy vuosittain tarkistamalla 3 ja 4 luvussa
tarkoitettujen laskennallisten kustannusten perusteet
ottaen huomioon 5 §:n 1 momentissa tarkoitetut toteutuneet kustannukset, 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu
tehtävien laajuuden tai laadun muutos sekä arvioitu
maakuntien perimien asiakas- ja käyttömaksujen sekä
myyntitulojen yhteismäärä.

Valtion rahoituksen varainhoitovuotta koskeva
taso määräytyy vuosittain tarkistamalla 3 ja 4 luvussa
tarkoitettujen laskennallisten kustannusten perusteet
ottaen huomioon 5 §:n 1 momentissa tarkoitetut toteutuneet kustannukset, 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu
tehtävien laajuuden tai laadun muutos sekä arvioitu
maakuntien perimien asiakas- ja käyttömaksujen sekä
myyntitulojen yhteismäärä.
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Toteutuneet käyttökustannukset otetaan huomioon
3 luvun laskennallisten kustannusten perusteita tarkistettaessa siihen määrään asti, että käyttökustannusten
vuosittainen kasvu vastaa enintään prosenttimäärää,
joka on 5 momentissa tarkoitetun maakuntaindeksin
toteutunut muutos lisättynä 0,5 prosenttiyksiköllä. Toteutuneet kustannukset otetaan huomioon 4 luvun laskennallisten kustannusten perusteita tarkistettaessa siihen määrään asti, että kustannusten vuosittainen kasvu
vastaa enintään prosenttimäärää, joka on maakuntaindeksin toteutunut muutos kerrottuna luvulla 0,4. Vuosittaista muutosta laskettaessa ei oteta huomioon sitä
osuutta kustannuksista, joka vastaa 5 §:n 2 momentin
nojalla laskennallisiin kustannuksiin tarkistuksen kohteena olevina vuosina tehtyjä tarkistuksia.

Toteutuneet käyttökustannukset otetaan huomioon
3 luvun laskennallisten kustannusten perusteita tarkistettaessa siihen määrään asti, että käyttökustannusten
vuosittainen kasvu vastaa enintään prosenttimäärää,
joka on 5 momentissa tarkoitetun maakuntaindeksin
toteutunut muutos lisättynä 0,5 prosenttiyksiköllä. Toteutuneet kustannukset otetaan huomioon 4 luvun laskennallisten kustannusten perusteita tarkistettaessa siihen määrään asti, että kustannusten vuosittainen kasvu
vastaa enintään prosenttimäärää, joka on maakuntaindeksin toteutunut muutos kerrottuna luvulla 0,4. Vuosittaista muutosta laskettaessa ei oteta huomioon sitä
osuutta kustannuksista, joka vastaa 5 §:n 2 momentin
nojalla laskennallisiin kustannuksiin tarkistuksen kohteena olevina vuosina tehtyjä tarkistuksia.

Toteutuneet käyttökustannukset otetaan huomioon
3 luvun laskennallisten kustannusten perusteita tarkistettaessa 2 momentissa säädetyn ylittävältä osalta, jos
se on välttämätöntä peruspalvelujen saatavuuden turvaamiseksi. Edellä 5 §:n 2 momentissa tarkoitetut tehtävien laajuuden tai laadun muutokset otetaan huomioon ennen tässä momentissa tarkoitettua käyttökustannusten huomioon ottamista. Peruspalvelujen saatavuuden turvaamisen arvioinnissa otetaan huomioon peruspalvelujen saatavuuden toteutunut kehitys ja arviot
saatavuuden ongelmista sekä maakuntien mahdollisuudet toteuttaa taloutensa ja toimintansa muutoksia.

Jos rahoituksen taso muutoin vaarantaisi riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamisen useammassa kuin seitsemässä maakunnassa tai maakunnissa, joiden asukasmäärä on yhteensä enemmän kuin
40 prosenttia koko maan asukasmäärästä, tasoa on
korotettava sillä määrällä, joka on tarpeen riittävien
sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi sen jälkeen, kun on otettu huomioon maakunnan edellytykset
varautua muiden lakisääteisten velvoitteidensa hoitamiseen. Korotus otetaan huomioon 3 luvun laskennallisten kustannusten perusteiden tarkistamisessa.
Muissa tilanteissa, joissa rahoituksen taso muutoin
vaarantaisi riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen
turvaamisen, maakunnan rahoituksen korottamiseen
sovelletaan 7 §:ää.

Arviointi tarpeesta ottaa 3 momentissa tarkoitetut
toteutuneet kustannukset huomioon tehdään julkisen
talouden suunnitelmaa ja valtion talousarvioesitystä
valmisteltaessa. Arviointi perustuu:
1) sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ( / ) 30 §:ssä tarkoitettuun selvitykseen;
2) muihin julkisen talouden suunnitelmaa tai valtion
talousarvioesitystä valmisteltaessa käytettävissä oleviin maakuntien talouden tai palvelujärjestelmän tilaa
koskeviin selvityksiin ja tietoihin.

[poisto]

Valtion rahoituksen tarkistuksessa otetaan lisäksi
huomioon 3 luvun laskennallisten kustannusten perusteiden osalta arvioitu kustannustason muutos, joka
määräytyy maakuntaindeksin mukaisesti. Jäljempänä
4 luvussa säädettyjen laskennallisten kustannusten perusteiden osalta otetaan huomioon kuitenkin vain kustannustason muutos, joka saadaan kertomalla maakuntaindeksin mukaisesti määräytyvä arvioitu kustannustason muutos luvulla 0,4. Maakuntaindeksiä laskettaessa yleisen ansiotasoindeksin painokerroin on 0,45,
kuluttajahintaindeksin 0,40 ja maakuntatyönantajan
sosiaaliturvamaksujen vuotuisen muutoksen 0,15.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin
maakuntaindeksin laskennasta.

Valtion rahoituksen tarkistuksessa otetaan lisäksi
huomioon 3 luvun laskennallisten kustannusten perusteiden osalta arvioitu kustannustason muutos, joka
määräytyy maakuntaindeksin mukaisesti. Jäljempänä
4 luvussa säädettyjen laskennallisten kustannusten perusteiden osalta otetaan huomioon kuitenkin vain kustannustason muutos, joka saadaan kertomalla maakuntaindeksin mukaisesti määräytyvä arvioitu kustannustason muutos luvulla 0,4. Maakuntaindeksiä laskettaessa yleisen ansiotasoindeksin painokerroin on 0,45,
kuluttajahintaindeksin 0,40 ja maakuntatyönantajan
sosiaaliturvamaksujen vuotuisen muutoksen 0,15.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin
maakuntaindeksin laskennasta.

Maakunnan perimien asiakas- ja käyttömaksujen
sekä myyntitulojen yhteismäärä tarkistetaan vuosittain
ottamalla huomioon uusimmat käytössä olevat tiedot

Maakunnan perimien asiakas- ja käyttömaksujen
sekä myyntitulojen yhteismäärä tarkistetaan vuosittain
ottamalla huomioon uusimmat käytössä olevat tiedot
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toteutuneista maakunnan asiakas- ja käyttömaksutuloista ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 2 §:n 2 momenttiin perustuvista asiakasmaksujen muutoksista sekä maakunnan saamista myyntituloista.

toteutuneista maakunnan asiakas- ja käyttömaksutuloista ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 2 §:n 2 momenttiin perustuvista asiakasmaksujen muutoksista sekä maakunnan saamista myyntituloista.
Tässä pykälässä säädetty rahoitus myönnetään
valtion talousarvioon otettavasta määrärahasta.

7 § Maakunnan rahoituksen harkinnanvarainen
korottaminen

7 § Maakunnan lisärahoitus

Maakunnan rahoitusta voidaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti ja tilapäisesti valtion talousarvion rajoissa, jos maakunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten maakuntatalouden vaikeuksien
vuoksi on lisärahoituksen tarpeessa. Lisärahoituksen
tarpeeseen vaikuttavina seikkoina voidaan ottaa huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet.

Jos rahoituksen taso muutoin vaarantaisi riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamisen, maakunnalla on oikeus saada muualla 2 – 4 luvuissa säädetyn lisäksi valtiolta rahoitusta se määrä, joka on
tarpeen riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi sen jälkeen, kun on otettu huomioon maakunnan edellytykset varautua muiden lakisääteisten
velvoitteidensa hoitamiseen. Rahoitus myönnetään
valtion talousarvioon otettavasta määrärahasta. Määrärahan perusteluihin voidaan edellä tässä momentissa säädetyn varmistamiseksi ottaa määrärahan käytöstä palvelujen vaikuttavuutta, laatua, määrää tai
järjestämisen tehokkuutta koskevia määräyksiä.

Maakunnan rahoituksen korotuksen myöntämisen
ehdoksi voidaan asettaa sellaisten toimien toteuttaminen, jotka ovat kustannusten hallinnan tai muutoin
maakunnan tehtävien hoitamisen turvaamisen kannalta välttämättömiä. Lisäksi korotuksen myöntämisen ehtona on, että maakunta käyttää rahoituksen sen
myöntämisen perusteena olevaan tarpeeseen.
Harkinnanvaraisen rahoituksen yhteismäärää vastaava euromäärä vähennetään maakunnille maksettavan valtion rahoituksen kokonaismäärästä. Vähennys
on kaikissa maakunnissa asukasta kohden yhtä suuri.
8 § Taloudellisissa vaikeuksissa olevan maakunnan
valtion rahoitus
Maakunnalle voidaan maksuvalmiusongelmien
korjaamista varten myöntää valtion laina tai valtiontakaus.
Jos maakunnan taloudelliset vaikeudet ovat pitkäkestoisia ja uhkaavat vaarantaa maakunnan taloudelliset sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen
tai muiden tehtävien hoitamiseen liittyvät edellytykset
selvitä tehtävistään eikä 1 momentissa tarkoitettua lainaa tai takausta voida pitää riittävänä tai tarkoituksenmukaisena keinona maakunnan taloudellisten ongelmien ratkaisemiseksi, valtion varoista voidaan myöntää maakunnalle valtionavustusta valtionavustuslain
(688/2001) mukaisesti. Lisäksi valtionavustuksen
myöntämisen edellytyksenä on, että sitä voidaan pitää
välttämättömänä maakunnan järjestämien sosiaali- ja

8 § Valtion laina ja takaus sekä valtionavustus
Maakunnalle voidaan maksuvalmiusongelmien
korjaamista varten myöntää valtion laina tai valtiontakaus.
Lisäksi maakunnalle voidaan myöntää valtionavustusta valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti.
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terveyspalvelujen tai muiden tehtävien hoitamisen turvaamiseksi.
23 § Valtion rahoituksen myöntäminen ja maksaminen

23 § Valtion rahoituksen myöntäminen ja maksaminen

Valtiovarainministeriö myöntää maakunnalle valtion rahoituksen hakemuksetta varainhoitovuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä.

Valtiovarainministeriö myöntää maakunnalle valtion rahoituksen hakemuksetta varainhoitovuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Jos valtion rahoituksen tasoa korotetaan varainhoitovuoden aikana 6 §:n
3 momentin nojalla, rahoitus myönnetään viipymättä
sen jälkeen, kun korotuksesta on päätetty.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus maksaa valtion rahoituksen maakunnalle varainhoitovuoden alusta kuukausittain yhtä suurina erinä,
viimeistään kuukauden 11 päivänä. Valtiovarainministeriö toimittaa palvelukeskukselle 1 momentissa
tarkoitettujen euromäärien maksamista varten tarpeelliset tiedot.
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus maksaa 9 §:n 1 momentissa tarkoitetut korvaukset
maakunnille kuukausittain samanaikaisesti 2 momentissa tarkoitetun valtion rahoituksen kanssa. Korvaus
perustuu maksatuskuukautta edeltävää kuukautta edeltäneen kuukauden arvonlisäverokustannuksia koskeviin tietoihin. Maakunnan on kirjattava korvausten
maksamista varten tarpeelliset tiedot Valtiokonttorin
ylläpitämään maakuntien taloustietojen raportointipalveluun. Valtiokonttori tekee korvausten maksamista
koskevan päätöksen ja toi-mittaa Valtion talous- ja
henkilöstöhallinnon palvelukeskukselle maakunnalle
maksettavaa korvausta koskevat maksutiedot.
Poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään, valtioneuvosto päättää hakemuksesta 7 §:ssä tarkoitetun
harkinnanvaraisen rahoituksen myöntämisestä. Harkinnanvaraista rahoitusta on haettava valtiovarainministeriön päättämään ajankohtaan mennessä. Valtiovarainministeriö päättää harkinnanvaraisen rahoituksen
maksamisen ajankohdasta.
Jos harkinnanvaraiseen rahoitukseen varattua euromäärää ei kokonaisuudessaan jaeta varainhoitovuoden aikana, jäljelle jäänyt osa maksetaan maakunnille
asukasta kohden yhtä suurena osuutena vuoden viimeisen 2 momentissa tarkoitetun kuukausierän yhteydessä.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus maksaa valtion rahoituksen maakunnalle varainhoitovuoden alusta kuukausittain yhtä suurina erinä,
viimeistään kuukauden 11 päivänä. Valtiovarainministeriö toimittaa palvelukeskukselle 1 momentissa
tarkoitettujen euromäärien maksamista varten tarpeelliset tiedot.
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus maksaa 9 §:n 1 momentissa tarkoitetut korvaukset
maakunnille kuukausittain samanaikaisesti 2 momentissa tarkoitetun valtion rahoituksen kanssa. Korvaus
perustuu maksatuskuukautta edeltävää kuukautta edeltäneen kuukauden arvonlisäverokustannuksia koskeviin tietoihin. Maakunnan on kirjattava korvausten
maksamista varten tarpeelliset tiedot Valtiokonttorin
ylläpitämään maakuntien taloustietojen raportointipalveluun. Valtiokonttori tekee korvausten maksamista
koskevan päätöksen ja toimittaa Valtion talous- ja
henkilöstöhallinnon palvelukeskukselle maakunnalle
maksettavaa korvausta koskevat maksutiedot.
Poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään, 7
§:ssä tarkoitettua lisärahoitusta voidaan myöntää
sekä valtioneuvoston omasta aloitteesta tehdystä esityksestä että valtioneuvoston esityksestä maakunnan
hakemukseen perustuen. Valtiovarainministeriö päättää lisärahoituksen maksamisen ajankohdasta.

Jos harkinnanvaraiseen rahoitukseen varattua euromäärää ei kokonaisuudessaan jaeta varainhoitovuoden aikana, jäljelle jäänyt osa maksetaan maakunnille
asukasta kohden yhtä suurena osuutena vuoden viimeisen 2 momentissa tarkoitetun kuukausierän yhteydessä.

27 § Oikaisumenettely

27 § Oikaisumenettely

Jos maakunta on tyytymätön valtiovarainministeriön
päätökseen valtion rahoituksen myöntämisestä tai Valtiokonttorin päätökseen arvonlisäverokustannusten
korvaamisesta, maakunnalla on oikeus kolmen kuu-

Jos maakunta on tyytymätön valtiovarainministeriön
päätökseen valtion rahoituksen tai maakunnan lisärahoituksen myöntämisestä taikka Valtiokonttorin päätökseen arvonlisäverokustannusten korvaamisesta,
maakunnalla on oikeus kolmen kuukauden kuluessa
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kauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan tehdä pää- päätöksestä tiedon saatuaan tehdä päätöksen tehneelle
töksen tehneelle kirjallinen vaatimus päätöksen oikai- kirjallinen vaatimus päätöksen oikaisemisesta. Päätöksemisesta. Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimus- seen on liitettävä oikaisuvaatimusosoitus.
osoitus.
31 § Valtion rahoituksen määräytyminen vuosina
2020 ja 2021

31 § Valtion rahoituksen määräytyminen vuosina
2020 ja 2021

Valtion rahoituksen valtakunnallinen taso vuonna
2020 vastaa maakuntien lakisääteisten tehtävien järjestämisestä aiheutuvien kustannusten yhteismäärää.
Valtion rahoitus kullekin maakunnalle vastaa asianomaisen maakunnan alueelle kuuluvien kuntien lakisääteisten tehtävien kustannusten sekä valtiolta maakunnille siirtyviin tehtäviin osoitetun maakunnittain
laskennallisesti kohdennetun rahoituksen yhteismäärää. Kustannuksina ei oteta huomioon 9 §:ssä tarkoitettua hankintoihin sisältyvää arvonlisäveroa. Lain 3
§:ssä tarkoitettujen osuuksien painotukset valtion rahoituksessa vuonna 2020 ovat seuraavat:
Asukasperusteinen
10,842 prosenttia
osuus
Ikäryhmäkohtaiset tar35,932 prosenttia
vetekijät
Sosiaali- ja terveyspal46,114 prosenttia
velujen tarvetekijät
Kasvupalvelua kuvaa2,952 prosenttia
vat tekijät
Asukastiheys
1,528 prosenttia
Vieraskielisyys
1,325 prosenttia
Maatalousyritykset
0,916 prosenttia
Kaksikielisyys
0,284 prosenttia
Saaristoisuus
0,107 prosenttia

Valtion rahoituksen valtakunnallinen taso vuonna
2020 vastaa maakuntien lakisääteisten tehtävien järjestämisestä aiheutuvien kustannusten yhteismäärää.
Valtion rahoitus kullekin maakunnalle vastaa asianomaisen maakunnan alueelle kuuluvien kuntien lakisääteisten tehtävien kustannusten sekä valtiolta maakunnille siirtyviin tehtäviin osoitetun maakunnittain
laskennallisesti kohdennetun rahoituksen yhteismäärää. Kustannuksina ei oteta huomioon 9 §:ssä tarkoitettua hankintoihin sisältyvää arvonlisäveroa. [poisto]

Kunnilta maakunnille siirtyvien lakisääteisten sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien
kustannukset otetaan huomioon siten, että lähtökohtana on vastaavien tehtävien kustannusten keskiarvo
vuosina 2018 ja 2019. Kustannusten keskiarvo lasketaan Tilastokeskuksen uusimpien käytettävissä olevien
tilastotietojen ja siltä osin kun vahvistettuja tilastotietoja ei ole vielä käytettävissä Tilastokeskuksen keräämien kuntien talousarviotietojen perusteella. Lisäksi
kunnilta maakunnille siirtyvien kunnallisen maataloustukihallinnon ja maakuntaliittojen lakisääteisten
tehtävien kustannukset otetaan huomioon siten, että
lähtökohtana on Maaseutuviraston maaseutuhallinnon
erilliskyselyyn ja valtionvarainministeriön maakuntien
liitoille tekemään kyselyyn perustuva kuntien vastaavien tehtävien kustannusten keskiarvo vuosina 2018 ja
2019.
Kunnilta maakunnille siirtyvien lakisääteisten tehtävien kustannuksia koskevien tietojen perusteella laaditaan arvio vuoden 2020 kustannuksista siten, että
otetaan huomioon 5 §:ssä tarkoitetut tarkistukset ja

Kunnilta maakunnille siirtyvien lakisääteisten sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien
kustannukset otetaan huomioon siten, että lähtökohtana on vastaavien tehtävien kustannusten keskiarvo
vuosina 2018 ja 2019. Kustannusten keskiarvo lasketaan Tilastokeskuksen uusimpien käytettävissä olevien
tilastotietojen ja siltä osin kun vahvistettuja tilastotietoja ei ole vielä käytettävissä Tilastokeskuksen keräämien kuntien talousarviotietojen perusteella. Lisäksi
kunnilta maakunnille siirtyvien kunnallisen maataloustukihallinnon ja maakuntaliittojen lakisääteisten
tehtävien kustannukset otetaan huomioon siten, että
lähtökohtana on Maaseutuviraston maaseutuhallinnon
erilliskyselyyn ja valtionvarainministeriön maakuntien
liitoille tekemään kyselyyn perustuva kuntien vastaavien tehtävien kustannusten keskiarvo vuosina 2018 ja
2019.
Kunnilta maakunnille siirtyvien lakisääteisten tehtävien kustannuksia koskevien tietojen perusteella laaditaan arvio vuoden 2020 kustannuksista siten, että
otetaan huomioon 5 §:ssä tarkoitetut tarkistukset ja
kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain
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kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain
(1704/2009) 57 §:n 2 momentissa tarkoitetun peruspalvelujen hintaindeksin arvioitu muutos. Valtiolta
maakunnille siirtyvien tehtävien rahoitus otetaan huomioon siten kuin valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2020 esitetään. Edellä 2 momentissa tarkoitetut
laskelmat tarkistetaan kunnilta siirtyvien sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen lakisääteisten
tehtävien kustannusten osalta vuonna 2020 Tilastokeskuksen vuosilta 2018 ja 2019 laatimien lopullisten
kunnittaisten kustannustietojen keskiarvon perustella.
Jos vuoden 2019 osalta näitä tietoja ei ole vielä laskelmia tarkistettaessa käytettävissä, käytetään kyseisen
vuoden osalta Tilastokeskuksen keräämiä kuntien talousarviotietoja. Tässä tapauksessa 2 momentissa tarkoitetut laskelmat tarkistetaan vielä vuonna 2021 Tilastokeskuksen vuosilta 2018 ja 2019 laatimien lopullisten kunnittaisten kustannustietojen keskiarvon perusteella. Sanottuihin lopullisiin tietoihin perustuvat
laskelmat ovat tarkistusvuotta seuraavasta varainhoitovuodesta lukien maakuntien valtion rahoituksen tarkistamisen perusteena.
Muiden kuin kunnilta siirtyvien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen lakisääteisten tehtävien rahoitus tarkistetaan vuonna 2020 siten kuin 6
§:n 5 momentissa säädetään.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 1 momentissa tarkoitetun maakuntien
rahoituksen laskennallista kohdentamista koskevasta
menettelystä ja 2 momentissa tarkoitetusta laskelmia
koskevien tietojen keräämisestä sekä laskelmien tarkistamisesta.

(1704/2009) 57 §:n 2 momentissa tarkoitetun peruspalvelujen hintaindeksin arvioitu muutos. Valtiolta
maakunnille siirtyvien tehtävien rahoitus otetaan huomioon siten kuin valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2020 esitetään. Edellä 2 momentissa tarkoitetut
laskelmat tarkistetaan kunnilta siirtyvien sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen lakisääteisten
tehtävien kustannusten osalta vuonna 2020 Tilastokeskuksen vuosilta 2018 ja 2019 laatimien lopullisten
kunnittaisten kustannustietojen keskiarvon perustella.
Jos vuoden 2019 osalta näitä tietoja ei ole vielä laskelmia tarkistettaessa käytettävissä, käytetään kyseisen
vuoden osalta Tilastokeskuksen keräämiä kuntien talousarviotietoja. Tässä tapauksessa 2 momentissa tarkoitetut laskelmat tarkistetaan vielä vuonna 2021 Tilastokeskuksen vuosilta 2018 ja 2019 laatimien lopullisten kunnittaisten kustannustietojen keskiarvon perusteella. Sanottuihin lopullisiin tietoihin perustuvat
laskelmat ovat tarkistusvuotta seuraavasta varainhoitovuodesta lukien maakuntien valtion rahoituksen tarkistamisen perusteena.
Muiden kuin kunnilta siirtyvien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen lakisääteisten tehtävien rahoitus tarkistetaan vuonna 2020 siten kuin 6
§:n 4 momentissa säädetään. Lisäksi 6 §:n 3 momenttia sovelletaan valtion rahoituksen tason määrittämiseen vuonna 2020.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 1 momentissa tarkoitetun maakuntien
rahoituksen laskennallista kohdentamista koskevasta
menettelystä ja 2 momentissa tarkoitetusta laskelmia
koskevien tietojen keräämisestä sekä laskelmien tarkistamisesta.

32 § Laskennallisten kustannusten käyttöön siirtyminen vuosina 2021-2024

32 § Laskennallisten kustannusten käyttöön siirtyminen vuosina 2021-2024

Valtion rahoitus kullekin maakunnalle määräytyy
vuonna:
1) 2021 siten, että rahoituksesta 80 prosenttia määräytyy maakunnan lakisääteisten tehtävien järjestämisestä
aiheutuvien uusimpien käytettävissä olevien 5 §:n 1
momentissa tarkoitettujen kustannusten ja 20 prosenttia 3 ja 4 luvussa säädettyjen laskennallisten kustannusten perusteella;
2) 2022 siten, että rahoituksesta 60 prosenttia määräytyy maakunnan lakisääteisten tehtävien järjestämisestä
aiheutuvien uusimpien käytettävissä olevien 5 §:n 1
momentissa tarkoitettujen kustannusten ja 40 prosenttia 3 ja 4 luvussa säädettyjen laskennallisten kustannusten perusteella;
3) 2023 siten, että rahoituksesta 40 prosenttia määräytyy maakunnan lakisääteisten tehtävien järjestämisestä
aiheutuvien uusimpien käytettävissä olevien 5 §:n 1

Valtion rahoitus kullekin maakunnalle määräytyy
vuonna:
1) 2021 siten, että rahoituksesta 80 prosenttia määräytyy maakunnan lakisääteisten tehtävien järjestämisestä
aiheutuvien uusimpien käytettävissä olevien 5 §:n 1
momentissa tarkoitettujen kustannusten ja 20 prosenttia 3 ja 4 luvussa säädettyjen laskennallisten kustannusten perusteella;
2) 2022 siten, että rahoituksesta 60 prosenttia määräytyy maakunnan lakisääteisten tehtävien järjestämisestä
aiheutuvien uusimpien käytettävissä olevien 5 §:n 1
momentissa tarkoitettujen kustannusten ja 40 prosenttia 3 ja 4 luvussa säädettyjen laskennallisten kustannusten perusteella;
3) 2023 siten, että rahoituksesta 40 prosenttia määräytyy maakunnan lakisääteisten tehtävien järjestämisestä
aiheutuvien uusimpien käytettävissä olevien 5 §:n 1
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momentissa tarkoitettujen kustannusten ja 60 prosenttia 3 ja 4 luvussa säädettyjen laskennallisten kustannusten perusteella;
4) 2024 siten, että rahoituksesta 20 prosenttia määräytyy maakunnan lakisääteisten tehtävien järjestämisestä
aiheutuvien uusimpien käytettävissä olevien 5 §:n 1
momentissa tarkoitettujen kustannusten ja 80 prosenttia 3 ja 4 luvussa säädettyjen laskennallisten kustannusten perusteella.

momentissa tarkoitettujen kustannusten ja 60 prosenttia 3 ja 4 luvussa säädettyjen laskennallisten kustannusten perusteella;
4) 2024 siten, että rahoituksesta 20 prosenttia määräytyy maakunnan lakisääteisten tehtävien järjestämisestä
aiheutuvien uusimpien käytettävissä olevien 5 §:n 1
momentissa tarkoitettujen kustannusten ja 80 prosenttia 3 ja 4 luvussa säädettyjen laskennallisten kustannusten perusteella.

Edellä 6 §:ää sovelletaan valtion rahoituksen kokonaistason määrittämiseen vuosina 2021—2024.

Edellä 6 §:ää sovelletaan valtion rahoituksen tason
määrittämiseen vuosina 2021—2024.

Maakunnan rahoitusta voidaan korottaa vuosina
2021-2024 hakemuksesta harkinnanvaraisesti 7 §:ssä
tarkoitetusti myös tilanteessa, jossa maakunta on rahoitusjärjestelmän muutoksesta aiheutuvien maakuntatalouden vaikeuksien vuoksi lisärahoituksen tarpeessa.

[poisto]

2. Maakuntalakiehdotus
Koska maakuntien rahoituslain 6-8 §:iä esitetään muutettavaksi, on muutettava myös maakuntalakiehdotuksen maakuntien arviointimenettelysäännöksiä.
HE 15/2017 muotoilu

Muutosehdotus

104 § Maakunnan talouteen liittyvät arviointimenettelyn edellytykset

104 § Maakunnan talouteen liittyvät arviointimenettelyn edellytykset

Valtiovarainministeriö voi käynnistää maakunnan
arviointimenettelyn, jos:
1) maakuntakonsernin vuosikate on ilman maakuntien
rahoituksesta annetun lain ( / ) 8 §:n perusteella myönnettyä harkinnanvaraista rahoituksen korotusta kaksi
tilikautta peräkkäin negatiivinen;
2) maakuntakonsernin toiminnan ja investointien rahavirta on negatiivinen kaksi tilikautta peräkkäin;
3) maakuntakonsernin lainanhoitokatteen tunnusluku
on kaksi tilikautta peräkkäin alle yksi; tai
4) maakunnalle on myönnetty maakuntien rahoituksesta annetun lain 8 §:ssä tarkoitettu harkinnanvarainen rahoitusavustus.

Valtiovarainministeriö voi käynnistää maakunnan
arviointimenettelyn, jos:
1) maakuntakonsernin vuosikate on ilman maakuntien
rahoituksesta annetun lain ( / ) 7 ja 8 §:n perusteella
myönnettyä lisärahoitusta ja valtionavustusta kaksi tilikautta peräkkäin negatiivinen;
2) maakuntakonsernin toiminnan ja investointien rahavirta on negatiivinen kaksi tilikautta peräkkäin;
3) maakuntakonsernin lainanhoitokatteen tunnusluku
on kaksi tilikautta peräkkäin alle yksi; tai
4) maakunnalle on myönnetty yhtenä vuotena maakunnan hakemuksesta tai valtion aloitteesta kahtena
perättäisenä vuotena maakuntien rahoituksesta annetun lain 7 §:n 1 momentissa tarkoitettua lisärahoitusta.
Vuodesta 2025 lukien valtiovarainministeriön on
käynnistettävä maakunnan arviointimenettely 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa.
Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu lainanhoitokate lasketaan kaavalla, jossa tuloslaskelman
vuosikatteeseen lisätään korkokulut ja saatu summa
jaetaan vuosittaisten korkokulujen ja lainanlyhennysten summalla.

Vuodesta 2024 lukien valtiovarainministeriön on
kuitenkin käynnistettävä maakunnan arviointimenettely, jos maakunnalle on myönnetty 1 momentin 4
kohdassa tarkoitettu avustus.
Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu lainanhoitokate lasketaan kaavalla, jossa tuloslaskelman
vuosikatteeseen lisätään korkokulut ja saatu summa
jaetaan vuosittaisten korkokulujen ja lainanlyhennysten summalla..
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Edellä tarkoitettujen tunnuslukujen raja-arvot lasketaan vuosittain Valtiokonttorin ylläpitämistä tiedoista. Tunnuslukujen laskentaperusteina käytetään
Valtionkonttorin käyttämiä laskentaperusteita.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuja maakunnan arviointimenettelyn edellytyksiä arvioidaan ensimmäisen
kerran vuosien 2021 ja 2022 tilinpäätösten perusteella.

Edellä tarkoitettujen tunnuslukujen raja-arvot lasketaan vuosittain Valtiokonttorin ylläpitämistä tiedoista. Tunnuslukujen laskentaperusteina käytetään
Valtionkonttorin käyttämiä laskentaperusteita.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuja maakunnan arviointimenettelyn edellytyksiä arvioidaan ensimmäisen
kerran vuosien 2021 ja 2022 tilinpäätösten perusteella.

3. Ns. voimaanpanolakiehdotus
HaV/VM aiempi ehdotus

Muutosehdotus

35 § Avustus kunnan omaisuuteen kohdistusvista
järjestelyistä aiheutuvien kuntataloudellisten ongelmien hoitamiseen

35 § Korvaus uudistuksen omaisuusjärjestelyistä
kunnalle aiheutuvista kustannuksista

Kunnalla on oikeus saada valtiolta avustusta, jos
kunnan taloudellinen asema olennaisesti vaarantuu
tässä luvusta säädetyistä, kunnan omaisuuteen kohdistuvista järjestelyistä.

Kunnalla on oikeus saada hakemuksen perusteella
valtiolta korvaus tässä luvussa säädettyjen, kunnan
omaisuuteen kohdistuvien järjestelyjen perusteella aiheutuvista kustannuksista siten, kuin 2-6 momentissa
säädetään.

Kunnan omaisuuteen kohdistuvista järjestelyistä
syntyneiden välittömien kustannusten ja hyötyjen
määrää, kunnan taloudellista tilannetta ja merkitystä
kunnan mahdollisuudelle päättää itsenäisesti taloudestaan arvioidaan valtiovarainministeriön ja asianomaisen kunnan välisessä neuvottelussa. Kustannusten ja
hyötyjen merkitystä kunnan taloudelle arvioidaan
niistä aiheutuvan kunnallisveroprosentin olennaisen
laskennallisen korotustarpeen perusteella.

Kunnalle 1 momentissa tarkoitetun korvauksen
myöntämistä arvioidaan omaisuusjärjestelyistä aiheutuvan kunnallisveroprosentin laskennallisen korotustarpeen perusteella. Laskennan perusteena ovat viimeisimmät valmistuneet verotus- ja tilinpäätöstiedot,
ja laskennassa otetaan huomioon vain omaisuusjärjestelyistä aiheutuvat välittömät kustannukset. Välittömät kustannukset lasketaan omaisuusjärjestelyjen
kohteena olevasta omaisuudesta uudistuksen voimaantulon jälkeen syntyvien kulujen ja tuottojen erotuksena. Jos kunnallisveroprosentin laskennallinen
korotustarve ylittää 1,0 prosenttiyksikköä (korvausraja), kunnalla on oikeus saada korvausta siltä osin,
kuin omaisuusjärjestelyistä aiheutuvat välittömät kustannukset ylittävät korvausrajan. Tämän lisäksi kunnalla on oikeus saada myös korvausta kolme neljäsosaa korvausrajan alittavalta osalta, jos kunnan
tuloveroprosentti on korvauksen hakemisvuonna vähintään 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien
kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti.

Kunnan on tehtävä 1 momentissa tarkoitettu hakemus valtiovarainministeriölle viimeistään vuoden
2026 loppuun mennessä. Jos maakunta on käyttänyt
20 §:n 2 momentin mukaista oikeuttaan vuokrasopimuksen pidentämiseen, kunnan hakemus valtiovarainministeriölle viimeistään vuoden 2027 loppuun mennessä. Avustuksen myöntämiseen sovelletaan valtionavustuslakia lukuun ottamatta sen 6 ja 7 §:ää sekä 4 ja
5 lukua.

Valtiovarainministeriö päättää korvauksen myöntämisestä. Ennen päätöksen tekemistä kunnalle aiheutuvien välittömien kustannusten sisältöä ja määrää arvioidaan valtiovarainministeriön ja asianomaisen
kunnan välisessä neuvottelussa.

Kunnan on tehtävä 1 momentissa tarkoitettu hakemus valtiovarainministeriölle viimeistään vuoden
2026 loppuun mennessä. Jos maakunta on käyttänyt
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20 §:n 2 momentin mukaista oikeuttaan vuokrasopimuksen pidentämiseen, kunnan on tehtävä hakemus
viimeistään vuoden 2027 loppuun mennessä.
Korvauksen myöntämiseen sovelletaan valtionavustuslakia lukuun ottamatta sen 6, 7, 22, 23, 27 ja
29 §:ää sekä 4 lukua. Korvaus katsotaan valtionavustuslain 20 §:n 1 momentissa tarkoitetusti ilmeisen perusteettomasti saaduksi siltä osin, kuin tämän pykälän
2 momentissa tarkoitetut välittömät kustannukset olisivat myöhempien tietojen perusteella olleet ilmeisesti
vältettävissä kunnan omin toimenpitein. Jos kunnalle
on myönnetty 2 momentissa tarkoitettua korvausta,
kunnan on ilmoitettava valtiovarainministeriölle toimenpiteistä, jotka vaikuttavat omaisuusjärjestelyistä
aiheutuviin kustannuksiin. Ilmoitus on tehtävä välittömästi, mutta viimeistään kolmen vuoden kuluessa korvauksen myöntämisestä. Valtiovarainministeriön on
päätettävä korvauksen tai sen osan palauttamisesta
kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksen tekemisestä.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin
2 momentissa tarkoitettujen omaisuusjärjestelyistä aiheutuvien välittömien kustannusten määrittämisestä.

