EV 131/2007 vp — HE 83/2007 vp, HE 155/2007 vp

EDUSKUNNAN VASTAUS 131/2007 vp
Hallituksen esitys laeiksi kuntien valtionosuuslain 27 §:n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain
18 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 28 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys laeiksi kuntien valtionosuuslain 27 §:n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain
18 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 28 §:n muuttamisesta
annetun hallituksen esityksen (HE 83/2007 vp)
täydentämisestä

Asia
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä
laeiksi kuntien valtionosuuslain 27 §:n, sosiaalija terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n sekä opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja
28 §:n muuttamisesta (HE 83/2007 vp) ja esityksensä edellä mainitun hallituksen esityksen täydentämisestä (HE 155/2007 vp).

Valiokuntakäsittely
Hallintovaliokunta on antanut asioista yhteisen
mietinnön (HaVM 13/2007 vp).

Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
kuntien valtionosuuslain 27 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun kuntien valtionosuuslain (1147/1996) 27 §:n
3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1320/2006, seuraavasti:

HE 83/2007 vp
HE 155/2007 vp
HaVM 13/2007 vp
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Yleisen valtionosuuden perusteena oleva euromäärä

ten rahoittamiseksi. Kunnalle vuosina 2008—
2010 myönnettävästä yleisestä valtionosuudesta
vähennetään 0,37 euroa asukasta kohden viranomaisradioverkon rahoittamiseksi.

— — — — — — — — — — — — — —
Kunnalle vuosina 2007 ja 2008 myönnettävästä yleisestä valtionosuudesta vähennetään
0,96 euroa asukasta kohden valtion ja kuntien
yhteisen tietojärjestelmän kehittämiskustannus-

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

27 §

Laki
sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 3 päivänä elokuuta
1992 annetun lain (733/1992) 18 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1327/2006, seuraavasti:
18 §
Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuus
Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon
kustannukset jakautuvat vuosina 2008—2011
kuntien ja valtion kesken siten, että kuntien
osuus tämän lain mukaan määräytyvistä kustannuksista on 67,26 prosenttia ja valtion osuus
32,74 prosenttia.
— — — — — — — — — — — — — —
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.
Vuonna 2008 sosiaali- ja terveydenhuollon
käyttökustannusten valtionosuutta korotetaan lisäksi 3,43 eurolla asukasta kohden kuntien tuloksellisuushankkeisiin liittyvien palkkausjärjestelmien edistämiseksi. Korotus maksetaan
kunnille yhtenä eränä viimeistään 11 päivänä
tammikuuta 2008.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
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Laki
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 28 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain
(635/1998) 9 §:n 1 momentti sekä 28 §:n 5 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 9 §:n 1 momentti laissa 1071/2005 ja 28 §:n 5 momentti laissa 238/2007,
seuraavasti:
9§

28 §

Kunnan rahoitusosuus opetustoimen ja kirjaston käyttökustannuksiin

Museoiden, teattereiden ja orkestereiden yksikköhinnat

Kunnan rahoitusosuus opetustoimen ja kirjaston käyttökustannuksiin vuosina 2008—2011 on
58,11 prosenttia euromäärästä, joka lasketaan siten, että 2 ja 3 momentissa säädetyllä tavalla laskettu euromäärä jaetaan maan asukasmäärällä ja
näin saatu euromäärä kerrotaan kunnan asukasmäärällä.
— — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — —
Arvonlisäveron osalta on soveltuvin osin voimassa, mitä 23 a §:n 1 ja 3 momentissa säädetään. Arvonlisäverovelvollisen yksityisen yhteisön tai säätiön yksikköhintaa ei kuitenkaan koroteta.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran laskettaessa ja määrättäessä keskimääräisiä
yksikköhintoja ja yksikköhintoja vuodelle 2008.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2007
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