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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eräistä kuntien valtionosuuksien jfujestelyistä vuonna 1996 ja eräistä muutoksista valtionosuuslainsäädäntöön
Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 110/1995 vp laiksi eräistä kuntien valtionosuuksien järjestelyistä vuonna 1996 ja
eräistä muutoksista valtionosuuslainsäädän-

töön. Eduskunta, jolle hallintovaliokunta on
antanut asiasta mietintönsä n:o 811995 vp,
on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
eräistä kuntien valtionosuuksien jätjestelyistä vuonna 1996

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1§
Lain soveltamisala
Sen estämättä, mitä kuntien valtionosuuslaissa (688/92), sosiaali- ja terveydenhuollon
suunnittelusta ja valtionosuudesta annetussa
laissa (733/92) sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (705/92)
säädetään, kunnille varainhoitovuodelle 1996
myönnettävän valtionosuuden määräytymiseen sovelletaan tätä lakia.
Tämän lain 2 §:ää sekä 5 §:n 1 ja 2 momenttia sovelletaan myös niihin yksityisiin
ja valtion ylläpitämiin laitoksiin, joiden rahoitus määräytyy opetus- ja kulttuuritoimen
rahoituksesta annetun lain, valtionosuutta
saavista kansanopistoista annetun lain
(1218/93), valtionosuutta saavista liikunnan
koulutuskeskuksista annetun lain (801/92)
tai opintokeskuslain (1215/93) mukaisesti
taikka muun sellaisen lain mukaisesti, jossa
rahoituksen osalta viitataan edellä tässä momentissa mainittuun lakiin.

tason arvioituja muutoksia mainittuna vuonna. Vuodelle 1996 vahvistettuja valtionosuuksia taikka niiden määräämisen perusteena olevia keskimääräisiä markkamääriä
tai yksikköhintoja ei tarkisteta varainhoitovuoden aikana tai sen jälkeen kustannustason muutosten eikä toiminnan laadun ja
laajuuden muutosten perusteella.
Vuonna 1996 ei tehdä valtion ja kuntien
välistä kustannustenjaon selvitystä eikä siihen perustuvaa tarkistusta valtionosuuksiin
tai niiden määräämisen perusteena oleviin
keskimääräisiin markkamääriin tai yksikköhintoihin.
Vahvistettaessa opetus- ja kulttuuritoimen
valtionosuuksien määräämisen perusteena
olevia yksikköhintojen keskimääräisiä markkamääriä tai yksikköhintoja vuodelle 1996 ei
oteta huomioon valtionosuustehtävien laajuuden ja laadun arvioituja muutoksia.

3 §

2§

Yleinen valtionosuus

Valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon
ja kustannustason tarkistus

Yleisen valtionosuuden keskimääräinen
markkamäärä asukasta kohden vuonna 1996
on 304 markkaa.
Kunnalle tämän lain ja kuntien valtionosuuslain mukaan määräytyvästä yleisestä
valtionosuudesta vähennetään kunnan asukasta kohden 82 markkaa.

V ahvistettaessa valtionosuuksia tai niiden
määräämisen perusteena olevia keskimääräisiä markkamääriä taikka yksikkö-hintoja
vuodelle 1996 ei oteta huomioon kustannus250731
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Sosiaali- ja teJVeydenhuollon valtionosuus
Laskettaessa vuoden 1996 kuntien käyttökustannusten valtionosuutta ovat sosiaali- ja
terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 11 §:ssä tarkoitetut
asukaskohtaiset valtionosuudet seuraavat:
ikäryhmä

sosiaalihuolto
markkaa/asukas
0-6-vuotiaat
8 603
434
7-64-vuotiaat
65-74-vuotiaat
3 833
7 5 vuotta täyttäneet 3 533

terveydenhuolto
markkaa/asukas
1 163
1 097
2 724
4 374

Sairastavuuden mukaan määräytyvä keskimääräinen valtionosuus asukasta kohden
on 455 markkaa.
Edellä 1 ja 2 momentissa säädettyjen
markkamäärien perusteella kunnalle lasketosta käyttökustannusten valtionosuudesta
vähennetään 391 markkaa kunnan asukasta
kohden.
5§
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Edellä 1 momentissa tarkoitettuja keskimääräisiä markkamääriä ja yksikköhintoja
laskettaessa otetaan huomioon yksikköhintojen korotusten perusteena käytettävien
vuokrien ja vuokra-arvon pääomakorvausten
sekä ammatillisten erityisoppilaitosten lainojen hoitomenojen kokonaismäärissä vuoden
1995 keskimääräisten markkamäärien vahvistamisen jälkeen tapahtuneet muutokset.
Edellä 1 ja 2 momentin sekä opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain
mukaisesti kunnalle lasketusta valtionosuudesta vähennetään 262 markkaa kunnan asukasta kohden.

6 §
Kunnan asukasmäärä
Edellä 3 ja 4 §:ssä sekä 5 §:n 3 momentissa tarkoitettuina asukasmäärinä käytetään väestötietojärjestelmässä olevia kuntien
asukasmääriä vuodenvaihteessa 1994/1995.

7§

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet
vuonna 1996 lasketaan vuodelle 1995 vahvistettujen yksikköhintojen keskimääräisten
markkamäärien perusteella. Milloin yksikköhinnat eivät perustu keskimääräisiin
markkamääriin, valtionosuudet lasketaan
vuodelle 1995 määrättyjen yksikköhintojen
perusteella.

Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin keskimääräisten markkamäärien ja yksikköhintojen vahvistamiseksi
vuodelle 1996.

Laki

kuntien valtionosuuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 3 päivänä elokuuta 1992 annetun kuntien valtionosuuslain (688/92) 3 §:n 2 momentti, 4 §:n 1 momentti, 8 §:n 3 momentti sekä 16, 17 ja 35 § sekä
muutetaan 2 §:n 2 ja 3 kohta, 5 §:n 1 momentti, 6 §:n 2 momentti, 8 §:n 1 momentti, 9,
14, 15, 20 ja 21 §, 22 §:n 1 ja 3 momentti, 23 §:n 1 ja 3 momentti sekä 25 ja 29 § seuraavasti:
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2§
Määritelmiä
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kimääräisellä markkamäärällä. Näin saatu
markkamäärä kerrotaan asukastiheyden, pinta-alan, saaristoisuuden ja väestön kielisuhteen mukaan määräytyvillä kertoimilla.

Tässä laissa tarkoitetaan:
2) yleisellä valtionosuudella yleisen valtionosuuden perusosaa;
3) rahoitusavustuksella harkinnanvaraista
avustusta;

9 §

V erotuloihin perustuva valtionosuuksien
tasaus

5§
Valtionosuustehtävien ja kustannustason
muutos
Valtionosuustehtävien laajuuden ja laadun
muutos otetaan huomioon siltä osin kuin se
aiheutuu asianomaista valtionosuustehtävää
koskevasta laista, lakiin tai asetukseen perustuvasta valtion viranomaisen määräyksestä,
valtakunnallisesta suunnitelmasta taikka valtion talousarviosta.
6 §

Kustannustenjaon säilyttäminen
Kustannustenjaon kehitys selvitetään koko
maan tasolla ja kokonaisuudessaan valtion ja
kuntien välillä. Valtionosuuksien tai niiden
määräytymisen perusteena olevia keskimääräisiä markkamääriä tarkistetaan selvitysten
edellyttämällä tavalla joka neljäs vuosi (tarkistusvuosi) siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa
(705/92) sekä sosiaali- ja terveydenhuollon
suunnittelusta ja valtionosuudesta annetussa
laissa (733/92) säädetään.
8§

Yleisen valtionosuuden määräytyminen
Kunta saa yleisenä valtionosuutena markkamäärän, joka määräytyy tämän pykälän
1 ja 2 momentin mukaan. Markkamäärä saadaan kertomalla varainhoitovuotta edeltävän
vuoden alkaessa ollut väestötietolain
(507/93) 18 §:n mukainen kunnan asukasluku vahvistetulla yleisen valtionosuuden kes-

Kunnalle myönnetään verotuloihin :perustuvaa valtionosuuden lisäystä (tasausllså), jos
sen laskennallinen verotulo asukasta kohti
on pienempi kuin 90 prosenttia markkamäärästä, joka saadaan jakamalla kaikkien kuntien yhteenlasketut verotulot kuntien yhteenlasketulla asukasluvulla (tasausraja). Tasauslisä lasketaan siten, että sen ja kunnan
laskennallisen verotulon summa on tasausrajan mukainen markkamäärä.
Jos kunnan laskennallinen verotulo asukasta kohti ylittää tasausrajan, vähennetään kunnan valtionosuuksista markkamäärä, joka on
40 prosenttia kunnan asukasta kohden laskettujen laskennallisten verotulojen ja tasausrajan erotuksesta (tasausvähennys).
Kunnan laskennallista verotuloa laskettaessa otetaan huomioon kunnallisvero, kunnan
osuus yhteisön tuloverosta (yhteisöveroosuus) ja kiinteistövero samalta verovuodelta. Mainitut verot otetaan huomioon siltä
verovuodelta, jonka maksuunpanotiedot ovat
käytettävissä varainhoitovuotta edeltävän
vuoden syyskuun 1 päivään mennessä. Laskelmassa ei oteta huomioon Ahvenanmaan
maakunnan kuntia.
Kunnan laskennallisen kunnallisveron ja
yhteisövero-osuuden määrä saadaan kertomalla kunnan laskennallinen veroäyrimäärä
kuntien veroäyrimäärillä painotetuna keskimääräisellä kunnan tuloveroprosentilla. Laskennallinen veroäyrimäärä on maksuunpannun kunnallisveron ja yhteisövero-osuuden
yhteismäärä jaettuna kunnan tuloveroprosentilla. Kunnan laskennallinen kiinteistövero
saadaan kertomalla kunnan kiinteistöverolain
(654/92) 11-14 §:ssä tarkoitettujen kiinteistölajeittaisten verotusarvojen yhteismäärät
kaikkien kuntien kiinteistölajeittaisilla verotusarvoilla painotetuilla keskimääräisillä
kiinteistöveroprosenteilla. Laskennallista verotuloa laskettaessa asukaslukuna käytetään
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sen vuoden asukaslukua, jonka tuloihin verotus kohdistuu.
14 §
Asukasluvun alenemisen mukaan
määräytyvä markkamäärä
Jos kunnan asukasluku on kolmen vuoden
aikana varainhoitovuotta edeltävän vuoden
alusta lukien alentunut, lasketaan asukasluvun alenemisen mukaan määräytyvä markkamäärä seuraavan kaavan mukaan: 0,5 x asukaslukujen erotus x (koko maassa varainhoitovuotta edeltävälle vuodelle myönnetty yleinen valtionosuus + tehtäväkohtaiset valtionosuudet)/asukas.
15 §
Siirtymätasaus
V aitioneuvosto vahvistaa kullekin kunnalle
vuodelle 1996 valtionosuusjärjestelmän
muutoksesta aiheutuvan siirtymätasauksen
asukasta kohti. Siirtymätasaus tehdään kunnalle, jonka 2 momentin mukainen valtionosuuksien muutos ylittää 200 markkaa
asukasta kohden.
Siirtymätasaus lasketaan vähentämällä
kunnalle vuonna 1995 voimassa olevien valtionosuusperusteiden mukaan myönnettyjen
valtionosuuksien summasta, johon sisältyvät
yleinen valtionosuus, verotulojen täydennys,
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja
kulttuuritoimen tehtäväkohtaiset valtionosuudet vähennettynä kunnan osuudella kansaneläkkeiden lisäosien kustannuksista, niiden
valtionosuuksien yhteismäärä, joka kunnalle
lasketaan tämän lain, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä eräistä
kuntien valtionosuuksien järjestelyistä vuonna 1996 annetun lain ( 1 ) mukaisin valtionosuuksien määräytymisperustein vuoden
1995 tasossa ilman vuotta 1996 koskevia
valtionosuuksien vähennyksiä. Laskettaessa
peruskoululain 84 d §:ssä tarkoitettua tunnuslukua sovelletaan kuitenkin syksyn 1995
oppilasmääriä. Kunnan osuutena kansaneläkkeiden lisäosien kustannuksista käytetään
1,55 penniä kunnassa verovuodelta 1993
maksuunpantua veroäyriä kohti.
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Jos 2 momentissa tarkoitettu erotus on positiivinen, myönnetään kunnalle siirtymätasaus, joka on 2 momentissa tarkoitettu erotus vähennettynä 200 markalla asukasta kohti.
Jos 2 momentissa tarkoitettu erotus on negatiivinen, vähennetään kunnan valtionosuuksista siirtymätasaus, joka on 2 momentissa tarkoitettu erotus vähennettynä 200
markalla asukasta kohti.
20 §
Valtionosuuden ja rahoitusavustuksen
myöntäminen sekä verotuloihin perustuvan
valtionosuuksien tasauksen vahvistaminen
Valtionapuviranomainen myöntää yleisen
valtionosuuden, tehtäväkohtaiset valtionosuudet ja harkinnanvaraisen avustuksen
sekä vahvistaa verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen.
Yleinen valtionosuus, verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus ja tehtäväkohtaiset valtionosuudet myönnetään hakemuksetta
vuosittain viimeistään tammikuun 11 päivänä.
Harkinnanvaraista avustusta on haettava
elokuun loppuun mennessä ja se myönnetään
varainhoitovuoden loppuun mennessä.
21 §
Maksaminen
Valtionosuudet, joissa on otettu huomioon
9 §:ssä tarkoitettu verotuloihin perustuva
valtionosuuksien tasaus ja 15 §:ssä tarkoitettu siirtymätasaus, maksetaan kunnalle varainhoitovuoden alusta lukien kuukausittain
yhtä suurina erinä kunakin kuukautena viimeistään sen 11 päivänä. Harkinnanvarainen
avustus maksetaan kunnalle varainhoitovuoden loppuun mennessä.
Tasauslisän maksaa sisäasiainministeriö.
Tasauslisästä 11 prosenttia maksetaan kuntien valtionosuuslain, 54 prosenttia sosiaalija terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain sekä 35 prosenttia
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisiin valtionosuoksiin valtion
talousarviossa osoitetoista määrärahoista.
Maksettaessa mainittujen lakien mukaisia
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valtionosuuksia tasausvähennykset ja siirtymätasaukset otetaan huomioon samassa suhteessa.
Jos kunnalle myönnettävä yleinen valtionosuus on pienempi kuin 2 momentin mukaiset yleisen valtionosuuden vähennykset, vähennetään erotuksesta 60 prosenttia sosiaalija terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain sekä 40 prosenttia
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaista valtionosuutta maksettaessa.
Sisäasiainministeriö toimittaa sosiaali- ja
terveysministeriölle sekä opetusministeriölle
kuntakohtaisen päätöksensä 2 ja 3 momentissa tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisia valtionosuuksia maksettaessa huomioon otettavista
markkamääristä.
22 §
Saamatta jääneen etuuden suorittaminen
Jos
oikaisuvaatimuksen
tekemiselle
25 §:ssä säädetyn määräajan kuluttua ilmenee tietoja, jotka eivät ole olleet aikaisemmin kunnan tai kuntayhtymän käytettävissä
ja kunnalta tai kuntayhtymäitä on tämän
vuoksi jäänyt saamatta valtionosuutta, joka
olisi lain mukaan kuulunut sille, on saamatta
jäänyt määrä suoritettava kunnalle tai kuntayhtymälle. Suoritettavalie määrälle on
maksettava Suomen Pankin peruskorkoa vastaava vuotuinen korko sen kuukauden alusta,
jona valtionosuus olisi tullut maksaa.
Valtionapuviranomainen voi päättää, että
saamatta jäänyt etuus maksetaan myöhemmin seuraavien valtionosuuksien yhteydessä.
23 §
Perusteettoman edun palauttaminen
Jos kunta tai kuntayhtymä on saanut perusteettomasti valtionosuutta, on valtionapuviranomaisen määrättävä liikaa saatu määrä
palautettavaksi. Palautettavasta määrästä pe-
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ritään Suomen Pankin peruskorkoa vastaava
vuotuinen korko sen kuukauden alusta, jona
valtionosuus on maksettu.
Palautettava etuus saadaan vähentää myöhemmistä kunnalle tai kuntayhtymälle tulevista valtionosuuksista, tasauslisästä tai
myönnettävästä siirtymätasauksesta.
25 §
Oikaisumenettely
Milloin kunta tai kuntayhtymä on tyytymätön 20 §:ssä tarkoitettuun päätökseen,
joka koskee valtionosuuden myöntämistä,
verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen tai siirtymätasauksen vahvistamista,
kunnalla tai kuntayhtymällä on oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon
saatuaan tehdä valtionapuviranomaiselle kirjallinen vaatimus päätöksen oikaisemisesta.
Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimusosoitus.
29 §
Valtionapuviranomainen
Sisäasiainministeriö
on
valtionapuviranomainen tässä laissa tarkoitetuissa yleistä
valtionosuutta, verotuloihin perustuvaa valtionosuuksien tasausta, siirtymätasausta ja
harkinnanvaraista avustusta koskevissa asioissa.
Tämä laki tule voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.
Tällä lailla kumotaan kuntien valtionosuuslain 35 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 31 päivänä tammikuuta 1994 annettu
laki (90/94).
Ennen tämän lain voimaan tuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.
Tämän lain 15 §:ää sovelletaan kuntien
valtionosuuksien määräytymiseen ja maksamiseen vuodelle 1996.
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Laki

kuntien kantokykyluokituksesta annetun lain kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§

2§

Tällä lailla kumotaan kuntien kantokykyluokituksesta 26 päivänä heinäkuuta 1985
annettu laki (649/85) siihen myöhemmin
tehtyine muutoksineen.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Laki
sosiaali- ja teiVeydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (733/92) 17 § sekä
muutetaan 12 §:n 2 ja 3 momentti sekä 27, 33 ja 39 § seuraavasti:
12 §

27 §

Kunnan valtionosuus

Valtionosuuden suuruus

Sosiaalihuollon valtionosuus saadaan kertomalla ikäryhmittäiset valtionosuudet kunnan asianomaiseen ikäryhmään kuuluvien
asukkaiden määrällä ja laskemalla näin saadut markkamäärät yhteen. Saatu markkamäärä kerrotaan työttömyysasteen mukaan määräytyvällä kertoimella.
Terveydenhuollon valtionosuus saadaan
kertomalla ikäryhmittäiset valtionosuudet
kunnan asianomaiseen ikäryhmään kuuluvien
asukkaiden määrällä ja laskemalla näin saadut markkamäärät yhteen. Saatuun markkamäärään lisätään markkamäärä, joka lasketaan kertomalla sairastavuuden mukaan määräytyvä keskimääräinen markkamäärä kunnan asukkaiden sairastavuuden mukaisella
kertoimella ja kunnan asukasluvulla. Yhteenlaskun tuloksena saatu markkamäärä (perusluku) kerrotaan erikseen asukastiheys- ja
pinta-alakertoimilla ja saadut markkamäärät
lisätään peruslukuun.

Perustamishankkeen
valtionosuus
on
25-50 prosenttia 26 §:ssä tarkoitetuista
kustannuksista. Valtionosuus määräytyy kuntien valtionosuuslain 9 §:n mukaisesti kunnan asukasta kohden lasketun tasatun laskennallisen verotulon (tasattu verotulo) perusteella. Kunta saa valtionosuutta 50 prosenttia, jos sen tasattu verotulo on tasausrajalla.
Jos tasattu verotulo ylittää tasausrajan, valtionosuus määräytyy siten, että kukin tasausrajasta laskettu vähintään yhden prosentin
suuruinen tasatun verotulon kasvu vähentää
valtionosuutta yhdellä prosenttiyksiköllä siihen saakka, kunnes valtionosuus on 25 prosenttia. Valtionosuusprosentti määräytyy perustamishankkeen vahvistamisvuodelle määritellyn tasatun verotulon perusteella.
Milloin kyse on kahden tai useamman
kunnan yhteisestä taikka kuntayhtymän perustamishankkeesta, valtionosuus määräytyy
kunkin kunnan osuuteen tämän kunnan valtionosuusprosentin mukaan.
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33 §

7

myksessä on suuri hanke. Muissa aswtssa
valtionosuusviranomainen on lääninhallitus.

Oikaisumenettely
Milloin kunta tai kuntayhtymä on tyytymätön kuntien valtionosuuslain 20 §:ssä tarkoitettuun päätökseen valtionosuuden myöntämisestä tai päätökseen perustamishankkeeseen suoritettavasta lopullisesta valtionosuudesta, kunnalla ja kuntayhtymällä on oikeus
kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan tehdä päätöksen tehneelle valtionapuviranomaiselle kirjallinen vaatimus
päätöksen oikaisemisesta. Päätökseen on
liitettävä oikaisuvaatimusosoitus.
39 §

Valtionapuviranomainen
Sosiaali- ja terveysministeriö on kuntien
valtionosuuslaissa tarkoitettu valtionapuviranomainen asioissa, jotka koskevat käyttökustannusten valtionosuuksia ja 23 §:ssä
tarkoitettuja neuvotteluja yhteisen hankkeenaloittamisvuodesta silloin, kun kysy-

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.
Tämän lain voimaan tullessa korotetaan
kantokykyluokkakertoimien poiston johdosta
myöhempien vuosien valtionosuuden perusteena olevia vuodeksi 1995 hyväksyttyjä
sosiaali- ja terveydenhuollon asukasta kohden suoritettavien valtionosuuksien markkamääriä kertomalla ne luvulla 1,3677.
Ennen tämän lain voimaantuloa vahvistettuihin perustamishankkeisiin suoritetaan valtionosuus tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti. Näistä
hankkeista vuonna 1996 ja sen jälkeen
syntyneisiin kustannuksiin suoritettava valtionosuus määräytyy vuonna 1995 sovelletun
kunnan valtionosuusprosentin mukaisesti.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Laki
kansaneläkelain 62 § :n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/56) 62 §, sellaisena
kuin se on 5 päivänä helmikuuta 1982 annetussa laissa (103/82), seuraavasti:
62 §
Eläkkeiden lisäosien kustannuksista vastaavat valtio ja kansaneläkelaitos. Eläkelaitoksen osuus kustannuksista on 55 prosenttia
maksettujen lisäosien yhteismäärästä. Valtio
vastaa lisäosien kustannuksista siltä osin
kuin eläkelaitoksen osuus ei kata niitä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.
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Laki

opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain
(705/92) 8 §:n 2-4 momentti ja 22 §,
sellaisina kuin ne ovat, 8 §:n 2-4 momentti 26 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa laissa
(718/93) ja 22 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla,
muutetaan 8 §:n 1 ja 7 momentti, 9 §:n 2-5 momentti, 21 §, 28 §:n 1-3 momentti,
39 §:n 3 momentti, 40 §:n 1 ja 3 momentti, 45 §:n 2 momentti ja 50 §:n 4 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 8 §:n 1 momentti, 9 §:n 2 ja 3 momentti, 39 §:n 3 momentti ja
40 §:n 1 ja 3 momentti mainitussa 26 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa laissa, 8 §:n 7 momentti sekä 9 §:n 4 ja 5 momentti 3 päivänä maaliskuuta 1995 annetussa laissa (261/95),
21 § osittain muutettuna 22 päivänä joulukuuta 1993 annetulla lailla (1454/93) ja 50 §:n 4
momentti 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1680/92), sekä
lisätään 40 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 26 päivänä heinäkuuta
1993 annetulla lailla ja 30 päivänä joulukuuta 1992 annetulla lailla (1687/92), uusi 3 momentti, jolloin muutettu 3 ja nykyinen 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi, seuraavasti:

8§
Opetustoimen valtionosuus
Peruskoulun, peruskoulua korvaavan koulun, lukion, aikuislukion, kansalaisopiston ja
musiikkioppilaitoksessa järjestettävän muun
kuin ammatillisen koulutuksen valtionosuus
on 57 prosenttia 7 §:ssä tarkoitetusta valtionosuuden laskennallisesta perusteesta.
Kunnan valtionosuus taiteen perusapetosta
varten on 37 prosenttia 7 §:n 10 momentin
mukaisesti lasketosta markkarnäärästä.
9§

Kotikuntien maksuosuudet
Peruskoulun ja peruskoulua korvaavan
koulun oppilaan kotikunnan maksuosuus on
43 prosenttia 7 §:n 2 momentissa tarkoitetusta oppilasta kohti lasketosta valtionosuuden laskennallisesta perusteesta.
Peruskoululain 11 §:ssä ja 32 §:n 3 momentissa tarkoitettua opetusta saavan oppilaan kotikunnan maksuosuus määräytyy
2 momentista poiketen siten, että asetuksella
säädettävällä tavalla oppilasta kohti laskettavista todennäköisistä kustannuksista vähennetään oppilasta kohti määräytyvä valtionosuus.

Lukion, aikuislukion ja lukion aikuislinjan
oppilaan kotikunnan maksuosuus on 43 prosenttia 7 §:n 3 ja 9 momentissa tarkoitetusta
oppilasta kohti lasketosta valtionosuuden laskennallisesta perusteesta tai 7 §:n 4 ja 9 momentissa tarkoitetusta yksikköhinnasta.
Ammatillisten oppilaitosten, ammatillisten
erityisoppilaitosten ja musiikki oppilaitoksissa
järjestettävän ammatillisen koulutuksen osalta oppilaan kotikunnan maksuosuus on 43
prosenttia ammatillisen koulutuksen oppilaskohtaisten valtionosuuden laskennallisten
perusteiden valtakunnallisesta oppilasmäärillä painotetusta keskiarvosta. Ammattikorkeakoulun opiskelijan kotikunnan maksuosuus
on 43 prosenttia ammattikorkeakoulujen
opiskelijakohtaisten valtionosuuden laskennallisten perusteiden valtakunnallisesta opiskelijamäärillä painotetusta keskiarvosta. Keskiarvoja laskettaessa otetaan huomioon myös
valtion ylläpitämille oppilaitoksille lasketut
valtionosuuden laskennallisia perusteita vastaavat markkamäärät

21 §

Kulttuuritoimen valtionosuus
Kunnan kirjastotoimen valtionosuus on 57
prosenttia kunnan asukasmäärän ja kirjastolle määrätyn yksikköhinnan tulosta.

EV 133/1995 vp Kunnan muu kulttuuritoimen valtionosuus
on 37 prosenttia markkamäärästä, joka saadaan, kun lasketaan yhteen:
1) kunnan asukasmäärän ja kulttuuritoimintaa varten vahvistetun yksikköhinnan
tulo;
2) kunnan asukasmäärän sekä liikuntatoimintaa ja nuorisotyötä varten vahvistetun
yksikköhinnan tulo;
3) museolle valtionosuuden laskentaperusteeksi vahvistetun henkilötyövuosien määrän
ja museotointa varten vahvistetun yksikköhinnan tulo;
4) teatterille valtionosuuden laskentaperusteeksi vahvistetun henkilötyövuosien määrän
ja teattereita varten vahvistetun yksikköhinnan tulo; sekä
5) orkesterille valtionosuuden laskentaperusteeksi vahvistetun henkilötyövuosien
määrän ja orkestereita varten vahvistetun
yksikköhinnan tulo.
Yksityisen museon, teatterin ja orkesterin
valtionosuus on 37 prosenttia 2 momentin
3-5 kohdassa säädetyllä tavalla lasketusta
markkamäärästä.

28 §

HE 110/1995 vp
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tään kunkin kunnan osuuteen tämän kunnan
valtionosuusprosentin mukaan.
Valtionosuus yksityisen oppilaitoksen perustamishankkeeseen määräytyy oppilaitoksen sijaintikunnan valtionosuusprosentin mukaan.

39 §

Valtionosuuden myöntäminen
Edellä 1 momentissa tarkoitetun valtionosuuden myöntämisestä on lisäksi voimassa,
mitä kuntien valtionosuuslain 20 §:n 2 momentissa säädetään.

40 §

Maksaminen
Edellä 39 §:n 1 momentin mukaan myönnetty käyttökustannusten valtionosuus ja oppilaan kotikunnan maksuosuus maksetaan
siten kuin 2-4 momentissa sekä kuntien
valtionosuuslain 21 §:n 1-3 momentissa
säädetään.

Perustamishankkeen valtionosuusasteikko
Perustamishankkeeseen myönnetään valtionosuutta 25-50 prosenttia 27 §:ssä tarkoitetusta valtionosuuden laskennallisesta
perusteesta. Valtionosuus määräytyy kuntien
valtionosuuslain 9 §:n mukaisesti kunnan
asukasta kohden lasketuntasatun laskennallisen verotulon (tasattu verotulo) perusteella.
Kunta saa valtionosuutta 50 prosenttia, jos
sen tasattu verotulo on tasausrajalla. Jos tasattu verotulo ylittää tasausrajan, valtionosuus määräytyy siten, että kukin tasausrajasta laskettu vähintään yhden prosentin suuruinen tasatun verotulon kasvu vähentää valtionosuutta yhdellä prosenttiyksiköllä siihen
saakka, kunnes valtionosuus on 25 prosenttia. Perustamishankkeen valtionosuusprosentti määräytyy valtionosuuden myöntämisvuodelle määritellyn tasatun verotulon perusteella.
Milloin kysymys on kahden tai useamman
kunnan yhteisestä taikka kuntayhtymän perustamishankkeesta, valtionosuus myönne250731

Kunnalle maksettavassa markkamäärässä
otetaan 2 momentissa säädetyn lisäksi huomioon kuntien valtionosuuslain 21 §:n 2 ja 3
momentissa tarkoitetut tämän lain mukaisten
valtionosuuksien maksamiseen vaikuttavat
markkamäärät
Jos 2 ja 3 momentin mukaan kunnan maksettavaksi tuleva markkamäärä on suurempi
kuin kunnalle maksettava markkamäärä,
kunnan tulee maksaa erotus valtiolle kaksi
kertaa vuodessa, ensimmäinen erä maaliskuun ja toinen erä marraskuun loppuun
mennessä.
45 §

Kuntien valtionosuuslain eräiden säännösten
soveltaminen
Muutoksenhausta 31 §:n ja 39 §:n 4 momentissa tarkoitettuun päätökseen on sovel-

10
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tovin osin voimassa, mitä kuntien valtionosuuslain 25 §:ssä ja 26 §:n 1 momentissa
säädetään. Muutoksenhausta 44 §:ssä tarkoitettuun päätökseen on soveltuvin osin voimassa, mitä kuntien valtionosuuslain 26 §:n
1 momentissa säädetään. Muutoksenhausta
muuhun päätökseen, joka on annettu tämän
lain nojalla tai kuntien valtionosuuslain sellaisen säännöksen nojalla, johon tässä laissa
viitataan, on soveltuvin osin voimassa, mitä
kuntien valtionosuuslain 26 §:ssä säädetään.

50§
Perustamiskustannukset

Sen estämättä, mitä 40 §:n 5 momentissa
säädetään, valtionosuus perustamishankkeeseen voidaan vuosina 1993-1997 myöntää
ehdolla, että se maksetaan hankkeen valmistumista seuraavan kalenterivuoden alusta
seitsemän vuoden aikana yhtä suurina vuotuisina erinä. Kukin vuosierä maksetaan tällöin ennen maaliskuun loppua ja siihen lisätään maksamaUoman valtionosuuden osalle
laskettu Suomen Pankin peruskorkoa vastaava vuotuinen korko, joka lasketaan ensimmäisen vuosierän maksupäivästä. Val-

tionosuushakemuksessa on ilmoitettava,
suostuuko hakija mainittuun ehtoon.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.
Tämän lain voimaantuloa edeltävien
vuosien käyttökustannusten rahoitukseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
Tämän lain 9 §:n 5 momentin säännöksiä
ammattikorkeakoulun opiskelijan kotikunnan
maksuosuudesta sovelletaan ensimmäisen
kerran määrättäessä kotikuntien maksuosuuksia vuodelle 1997.
Perustamishankkeeseen, jolle on myönnetty valtionosuutta ennen tämän lain voimaantuloa, maksetaan valtionosuutta vuonna 1995
sovelletun valtionosuusprosentin mukaisesti.
Valtionosuuteen, joka on myönnetty työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen opetusja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain
55 §:n nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna 30 päivänä joulukuuta 1992 ja 26 päivänä heinäkuuta 1993 annetuilla laeilla
(1680/92 ja 718/93), sovelletaan vuonna
1995 käytettyä valtionosuusprosenttia.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Laki

kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä liikuntavammaisten kouluista annetun lain 17 a §:n
muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä liikuntavammaisten kouluista 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun lain (481183) 17 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 26
päivänä heinäkuuta 1993 annetussa laissa (722/93), seuraavasti:
17 a §
Oppilaan kotikunta on velvollinen suorittamaan valtiolle tässä laissa tarkoitetun erityiskoulun varsinaisesta oppilaasta maksuosuuden, joka on 43 prosenttia peruskoululain
32 §:n 3 momentissa tarkoitettua opetusta
saavien
oppilaiden kotikuntien maksuosuuksien perusteena käytettävien opetusja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa
laissa (705/92) säädetyllä tavalla oppilasta
kohti laskettavien todennäköisten kustannus-

ten valtakunnallisesta keskiarvosta. Opetusministeriö määrää maksuosuuden määrän perusteet ennalta seuraavaa vuotta varten.
Maksuosuudesta on lisäksi voimassa, mitä
mainitun lain 40 §:n 1, 2 ja 4 momentissa
säädetään.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.
Kotikunnan maksuosuoksiin tämän lain

EV 133/1995 vp- HE 110/1995 vp
voimaantuloa edeltäviltä vuosilta sovelletaan
tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita
säännöksiä.
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Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Laki

vieraskielisistä yksityisistä kouluista annetun lain 3 aja 3 b §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vieraskielisistä yksityisistä kouluista 28 päivänä kesäkuuta 1963 annetun lain
(373/63) 3 a §:n 1 momentti ja 3 b §, sellaisina kuin ne ovat 29 päivänä joulukuuta 1994
annetussa laissa (1451/94), seuraavasti:

3a§
Opetusministeriö myöntää koulun ylläpitäjälle valtionosuutta vuosittain 57 prosenttia
markkamäärästä, joka saadaan kertomalla
koulun oppilasmäärä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (705/92)
10 §:n nojalla vahvistetulla valtakunnallisella
peruskoulun valtionosuuden perusteena olevien yksikköhintojen keskimääräisellä markkamäärällä. Valtionosuus myönnetään hakemuksetta.
3b §
Oppilaan kotikunta on velvollinen suorittamaan tässä laissa tarkoitettua koulua

käyvästä oppilaasta koulun ylläpitäjälle maksuosuuden, joka on 43 prosenttia 3 a §:ssä
mainitusta yksikköhintojen keskimääräisestä
markkamäärästä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.
Tämän lain voimaantuloa edeltävien
vuosien käyttökustannusten rahoittamiseen
sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Laki
luujoittelukoululain 18 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 31 päivänä tammikuuta 1985 annetun harjoittelukoululain (143/85) 18 §:n
1 momentti, sellaisena kuin se on 26 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa laissa (719/93),
seuraavasti:
18 §
Kunta, joka on harjoittelukoulun oppilaan
kotikuntalaissa (201/94) tarkoitettu kotikunta
asetuksella säädettävänä ajankohtana, on
velvollinen suorittamaan valtiolle oppilaasta
maksuosuuden, joka on 43 prosenttia opetusja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa
laissa (705/92) säädetyllä tavalla lasketusta
oppilaan kotikunnan oppilaskohtaisesta pe-

ruskoulun tai lukion valtionosuuden laskennallisesta perusteesta. Maksuosuudesta on
lisäksi voimassa, mitä mainitun lain 40 §:n
1, 2 ja 4 momentissa säädetään.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.
Kotikunnan maksuosuuksiin tämän lain
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voimaantuloa edeltäviltä vuosilta sovelletaan
tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita
säännöksiä.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Laki
Suomalais-venäläisestä koulusta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Suomalais-venäläisestä koulusta 21 päivänä toukokuuta 1976 annetun lain
(412176) 10 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 26 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa
laissa (720/93), seuraavasti:
10 §
Kunta, joka on Suomalais-venäläisen koulun oppilaan kotikuntalaissa (201194) tarkoitettu kotikunta asetuksella säädettävänä ajankohtana, on velvollinen suorittamaan valtiolle oppilaasta maksuosuuden, joka on 43 prosenttia opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (705/92) säädetyllä
tavalla lasketusta oppilaan kotikunnan oppilaskohtaisesta peruskoulun tai lukion valtionosuuden laskennallisesta perusteesta. Maksuosuudesta on lisäksi voimassa, mitä maini-

tun lain 40 §:n 1, 2 ja 4 momentissa säädetään.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.
Kotikunnan maksuosuuksiin tämän lain
voimaantuloa edeltäviltä vuosilta sovelletaan
tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita
säännöksiä.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Laki

Helsingin ranskalais-suomalaisesta koulusta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Helsingin ranskalais-suomalaisesta koulusta 7 päivänä tammikuuta 1977 annetun
lain (33177) 10 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 26 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa
laissa (721193), seuraavasti:
10 §
Kunta, joka on Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun oppilaan kotikuntalaissa
(201194) tarkoitettu kotikunta asetuksella
säädettävänä ajankohtana, on velvollinen
suorittamaan valtiolle oppilaasta maksuosuuden, joka on 43 prosenttia opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (705/92) säädetyllä tavalla lasketusta oppilaan kotikunnan oppilaskohtaisesta peruskoulun tai lukion valtionosuuden laskennallisesta perusteesta. Maksuosuudesta on lisäksi

voimassa, mitä mainitun lain 40 §:n 1, 2 ja
4 momentissa säädetään.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.
Kotikunnan maksuosuuksiin tämän lain
voimaantuloa edeltäviltä vuosilta sovelletaan
tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita
säännöksiä.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.
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Laki

Steiner-koulusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Steiner-koulusta 27 päivänä toukokuuta 1977 annetun lain (417177) 5 §, sellaisena kuin se on 3 päivänä elokuuta 1992 annetussa laissa (715/92), seuraavasti:

5§
Steiner-koulu saa käyttökustannuksiinsa
valtionapua, joka on 60 prosenttia koulun
sijaintikunnan peruskoulun oppilasta kohden
määrätyn yksikköhinnan ja koulun oppilasmäärän tulosta.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Laki
steinerpedagogisista erityiskouluista annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan steinerpedagogisista erityiskouluista 12 päivänä joulukuuta 1986 annetun lain
(932/86) 3 §:n 2 momentti ja 4 §, sellaisina kuin ne ovat 22 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa (1457/93), seuraavasti:
3 §

Opetusministeriö myöntää koulun ylläpitäjälle valtionosuutta 57 prosenttia markkamäärästä, joka saadaan kertomalla koulun
oppilasmäärä opetusministeriön oppilasta
kohden ennalta seuraavaa vuotta varten määräämällä yksikköhinnalla.
4§
Oppilaan kotikunta on velvollinen suorittamaan kouluun osoittamastaan oppilaasta

koulun ylläpitäjälle maksuosuuden, joka on
43 prosenttia 3 §:ssä tarkoitetusta yksikköhinnasta.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.
Tämän lain voimaantuloa edeltävien vuosien käyttökustannusten rahoittamiseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.
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Laki

oppisopimuskoulutuksesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan oppisopimuskoulutuksesta 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1605/92)
15 §:n 2 ja 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa
(1222/93), seuraavasti:
Valtionosuus on 97 prosenttia 2 momentissa tarkoitetusta yksikköhinnasta.

15 §

Valtionosuus oppisopimuskoulutukseen
Opetusministeriö määrää vuosittain valtion
talousarvion
rajoissa
oppisopimuskoulutuksen valtionosuuden perusteena olevan yksikköhinnan opiskelijaa kohti erikseen
ammatillista peruskoulutusta ja erikseen ammatillista lisäkoulutusta varten.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.
Tämän lain voimaantuloa edeltävien vuosien valtionosuuteen sovelletaan tämän lain
voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Laki
Anna Tapion koulusta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Anna Tapion koulusta 23 päivänä joulukuuta 1988 annetun lain (1197/88) 4 §:n
1 momentti ja 5 §, sellaisina kuin ne ovat 22 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa
(1459/93), seuraavasti:
4§
Opetusministeriö myöntää koulun ylläpitäjälle valtionosuutta 57 prosenttia markkamäärästä, joka saadaan kertomalla koulun
oppilasmäärä opetusministeriön oppilasta
kohden ennalta seuraavaa vuotta varten määräämällä yksikköhinnalla.

5§
Oppilaan kotikunta on velvollinen suorittamaan koulun ylläpitäjälle oppilaasta mak-

suosuuden, joka on 43 prosenttia 4 §:ssä
tarkoitetusta yksikköhinnasta.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.
Tämän lain voimaantuloa edeltävien vuosien käyttökustannusten rahoittamiseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.
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Laki

valtionosuutta saavistaliikunnan koulutuskeskuksista annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan valtionosuutta saavista liikunnan koulutuskeskuksista 21 päivänä elokuuta 1992
annetun lain (801/92) 31 §:n 1 momentti seuraavasti:
31 §

Vuokra-aTVon pääomakorvauksen maksaminen

seuraavan kymmenen vuoden aikana. Valtionosuus maksetaan vuonna 1995 sovelletun
keskimääräisen valtionosuusprosentin mukaisesti.

Jos ennen tämän lain voimaantuloa tehdyn
päätöksen nojalla tulisi tässä laissa tarkoitetun liikunnan koulutuskeskuksen ylläpitäjälle
suoritettavaksi valtionosuutta vuokra-arvoon,
maksetaan valtionosuutta vuokra-arvon pääomakorvaukseen aikaisempien säännösten
mukaisesti hankintaa tai perusparannusta

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Laki

museolain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 3 päivänä elokuuta 1992 annetun museolain (729/92) 3 §:n 2 momentti seuraavasti:

3§

kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetussa laissa säädetään.

Valtionosuus suoritetaan opetusministeriön
nimeämälle valtakunnalliselle erikoismuseolle, maakuntamuseolle ja aluetiridemuseolle
valtakunnallisten tai alueellisten tehtävien
vuoksi 10 prosenttiyksikköä korkeampana

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.
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Laki

teatteri- ja omesterilain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 3 päivänä elokuuta 1992 annetun teatteri- ja orkesterilain (730/92) 5 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 16 päivänä joulukuuta 1994 annetulla lailla (1277/94),
seuraavasti:

5§
Sen estämättä, miten opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa säädetään käyttökustannuksiin myönnettävästä
valtionosuudesta, Svenska Teatern i Helsingfors -nimisen teatterin ja Tampereen
Työväenteatterin valtionosuusprosentti on
60.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Laki

nuorisotyölain 15 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 24 päivänä helmikuuta 1995 annetun nuorisotyölain (235/95) 15 §:n 1 momentti
seuraavasti:
15 §

S iirtymäsäännös
Sen estämättä, mitä tässä laissa säädetään,
kunnille suoritetaan kumotun lain 27 §:ssä
tarkoitetut valtionosuudet vuokra-arvoihin
vuosilta 1995 ja 1996. Maksettaessa valtionosuutta vuodelle 1996 sovelletaan vuonna
1995 käytettyä valtionosuusprosenttia.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.
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Laki
kunnille palo- ja pelastustoimen kustannuksiin suoritettavista valtionosuuksista
ja -avustuksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan kunnille palo- ja pelastustoimen kustannuksiin suoritettavista valtionosuuksista ja
-avustuksista 4 päivänä heinäkuuta 1975 annetun lain (560175) 3 §:n 2 momentti, sellaisena
kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1275/88),
muutetaan 1 §, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, sekä
lisätään lakiin siitä viimeksi mainitulla lailla kumotun 4 §:n tilalle uusi 4 § seuraavasti:
1§
Kunnalle suoritetaan palo- ja pelastustoimesta annetun lain 6 §:ssä tarkoitetun aluehälytyskeskuksen perustamiskustannuksiin
valtionosuutta 25-50 prosenttia hankkeen
hyväksyttävistä kustannuksista.
Kunnalle suoritetaan valtionosuutta valtion
talousarviossa päätetyissä rajoissa aluehälytyskeskuksen ja kunnan muun palo- ja pelastustoimen hoidon kannalta tarpeellisen kaluston hankinnasta aiheutuviin huomattaviin
kustannuksiin 1 momentissa säädetyissä rajoissa.
Edellä 1 ja 2 momentissa mainittu valtionosuus määräytyy kuntien valtionosuuslain
9 §:n mukaan kunnan asukasta kohden lasketun tasatuo laskennallisen verotulon (tasattu verotulo) perusteella. Kunta saa valtionosuutta 50 prosenttia, jos sen tasattu verotulo on tasausrajalla. Jos tasattu verotulo ylittää tasausrajan, valtionosuus määräytyy siten, että kukin tasausrajasta laskettu vähintään yhden prosentin suuruinen tasatuo verotulon kasvu vähentää valtionosuutta yhdellä
prosenttiyksiköllä siihen saakka, kunnes valtionosuus on 25 prosenttia. Valtionosuusprosentti määräytyy valtionosuuden myöntämisvuodelle määritellyn tasatuo verotulon
perusteella.

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 1995

250731

Milloin kysymys on kahden tai useamman
kunnan yhteisestä taikka kuntayhtymän perustamishankkeesta tai hankinnasta, valtionosuus myönnetään kunkin kunnan osuuteen
tämän kunnan valtionosuusprosentin mukaan.
4 §
Jos kunta on tyytymätön 1 §:n perusteella
tehtyyn päätökseen, sillä on oikeus kolmen
kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan tehdä päätöksen tehneelle valtionapuviranomaiselle kirjallinen vaatimus päätöksen oikaisemisesta. Päätökseen on liitettävä
oikaisuvaatimusosoitus.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.
Ennen tämän lain voimaantuloa vahvistettuihin hankkeisiin suoritetaan valtionosuus
tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

