
Opetushallinnon tutkinto Osa B/Taloushallinto Minna Koskinen  Rahoitusjärjestelmä ja sen rakenne sekä esi- ja perusopetuksen rahoitusperusteet ja rahoituksen määräytyminen. 
Tarkastelen myös Jyväskylän kaupungin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituspäätöstä vuodelta 2013. 

Valtionosuusjärjestelmän kehittyminen 
Valtionosuusjärjestelmä sai alkunsa 1800-luvun loppupuolella. Valtionosuuksia jettiin tiettyyn 
tarkoitukseen, ja niiden jakoperusteet olivat valtion viranomaisten harkinnan varassa. Kuntien 
taloudellisten erojen tasoittamista tapahtui vain vähän. 1900-luvun alkupuolella valtionosuuksien 
jakaminen perustui useisiin eri lakeihin. Kuntien ja valtion tehtävien ja kustannusten jaosta ei kuitenkaan 
tehty tarkkoja rajauksia, ja valtionosuuksien jakoperusteet olivat edelleen melko harkinnanvaraisia ja 
tapauskohtaisia. 1930-luvun lopulla valtionosuusjärjestelmästä muodostui hyvin monimutkainen 
kokonaisuus. Kuntien oli mahdollista saada valtionosuuksia monenlaisiin, pääosin tehtäväkohtaisiin 
tarkoituksiin, ja valtionosuuksien jakoperusteet olivat hyvinkin tarkkoja. Suurin osa valtionosuuksista 
kohdistui koulutoimeen, ja sen osalta pyrittiin jo jonkin verran tasoittamaan myös kuntien välisiä 
taloudellisia eroja. Valtionosuudet oli porrastettu karkeasti kuntamuodoittain (maalaiskunnat, kauppalat ja 
kaupungit). Sotien jälkeen valtionosuusjärjestelmään sisällytettiin voimakas alueellinen tasoitusvaikutus, 
jossa valtionosuudet painottuivat heikoimmassa taloudellisessa asemassa oleville alueille. 
Kuntien kantokykyluokitukseen perustuvaan valtionosuusjärjestelmään siirryttiin 1.1.1969 alkaen. 
Kantokykyluokitus jakoi kunnat 10 luokkaan taloudellisen aseman perusteella. Järjestelmään sisältyi yleinen 
valtionosuus ja tehtäväkohtaiset valtionavustukset. Yleisellä valtionosuudella pyrittiin tasoittamaan kuntien 
taloudellisessa asemassa olevia eroja, ja tehtäväkohtaisilla valtionavustuksilla tasoittamaan 
kustannusrasitusta palvelujen tuottamisessa. Tehtäväkohtaiset valtionavustukset suoritettiin yleensä 
suhteellisena osuutena kyseisistä kustannuksista. Järjestelmän rakenne oli kuitenkin raskas, ja erilaisten 
valtionavustusten määrä suuri. Myöntämisperusteet vaihtelivat ja jättivät monesti harkintavaltaa 
valtionavustuksia myöntäville toimielimille. 
Tämän hetkisen valtionosuusjärjestelmän perusrakenne on muotoutunut pitkälti vuosien 1993, 1997 ja 
2010 uudistuksissa. Vuonna 1993 siirryttiin laskennalliseen valtionosuusjärjestelmään, jonka tarkoituksen 
oli yksinkertaistaa ja yhtenäistää vanhaa kustannusperusteista ja tehtäväsidonnaista järjestelmää. Sen 
keskeisinä tavoitteina oli mm. kannustaa kuntia kustannustietoiseen toimintaan, lisätä kuntien toimivaltaa 
ja poistaa valtion viranomaisten tarpeetonta ohjausta, painottaa toiminnan taloudellisuutta ja 
tuloksellisuutta sekä tasoittaa kuntien taloudellisessa asemassa olevia eroja. Keskeisimmät muutokset 
olivat laskennallisiin valtionosuuskriteereihin siirtyminen ja tehtäväkohtaisten valtionavustusten 
yhdistäminen suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Kantokykyluokitus jäi voimaan. 
Vuoden 1997 alusta siirryttiin kantokykyluokituksesta verotuloihin perustuvaan tasausjärjestelmään, joka 
koostui kuntien verotuloihin perustuvasta valtionosuuksien tasauksesta ja käyttötalouden 
valtionosuuksista. Käyttötalouden valtionosuuksia olivat yleinen valtionosuus, sosiaali- ja terveystoimen 
valtionosuus ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus. Jaettuja valtionosuuksia ei sidottu eri 



käyttötarkoituksiin. Opetustoimen valtionosuuksista vastasi Opetusministeriö, ja ne maksettiin suoraan 
oppilaitosten ylläpitäjille (kunta, kuntayhtymä, yksityinen yhteisö tai säätiö). Kuntien ylläpitämien 
oppilaitosten valtionosuus määräytyi yksikköhintoihin ja opiskelijamääriin perustuvan laskennallisen 
perusteen ja kunnan asukaslukuun perustuvan omarahoitusosuuden erotuksena. Kuntayhtymille ja 
yksityisten oppilaitosten valtionosuus oli yksikköhintojen mukaan laskettu valtionosuuden laskennallinen 
peruste kokonaisuudessaan. Valtionosuusjärjestelmää uudistettiin jälleen vuosina 2002 ja 2006, mutta sen 
perusrakenteeseen ei tehty olennaisia muutoksia. 
Nykyinen valtionosuusjärjestelmä tuli voimaan vuoden 2010 alusta. Aiempaan verrattuna valtionosuuden 
määräytymisperusteet säilyivät varsin pitkälti ennallaan, mutta esi- ja perusopetuksen valtionosuudet 
alettiin maksaa kunnille ikäluokkapohjaisesti. Kiinteistövero poistettiin verotulojen tasauksesta vuonna 
2012. Nyt valtionosuusjärjestelmää ollaan jälleen uudistamassa. Uudistaminen on osa kuntauudistusta, 
johon kuuluvat myös kuntarakenneuudistus, kuntalain kokonaisuudistus, sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämislaki ja kuntien tehtävien uudelleen arviointi. 

Nykyinen kuntien valtionosuusjärjestelmä 
Kuntien rahoitus muodostuu kuntien omista tuloista ja valtion rahoituksesta, joista tärkeimmät ovat 
verotulot ja valtionosuudet. Valtionosuusjärjestelmällä pyritään tasaamaan kuntien välisiä taloudellisia 
eroja siten, että kuntien vastuulla olevien lakisääteisten julkisten palvelujen järjestäminen voidaan taata 
koko maassa. Järjestelmässä painotetaan opetusta tarjoavien yhteisöjen itsenäistä päätöksentekoa, mikä 
näkyy siten, että rahoituksen saaja saa itse päättää valtionosuusrahoituksensa tarkoituksenmukaisimmasta 
käytöstä. 
Valtionosuusrahoitusta jaetaan kahden eri hallinnollisen järjestelmän kautta: valtiovarainministeriö 
hallinnoi kunnan peruspalvelujen valtionosuusrahoitusta ja opetus- ja kulttuuriministeriö opetus- ja 
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaista valtionosuusrahoitusta. Kunnan peruspalvelujen 
valtionosuuteen sisältyvät sosiaali- ja terveydenhoito, esi- ja perusopetus, kirjastot, yleinen kulttuuritoimi ja 
asukasperustainen taiteen perusopetus sekä esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausjärjestelmä ja 
verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus. Opetus- ja kulttuuritoiminen valtionosuuksia jaetaan sekä 
kunnille, kuntayhtymille että yksityisille koulutuksen järjestäjille. Järjestelmän kautta rahoitetaan osa 
esiopetuksesta ja perusopetuksesta, lukiokoulutusta, koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa, ammatillista 
peruskoulutusta, oppisopimuskoulutusta ja ammatillista lisäkoulutusta. Rahoitusta saavat myös 
ammatilliset erikoisoppilaitokset ja ammattikorkeakoulut sekä taiteen perusopetus, kuntien liikunta- ja 
nuorisotoimi sekä museot, teatterit ja orkesterit. Lisäksi järjestelmä kattaa kansanopistoissa, 
kansalaisopistoissa, kesäyliopistoissa, liikunnan koulutuskeskuksissa ja opintokeskuksissa järjestetyn vapaan 
sivistystyön koulutuksen. Järjestelmää täydentää harkinnanvarainen valtionosuuden korotus tilapäisissä 
taloudellisissa vaikeuksissa oleville kunnille. 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuusrahoituksen määräytyminen 
Valtionvarainministeriön hallinnoima valtionosuusrahoitus perustuu kunnan peruspalvelujen 
valtionosuuslakiin (1704/2009). Valtionosuus on laskennallinen ja se perustuu kunnan asukkaiden 
palvelutarpeeseen ja kustannuksia kasvattaviin olosuhdetekijöihin. Valtionosuus koostuu kustannus- ja 
tarve-erojen kompensaatiosta sekä kuntien verotuloihin perustuvasta tulopohjan tasauksesta, ja sen 



suuruus määräytyy palvelun tarvetta kuvaavien ja tuotantokustannuksiin vaikuttavien laskennallisten 
tekijöiden perusteella. Tapa jolla kunta järjestää palvelutoimintansa ei vaikuta valtionosuuden suuruuteen. 
Valtionosuuden kustannus- ja tarve-erojen kompensaatioon sisältyy yleinen osa, peruspalveluiden 
valtionosuus (sosiaali- ja terveydenhuolto, esi- ja perusopetus ja yleiset kirjastot, taiteen perusopetus ja 
yleinen kulttuuritoimi) sekä lisäosat. Kustannus- ja tarve-erojen kompensaation laskentaperusteena ovat 
kunnan asukasmäärä, ikärakenne ja tuotantokustannuksiin vaikuttavat olosuhdetekijät. Valtionosuuden 
yleisen osan perushinta vuonna 2014 on 33,55 €, johon lisätään mahdolliset korotukset (saaristokorotus, 
syrjäisyyskorotus, taajamarakennekorotus, kielikorotus ja asukasmäärän muutokseen perustuva korotus). 
Korotukset lasketaan yleisen osan perushinnasta laissa erikseen määritellyillä kertoimilla. 
Peruspalveluiden valtionosuuden suuruus saadaan laskemalla yhteen kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon, 
esi- ja perusopetuksen sekä kirjastojen laskennalliset kustannukset sekä taiteen perusopetuksen ja yleisen 
kulttuuritoimen määräytymisperusteet ja vähentämällä tästä summasta kunnan omarahoitusosuus. 
Laskennalliset kustannukset määräytyvät kuntakohtaisesti, mutta asukaskohtainen rahoitusosuus on 
samansuuruinen kaikille kunnille. Vuonna 2014 kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti on 29,57 % 
ja kunnan omarahoitusosuus 3282,60 €/asukas. Esi- ja perusopetuksen perushinta vuonna 2014 on 7633,52 
€. Laskennalliset kustannukset saadaan kertomalla perushinta luvulla 0,77, lisäämällä tuloon mahdolliset 
korotukset ja kertomalla näin saatu euromäärä kunnan 6-15-vuotiaiden määrällä. Kunnan 6-vuotiaiden 
määrä kerrotaan luvulla 0,91. Perushintaa korotetaan asukastiheyden ja 13-15-vuotiaiden osuuden 
perusteella. Korostusperusteita ovat myös kunnan kaksikielisyys, sijainti saaristossa, ruotsinkielisyys ja 
vieraskielisyys. Jos kunnan esi- ja perusopetusta järjestää jokin muu taho kuin kunta itse, on kunta 
velvollinen suorittamaan asianomaiselle opetuksen järjestäjälle kotikuntakorvauksen. Kotikuntakorvaus 
määräytyy oppilaan kotikunnan esi- ja perusopetuksen laskennallisten kustannusten perusteella. 
Kotikuntakorvauksen perusosa lasketaan jakamalla laskennalliset kustannukset kunnan painotetulla 6-15-
vuotiaiden määrällä. Painokerroin on 6-vuotiaille 0,91, 7-12-vuotiaille 1,00 ja 13-15-vuotiaille 1,35. 
Kotikuntaa vailla olevan kotikuntakorvauksen maksaa valtio. 
Valtionosuuden lisäosia ovat erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan sekä saamelaisten 
kotiseutualueen kunnan lisäosat. Erityisen harvan asutuksen ja saaristokunnan lisäosat lasketaan yleisen 
osan perushinnan ja kunnan asukasmäärän tulosta laissa erikseen määritellyillä kertoimilla. Saamelaisten 
kotiseutualueen kunnan lisäosa lasketaan erityisen harvan asutuksen lisäosa laissa erikseen määritellyillä 
saamelaiskertoimilla. 
Kuntien tulopohjan tasaus puolestaan perustuu kunnan laskennalliseen verotuloon, ja se tehdään kuntien 
välillä siten, että se joko lisää tai vähentää kunnalle myönnettyä valtionosuuden määrää. Kunnalle 
myönnetään verotuloihin perustuvaa valtionosuuden lisäystä, jos kunnan laskennallinen verotulo on 
asukasta kohden alle tasausrajan eli 91,86 % euromäärästä, joka saadaan jakamalla kaikkien kuntien 
yhteenlasketut verotulot yhteenlasketulla asukkaiden määrällä. Tasauslisän suuruus lasketaan kunnan 
asukasta kohden tasausrajan ja kunnan asukasta kohden lasketun laskennallisen verotulon erotuksena. Jos 
taas laskennallinen verotulo asukasta kohden ylittää tasausrajan, vähennetään valtionosuudesta 
tasausvähennys, joka on 37 % kunnan asukasta kohden laskettujen verotulojen ja tasausrajan erotuksesta. 
Kunnan valtionosuutta voidaan korottaa harkinnanvaraisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten 
kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi. 



Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoituksen määräytyminen 
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoima valtionosuusrahoitus perustuu opetus- ja kulttuuritoimen 
rahoituslakiin (1705/2009), ja se kohdistetaan toimintoihin, jota valtionvarainministeriön hallinnoima 
valtionosuus ei kata. Näitä toimintoja ovat esi- ja perusopetuksen osalta perusopetuksen lisäopetus, 
maahanmuuttajille järjestettävä perusopetukseen valmistava opetus, muille kuin oppivelvollisille 
järjestettävä esi- ja perusopetus, perusopetuksen aineopetus, pidennetty oppivelvollisuus, 
sisäoppilaitokset, koulukodit, joustava perusopetus sekä ulkomailla järjestettävä opetus. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön valtionosuusrahoitus perustuu opiskelijamääriin ja oppilasta kohti vahvistettaviin 
yksikköhintoihin, ja se maksetaan suoraan koulutuksen järjestäjälle: kunnalle, kuntayhtymälle tai 
yksityiselle koulutuksenjärjestäjälle. 
Perusopetukseen suunnatun rahoituksen suuruus lasketaan perusopetuksen lisäopetuksen, 
maahanmuuttajien valmistavan opetuksen, ei-oppivelvollisten opetuksen ja perusopetuksen aineopetuksen 
osalta kertomalla kotikuntakorvauksen perusosa toimintokohtaisella kertoimella ja kertomalla näin saatu 
tulo opiskelijamäärällä. Pidennetyn oppivelvollisuuden, sisäoppilaitosten, koulukotien ja ulkomailla 
järjestettävän opetuksen osalta laskennan lähtökohtana on sen sijaan perusopetuksen perushinta. 
Joustavan perusopetuksen osalta rahoituksen suuruus lasketaan kertomalla toimintaan osallistuvien 
oppilaiden määrä oppilasta kohden määrätyllä yksikköhinnalla. 

Jyväskylän kaupungin vuoden 2013 opetus- ja kulttuuritoimen 
rahoituspäätös 
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus Jyväskylän kaupungille oli vuonna 2013 negatiivinen yhteensä 
34.983.687 euroa. 
Valtionosuuteen sisältyy esi- ja perusopetukseen suunnattua rahoitusta yhteensä 4.219.687 euroa. 5-
vuotiaiden esiopetukseen on ohjattu rahoitusta 96.628 euroa. Perusopetuksen lisäopetukseen on 
rahoitusta 27.714 euroa, muiden yli 16-vuotiaiden perusopetukseen 45.338 euroa, vaikeasti 
kehitysvammaisten perusopetukseen 436.788 euroa, muiden vammaisten perusopetukseen 3.562.819 
euroa sekä joustavan perusopetuksen lisää 56.100 euroa. OKM:n rahoitusosuus esi- ja perusopetuksen 
laskennallisista kustannuksista on 100 %. 
Perusopetuslaissa tarkoitettuun aamu- ja iltapäivätoimintaan on osoitettu 1.407.841 euroa, taiteen 
perusopetukseen 125.328 euroa ja vapaaseen sivistystyöhön 1.694.142 euroa. OKM:n rahoitusosuus on 
näissä 57 % laskennallisesta perusteesta. Liikuntatoiminnan osuus valtionosuudesta on 470.669 euroa ja 
nuorisotyön osuus 232.364 euroa (OKM:n rahoitusosuus 30 %). Näiden lisäksi valtionosuuteen sisältyy 
museoille osoitettua rahoitusta yhteensä 1.374.220 euroa (OKM:n rahoitusosuus 47 %) ja teatteri- ja 
orkesteritoimintaan yhteensä 2.444.402 euroa. 
Valtionosuus on negatiivinen, koska opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta merkittävin osa maksetaan 
lukiokoulutukseen, ammatilliseen peruskoulutukseen ja ammattikorkeakouluille suoraan koulutuksen 
järjestäjille. Koska Jyväskylän kaupunki ei itse järjestä tätä koulutusta alueensa opiskelijoille, se joutuu 
maksamaan kotikuntakorvausta muille koulutuksen järjestäjille. Tämä näkyy rahoituslaskelmassa 
vähennyksenä kohdassa Kunnan rahoitusosuus, joka on -47.389.128 euroa. 
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