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1 Kotona asumista tukevat palvelut lakisääteisiä 

Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut perustuvat lakiin rintama-
veteraanien kuntoutuksesta (1184/1988) ja lakiin rintamaveteraanien kuntoutuk-
sesta annetun lain muuttamisesta (54/2019) sekä asetukseen rintamaveteraa-
nien kuntoutuksesta (1348/1988).  

Rintamaveteraanien ja sotainvalidien kotona asumista tukevat palvelut ovat sa-
malla tasolla, mutta perustuvat edelleen eri lakeihin. Sotainvalidien palvelut pe-
rustuvat sotilasvammalakiin. Määrärahoja ei näiden ryhmien välillä voi yhdis-
tää, ja selvitykset Valtiokonttorille rahojen käytöstä tehdään rintamavete-
raanien ja sotainvalidien osalta erikseen niin kuin tähänkin asti. 

2 Kotona asumista tukeviin palveluihin oikeutetut 

Kotona asumista tukeviin palveluihin oikeutetun rintamaveteraanin tulee olla 
Suomessa asuva vuosien 1939 – 1945 sotiin osallistunut rintamasotilastunnuk-
sen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani.  

Sotainvalidit, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on 10 pro-
senttia tai enemmän saavat vastaavat edut sotilasvammalain nojalla. Siksi he 
eivät voi saada rintamaveteraaneille kotona asumista tukevia palveluita.  

Ryhmät, joilla ei ole edellä mainittua tunnusta, kuten miinanraivaajat, eivät 
ole oikeutettuja näihin palveluihin. 

Kansaneläkelaitos luovuttaa kotikunnalle rintamalisän saajien nimet ja henkilö-
tunnukset vuosittain maksutta tammikuun loppuun mennessä. Kunta voi hyödyn-
tää tietoa tiedottamalla palveluista ja tehostamalla veteraanien kotona asumista 
tukevien palvelujen piiriin pääsemistä. (Rintamasotilaseläkelaki 19 § 
11.4.2014/322).  

3 Kunta rintamaveteraanien kotona asumista tukevien palveluiden järjestä-
jänä 

Valtio (eduskunta) myöntää vuosittain rintamaveteraanien kotona asumista tuke-
viin palveluihin määrärahaa, jolla kuntien/kuntayhtymien (myöhemmin kuntien) 
on määrä järjestää oman kuntansa rintamaveteraaneille kotona asumista tuke-
vat palvelut.  

On tärkeää, että kunnat ovat aktiivisesti yhteydessä rintamaveteraaneihin ja tar-
joavat heidän tarpeensa mukaiset, lakisääteiset kotona asumista tukevat palve-
lut. Määrärahaa ei voi käyttää palkkakustannuksiin. 

Palvelut perustuvat henkilökohtaisen palvelutarpeen kartoitukseen, joka tehdään 
kunnissa lakisääteisesti (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta 
sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012). Kyseessä on kuitenkin 
erityisryhmä, jolle palveluja myönnettäessä kunta ei voi antaa omia ohjeitaan, 
eikä soveltaa samoja kriteerejä kuin muihin ikääntyneisiin. Kunnissa on nouda-
tettava Valtiokonttorin ohjeita silloin kun on kysymys valtion tälle erityisryhmälle 
lakisääteisiin palveluihin myöntämän rahoituksen käytöstä.  

Tämän ohjekirjeen tarkoituksena on ohjata kuntia järjestämään määrärahan 
käyttötarkoitusta vastaavat palvelut palveluihin oikeutetuille rintamaveteraaneille. 
Sisällöltään muuttuneet kohdat ovat sinisellä tekstillä. 
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Ohjekirje löytyy Valtiokonttorin kotisivuilta: https://www.valtiokonttori.fi/pal-
velu/rintamaveteraanien-palvelut/#ohjeita-kunnille Käytä ohjekirjettä sähköisenä, 
koska sitä päivitetään tarvittaessa.  

4 Määräraha ja sen maksaminen  

Valtiokonttori maksaa kunnille kotona asumista tukevien palveluiden määrärahan tammikuun 
lopussa 2021. Se on käytettävä vuoden 2021 aikana. Määräraha maksetaan kunnalle kunnan 
Valtiokonttorille ilmoittaman arvion suuruisena.  

Määrärahojen siirto kuntoutuksen ja kotona asumista tukevien palvelujen kesken ei ole mah-
dollista. 

  
4.1 Määrärahojen käyttö  

Määrärahalla järjestetään palveluja vuoden 2021 aikana. Vuoden 2021 puolella 
annettujen palvelujen laskuja voidaan kuitenkin maksaa vielä vuoden 2022 puo-
lella.  

4.2 Maksetun ennakon täydentäminen 

Jos kunta on arvioinut määrärahatarpeen liian pieneksi, maksettua ennakkoa 
voidaan täydentää loppuvuonna. Valtiokonttori lähettää vuoden 2021 mahdolli-
sesta täydentämistarpeesta erillisen kyselyn syyskuussa. Täydennysmäärära-
han maksamisen jälkeen ei ole enää mahdollista saada lisää määrärahaa.  
Määrärahan ylittyessä ei ole mahdollista saada takautuvaa täydennystä seuraa-
vana vuonna. 
 

4.3 Määrärahakysely vuodelle 2022 

Valtiokonttori kysyy kunnilta arvion määrärahatarpeesta ja maksaa arvion mu-
kaista ennakkoa palveluiden järjestämistä varten. Kunnan arvion tulee perustua 
arvioon niistä kustannuksista, jotka sille aiheutuvat palvelujen järjestämisestä. 
Kustannuksia ei tule yliarvioida, koska kunnan on mahdollista saada loppuvuo-
desta täydentävä erä, jos arvio osoittautuu liian pieneksi. Valtiokonttori voi tarvit-
taessa pyytää kunnalta tarkempia tietoja kunnan tekemän arvion perusteista. 

Kysely määrärahan tarpeesta vuodelle 2022 lähetetään marraskuussa ja siihen 
tulee vastata 3.12.2021 mennessä.  

4.4 Selvitys palveluiden aiheuttamista kustannuksista vuonna 2021 

Kunnan on toimitettava Valtiokonttorille viimeistään 31.3.2022 selvitys edellisenä 
vuonna aiheutuneista kustannuksista. Selvitystä varten Valtiokonttori toimittaa 
sähköisen lomakkeen täytettäväksi tammikuussa.  

Selvityksessä tulee ilmoittaa palveluja saaneiden rintamaveteraanien lukumäärät 
ja käyntikerrat/suoritteet sekä palveluista aiheutuneet kustannukset. Myös syy 
määrärahan käyttämättä jäämiseen tulee ilmoittaa. Valtiokonttori voi tarvittaessa 
pyytää tarkempia tietoja kunnan tekemästä selvityksestä. 

Jos kunta on toimittanut virheellisen selvityksen, tulee siitä välittömästi olla yh-
teydessä Valtiokonttoriin.  

4.5 Käyttämättä jääneen määrärahan palauttaminen  

Huom! Valtiokonttorin tilinumerot ovat vaihtuneet 1.12.2020.  
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Jos Valtiokonttori on maksanut kunnalle liikaa ennakkoa vuoden aikana, kunnan 
tai kuntayhtymän tulee palauttaa ylijäämä Valtiokonttorin tilille viimeistään 
15.4.2022. 

Danske FI34 8129 9710 0096 63 tai  

Nordea FI07 1804 3000 0169 23  

Jos kunta on toimittanut virheellisen selvityksen ja kunnalta jää käyttämättä 
määrärahaa enemmän kuin se on ilmoittanut, on se palautettava Valtiokonttorin 
tilille myös määräajan jälkeen.  

4.6 Kotona asumista tukevien palveluiden yleiset periaatteet 

Kotona asumista tukevien palveluiden tavoitteena on tukea monipuolisesti rinta-
maveteraanin kotona selviytymistä. Määrärahaa voi käyttää itsenäistä selviyty-
mistä tukeviin palveluihin ja niistä aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen.  

Palvelujen tulee perustua palvelutarpeen kartoitukseen. Rintamaveteraanin tu-
loja ei oteta huomioon, vaan palvelun tarve on ratkaiseva.  

Kunta toimii kotona asumista tukevien palveluiden vastuullisena järjestäjänä. 
Kunta voi tuottaa palvelut itse tai hankkia ne valitsemaltaan palveluntuottajalta. 
Palvelut voidaan järjestää myös palveluseteliä hyväksi käyttäen. Palvelusetelin 
käyttö edellyttää, että rintamaveteraani kykenee itse tai läheistensä avulla hank-
kimaan palvelutarvettaan vastaavat palvelut palveluseteliä hyväksi käyttäen. 

Kotona asumista tukevia palveluja voidaan korvata kodin lisäksi myös asumis-
palveluihin kuten perhehoitoon, palveluasumiseen ja tehostettuun palveluasumi-
seen. Palveluja ei korvata asumispalveluihin silloin, kun oleskelu niissä on 
lyhytaikaista. Katso omaishoitajan loma-ajan korvaaminen kohdasta 4.8.5. Per-
hehoitajan palkkio voidaan ottaa näistä rahoista samoin kuin omaishoitajan palk-
kio, silloin kun perhehoidosta on tehty sopimus. 

Rintamaveteraanin laitoshoitoa ja palveluja laitoshoitoon ei korvata näistä 
määrärahoista. 

Asumispalveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 §:n mukaista 
palveluasumista. Palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettä-
vää asumista ja palveluja. Palveluihin sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen 
hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, 
vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaa-
lista kanssakäymistä edistävät palvelut.  

Terveydenhoitoon liittyviä palveluja tai matkoja ei korvata näistä määrärahoista, 
koska niistä on mahdollista saada korvausta sairasvakuutuslain nojalla. Myös-
kään lääkkeitä ei korvata.  

Asumiseen liittyviä kuluja kuten vuokraa, sähkö- ja vesimaksua ei korvata. Vete-
raanin tuloja ei oteta huomioon palveluiden hinnassa, eikä veteraanilta laskuteta 
asiakasmaksuosuutta. Kunnalle palvelut korvataan täysimääräisinä. 

4.7 Määrärahan käyttötarkoitus 

4.7.1 Kotipalvelut ja kotihoito 

Kotona asumista tukevat palvelut voivat olla esimerkiksi sosiaalihuoltolain 
(1301/2014) 14 §:n 1 momentin 5 kohdan kotipalveluita tai 6 kohdan kotihoitoa, 
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jotka on kuvattu sosiaalihuoltolain 19 ja 20 §:ssä. Hallinnollisia kuluja ei kor-
vata. 

Kotipalvelulla tarkoitetaan mm. hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpi-
toon, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toi-
mintojen suorittamista tai niissä avustamista. 

Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalvelun ja terveydenhuoltolain 25 §:ään sisälty-
vien kotisairaanhoidon tehtävien muodostamaa kokonaisuutta. Kotisairaanhoito 
voi olla ympäri vuorokauden jatkuvaa ja pitää sisällään myös kotisairaalahoidon, 
mutta päivittäisten kustannusten tulee jäädä alle laitoksessa annettavan ympäri-
vuorokautisen hoidon keskimääräisen hinnan (alle 200 euroa/päivä).  

Hintaa määriteltäessä on huomattava, että palveluasumiseen ei korvata asumis-
kustannuksia. Hinnan tulisi siksi jäädä alle laitoksessa annettavan hoidon edellä 
mainitun hinnan, koska laitoksessa annettavan hoidon hintaan sisältyvät asumis-
kustannukset.  

Myös saattohoito voidaan korvata kotiin, jos veteraanin siirtäminen laitokseen 
tuossa vaiheessa ei ole enää perusteltua. Edellä mainittu raja kustannuksille ei 
koske saattohoitoa. Kotihoitoon voi sisältyä myös jalkahoitoa silloin kun se anne-
taan kotona. Kotihoitoon on varattava riittävästi aikaa olla veteraanin luona.  

Kotipalveluun sisältyvinä tukipalveluina annetaan ateria-, vaatehuolto- ja sii-
vouspalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja. Tukipalve-
luna voidaan korvata myös esimerkiksi lumen aurausta ja nurmikon leikkausta. 
Näiden palvelujen tulee kohdistua rintamaveteraanin vakituiseen asuntoon tai 
sen pihapiiriin. Myös pieniä, kotona asumista tukevia asunnon muutostöitä voi-
daan korvata. Sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja ovat esimerkiksi 
erilaiset virkistyspäivät/tilaisuudet, joita järjestää kunta, seurakunta tai veteraani-
liitot. Kauneudenhoitopalveluja voidaan korvata osana tällaista päivää, mutta ei 
muuten. 

Ateriapalvelu voidaan järjestää kunnan omana toimintana tai esimerkiksi lou-
nasseteleillä. Lounassetelin käyttö edellyttää, että rintamaveteraani kykenee itse 
hankkimaan ateriapalvelun lounasseteliä hyväksi käyttäen. Ateriapalvelu sisältää 
tarvittavat ateriat. Ateriapalvelu ei sisällä mahdollisuutta ostaa ruokatarvikkeita 
kaupasta. 

Yleensä palveluntuottajan matkakustannusten katsotaan sisältyvän palvelun hin-
taan, mutta jos näin ei ole, voidaan palveluihin mahdollisesti liittyvät kohtuulliset 
kilometrikustannukset korvata. 

4.7.2 Liikkumista tukevat palvelut 

Rintamaveteraaneille kotona asumista tukevat palvelut voivat olla esimerkiksi 
sosiaalihuoltolain 14 §:n 1 momentin 9 kohdan liikkumista tukevia palveluja, 
jotka on kuvattu sosiaalihuoltolain 23 §:ssä.    

Liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäi-
sesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaa-
vanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioi-
misen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi. Jos rintama-
veteraani tarvitsee saattajaa asiointi- tai virkistysmatkoilla, niin saattajan matka-
kulut voidaan korvata. Puolesta asioimista ilman veteraanin mukanaoloa ei kor-
vata. Virkistysmatkoja voivat olla edellä kohdassa 4.8.1.mainitut sosiaalista 
kanssakäymistä edistävät tilaisuudet. 
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Määrärahaa ei voida käyttää terveydenhuollosta aiheutuneisiin matkakustannuk-
siin, jotka kuuluvat sairausvakuutuslain piiriin. Lakiin vammaisuuden perusteella 
järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/1987) perustuvaa kuljetuspalvelua 
ja henkilökohtaisen avustajan käytöstä aiheutuvia kustannuksia ei korvata. 

Matkojen määrää ei ole rajoitettu, vaan niitä on myönnettävä tarpeen mukaan. 
Asiointi- ja virkistysmatkat voivat oman kunnan lisäksi suuntautua naapurikun-
tien alueelle. 

4.7.3 Päivätoiminta 

Päiväkeskustoiminnan tarkoituksena on edistää rintamaveteraanin kotona sel-
viytymistä. Siihen voi sisältyä erilaista viriketoimintaa, kahvit, ruokailut ja kulje-
tukset kodista päiväkeskukseen ja takaisin. Jos rintamaveteraani tarvitsee saat-
tajaa, niin saattajan matkakulut voidaan korvata. 

4.7.4 Apuvälinepalvelut 

Rintamaveteraanien määrärahasta voidaan ottaa myös terveydenhuoltolain 29 § 
5 kohdan lääketieteellisin perustein hankittavat apuvälineet, jotka sisältyvät lää-
kinnälliseen kuntoutukseen. Määrärahaa voidaan käyttää myös rintamaveteraa-
nin tarvitseman turvapuhelinpalvelun kustannuksiin. 

4.7.5 Omaishoidon tuki 

Omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) mukainen omaishoidon tuki kor-
vataan kunnalle tai kuntayhtymälle siitä aiheutuneiden todellisten kustannusten 
mukaan. Veteraanille omaishoidon tuen palvelut ovat maksuttomia.  

Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle 
annettavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, 
omaishoitajan vapaapäivistä ja omaishoitoa tukevista palveluista. Myös omais-
hoitajan eläke- ja tapaturmavakuutusmaksut korvataan hoitokorvauksen lisäksi.  

Omaishoidon tuesta laaditaan hoitajan ja kunnan kesken sopimus. Hoidettavalle 
laaditaan aina hoito- ja palvelusuunnitelma, joka on sopimuksen liitteenä (Laki 
omaishoidon tuesta 7 § ja 8 §).  

Myös omaishoidon tuesta päätettäessä kunnan on käytettävä tarveharkintaa. 
Jos omaishoidon tuen tarvetta selvitettäessä todetaan, että veteraani on omais-
hoidon tuen tarpeessa, kun otetaan huomioon hänen toimintakykynsä, tarvitta-
van hoidon määrä, sitovuus ja vaativuus, niin omaishoidon tuki myönnetään riip-
pumatta siitä, maksetaanko kunnassa muille kuntalaisille omaishoidon tukea.  

Hoitopalkkion tason täytyy määräytyä hoidon sitovuuden ja vaativuuden perus-
teella (ks. sosiaali- ja terveysministeriön omaishoidon tukea koskeva opas 
(2005:30). 

Rintamaveteraanin hoitokulut omaishoitajan lakisääteisen loman aikana korva-
taan myös näistä rahoista. Hoito voidaan järjestää kotona, palveluasumisyksi-
kössä tai laitoksessa kunnan päättämällä tavalla. Muita kuin omaishoitajan lo-
masta johtuvia määräaikaisia hoitojaksoja kodin ulkopuolella ei korvata. 

Omaishoitajan ylimääräisiä vapaapäiviä ei korvata näistä määrärahoista.  

Omaishoidon takia ei saa vähentää veteraanin muita palveluja, eikä omaishoita-
jan palkkiota saa vähentää näiden palvelujen takia. Esimerkiksi siivouspalveluja 
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voidaan myöntää näillä rahoilla, jos omaishoitaja on itsekin jo vanhuspalvelulain 
piirissä.  

4.7.6 Tuettu kotona kuntoutuminen  

Tuettua kotona kuntoutumista voidaan antaa sekä kuntoutuksena että kotona 
asumista tukevana palveluna. Käytetäänkö kuntoutusmäärärahaa vai kotona 
asumista tukevien palvelujen määrärahaa riippuu rintamaveteraanin tarpeesta ja 
toteuttaako sitä sosiaali- vai terveydenhuolto. On suositeltavaa, että tilanteessa, 
jossa veteraanit eivät enää jaksa lähteä kodin ulkopuolelle kuntoutukseen, kunta 
järjestää entistä enemmän tuettua kotona kuntoutumista. 

Rintamaveteraanin tuettu kotona kuntoutuminen voi olla ennaltaehkäisevää, toi-
mintakykyä ylläpitävää kotona selviytymistä tukevaa toimintaa. Toimintakyvyn 
arviointi toteutetaan omassa asuinympäristössä. Tällöin nousevat veteraanin 
selviytymisen haasteet päivittäisissä toiminnoissa selkeämmin esille. 

Kotikäyntien sisältö muokkautuu veteraanin tarpeiden ja yhdessä asetettujen 
tavoitteiden mukaan niin, että hänen toimintakykynsä eri osa-alueet otetaan huo-
mioon kokonaisvaltaisesti. Olennaista on, että kuntoutus- ja palvelusuunnitel-
massa yhdistyvät kuntoutus ja kotona asumista tukevat palvelut. Toimintakykyä 
arvioidessa mukana ovat sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö, veteraa-
nille nimetty vastuuhenkilö/palveluneuvoja, asiakas ja mahdollisuuksien mukaan 
lähiomainen.   

Tuettu kotona kuntoutuminen voi varsinaisen lihasvoima- ja tasapainoharjoitte-
lun lisäksi sisältää ulkoilua, kotona yhdessä veteraanin kanssa ruoanlaittoa tai 
leipomista, lehden lukua tms. jokapäiväiseen elämään liittyvää toimintaa. Olen-
naista on, että suunnitelma on tehty em. ammattilaisten toimesta.  

Katso myös Tuettu kotona kuntoutuminen > 
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Kotona asumista tukevat palvelut  

 

  

Palvelut Korvataan Ei korvata

Ateriapalvelut Ateriapalvelut, lounassetelit, välipalakassi Ruokaostokset

Kotipalvelut- ja kotihoito Kylvetys-, siivous-, vaatehuoltopalvelut, 
kotisairaanhoito, jalkahoito, saattohoito 
kotona. 

Lakanoiden, pyyhkeiden ym. 
ostaminen, kauneudenhoitopalvelut, 
fysikaalinen hoito, hieronta 
(avokuntoutus), lääkkeet, saattohoito 
laitoksessa, hallintokulut.

Pihatyöt Nurmikon leikkuut, lumityöt, rännien 
puhdistus, puiden pilkkominen (ainut 
lämmitysmuoto).

Pihan ja puutarhan kunnostustyöt,  
tarvikkeet.

Apuvälineet Tukikaiteiden asentaminen, luiskat 
portaisiin, kynnysten poistot.

Silmälasit, hammashoito, 
suuhygienistin käynnit, kuulokojeet ja 
muut näihin verrattavat apuvälineet. 
Porraskäytäviin asennettavat 
istumahissit. 

Kuljetuspalvelut Asioinnilla käynnit. Terveydenhoitoon liittyvät matkakulut, 
jotka KELA korvaa. 
Vammaispalvelulain mukaiset 
kuljetuspalvelut.

Muut palvelut Turvapuhelimet, apteekissa tapahtuva 
lääkkeiden annosjakelu, asiointi-, kauppa-, 
saattajapalvelut.

Asunnon remontit ja muutostyöt esim. 
keittiö-, sauna- ja kylpyhuoneremontit, 
asunnon sisä- ja ulkomaalaukset, 
vuokra, sähkö- ja vesilaskut, jätekaivon 
tyhjennys. Isompiin asunnon 
muutostöihin voi hakea avustusta 
ARAsta (Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskus).

Virkistysretket ja 
päivätoiminta

Kuljetukset, ruoka- ja kahvitarjoilut, 
saattajien matkakulut.

Saattajien ruokailukustannukset.

Omaishoidon tuki Omaishoitajan palkkiot, eläke- ja 
tapaturmavakuutusmaksut, veteraanin 
hoito omaishoitajan loman aikana.

Omaishoitajan ylimääräiset 
vapaapäivät.

Tuettu kotona 
kuntoutuminen

Lehtien luku, kotiaskareiden tekeminen, 
esim. aterioiden valmistaminen, yhdessä 
rintamaveteraanin kanssa. Ulkoilu ja muu 
fyysistä toimintakykyä ylläpitävä toiminta. 
Toiminnan tulee olla suunnitelmallista ja 
tapahtua yhdessä kotihoidon tms. 
työntekijän kanssa.

Ruokaostokset, lehdet tai muut näihin 
verrattavat ostokset.
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Tärkeät päivämäärät 2021 

 

  
 

Tammikuu  Määräraha vuodelle 2021 maksetaan tammikuun lopussa. 

Helmikuu  Selvityslomake määrärahojen käytöstä ajalta 1.1.-31.12.2020 
lähetetään kunnille helmikuussa 2021. 
 

Maaliskuu  Selvityslomake määrärahojen käytöstä ajalta 1.1.-31.12.2020  
palautus Valtiokonttoriin 31.3.2021 mennessä. 
 

Huhtikuu  Käyttämättä jääneen määrärahan ajalta 1.1.-31.12.2020 
 palautus Valtiokonttoriin 16.4.2021 mennessä. 

Toukokuu  

Kesäkuu  

Heinäkuu  

Elokuu  

Syyskuu  Kysely vuoden 2021 ennakon täydentämistarpeesta lähetetään 
kuntiin.  

Lokakuu  

Marraskuu  Kysely määrärahan tarpeesta vuodelle 2022 lähetetään kunnille. 

Joulukuu  Vastaukset määrärahan tarpeesta vuodelle 2022 tulee palauttaa 
viimeistään 3.12.2021. 

 

 

 


