LA 196/1999 vp- Juhani Sjöblom /kok ym.

LAKIALOITE 196/1999 vp
Laki tuloverolain 69 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle
Työntekijällä on oikeus jäädä paikalliselle vapaalle hoitamaan sairasta lasta kotiin 3-4 vuorokaudeksi riippuen työehtosopimuksesta. Palkatonta vapaata on mahdollista saada lO vuorokaudeksi sairaan lapsen hoitamiseksi.
Tämä sopimus aiheuttaa kuitenkin tilanteita,
jotka ovat ristiriidassa lain hengen kanssa. Työpaikalla saattaa olla tehtävä, jonka suorittaminen on riippuvainen tästä yksittäisestä työntekijästä. Silloin, kun tuota tehtävää ei voi ajallisesti
siirtää, syntyy ristiriita sairaan lapsen ja pakollisen työtehtävän välille.
Joskus vanhemmat ratkaisevat ongelman
vuorottelemalla: toinen vanhempi jää kotiin ja
toinen menee töihin. On huomattava, että yksinhuoltaja ei pysty tähän. Joskus hälytetään isovanhemmat apuun tai palkataan pimeästi joku
lastenhoitajaksi. Toisinaan taas työtehtävä jää
suorittamatta ja yritys kärsii.
Tähän tilanteeseen yrityksissä on kehitetty
järjestelmä, jossa kotiin hankitaan lastenhoitaja.
Tällöin lapsi saa hyvän hoidon ja työ tulee tehdyksi.
Käytännössä järjestely ei lisää työntekijän tuloja silloin, kun kyseessä on paikallisen ajan aikana tehtävä työ. Yritykselle tästä aiheutuu kuluja,
jotka olisivat syntyneet lisätyövoiman palkkaa-

miseksi ja kouluttamiseksi yritykseen muutamaksi päiväksi.
Uudenmaan lääninverovirasto on tehnyt
asiasta myönteisen ennakkopäätöksen maaliskuussa 1999. Kyseisessä päätöksessä katsotaan,
ettei työntekijälle muodostu taloudellista etuutta
tästä järjestelystä.
Mutta valtionasiamiehen valituksesta Uudenmaan lääninoikeus on tehnyt tästä poikkeavan
päätöksen. Lääninoikeuden mielestä työntekijä
saa näin verotettavaa etua.
Työsopimuslain ja työehtosopimusten tulkitseminen on tässä tapauksessa johtanut erilaisiin
päätöksiin. Onkin syytä yhtenäistää käytäntöä.
Periaatteena tulee olla, että työntekijällä, jolla on
mahdollisuus paikalliseen sairaan lapsen hoitoon, tulisi olla oikeus saada verovapaana henkilökuntaetuna mahdollisuus tilapäiseen lastenhoitoon. Näin työehtosopimusten henki toteutuisi parhaiten. Tämän vuoksi verovapaus on
syytä kirjoittaa tuloverolakiin.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:
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LA 196/1999 vp- Juhani Sjöblom /kok ym.

Laki
tuloverolain 69 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 30 päivänäjoulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 69 §:n 1 momenttiin uusi
6 kohta seuraavasti:
69 §
Tavanomainen henkilökuntaetu
Veronalaiseksi tuloksi ei katsota, ellei edellä
säädetystä muuta johdu, koko henkilökunnan
tai työnantajan palveluksesta eläkkeellä olevien
työnantajalta saamaa tavanomaista ja kohtuullista:

6) etua työnantajanjärjestäiDästä sairaan lapsen hoidosta, jolla korvataan oikeus tilapäiseen
hoitovapaaseen.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1999
Juhani Sjöblom /kok
Jouni Lehtimäki /kok
Esko Kurvinen /kok
Kari Kantalainen /kok
Olli Nepponen /kok
Riitta Korhonen /kok
Olavi Ala-Nissilä /kesk
Osmo Soininvaara /vihr

572

Klaus Bremer /r
Matti Saarinen /sd
Kari Uotila /vas
Leena Luhtanen /sd
Ola Rosendahl /r
Pertti Hemmilä /kok
Petri Salo /kok
Bjarne Kallis /skl

päivänä

HM 111999 rd -

Gunnar Jansson /sv

HEMST ÄLLNINGSMOTION 111999 rd
Utvecklande av Ålands självstyrelse

Tili riksdagen
Enligt den nya grundlagen (120 §), som beräknas
träda i kraft 1.3.2000, dvs. under denna regerings
mandatperiod, har Åland en speciell ställning
genom självstyrelsesystemet såsom det kommer
till uttryck bl.a. i självstyrelselagen för Åland.
1 statsminister Paavo Lipponens regeringsprogram ingår en förmånlig skrivning om utvecklandet av Ålands även intemationellt sett
föredömliga självstyrelse i samarbete med företrädare för landskapet Åland.
Dessa två omständigheter utgör en god grund
för att utveckla samarbetet i mera organiserade

och stabila former mellan statsmakten och självstyrelseorganen.
Med stöd av det ovan anförda föreslår jag att
riksdagen hemställer

att regeringen tillsammans med landskapet Ålands företrädare gör upp ett
protokoll som anger dels hur ett organiserat och långsiktigt samarbete mellan
regeringen och självstyrelseorganen
sker, dels de huvudsakliga samarbetsområdena och innehållet i dem.

Helsingfors den 14 april 1999
Gunnar Jansson /sv
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