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Jääskeläinen ym.: Lakialoite laeiksi lasten kotihoidon tuesta annetun lain 2 §:n ja kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 1 §:n muuttamisesta
Eduskunnalle

Erilaiset työsuhteet ja yrittäjätoiminta ovat
työeläkkeiden karttumiseen oikeuttavia. Myös
perhehoitajat ja omaishoitajat ovat oikeutettuja
työeläkkeeseen. Sen sijaan kotona tapahtuvan
lastenhoitotyön eläketurva on yhä järjestämättä,
vaikka hoitotyö kotona on samanlaista työtä
kuin päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa tapahtuva työ tai omaishoitajan työ. Pitkällä tähtäimellä on tavoitteeksi asetettava hoitopaikka,
josta eläketurva kertyy. Tässä taloudellisessa tilanteessa voidaan lähteä liikkeelle kotihoidon

tuesta, joka kaikkine lisineen voi olla eläkkeen
pohjaksi laskettavaa palkkaa vastaava.
Eläkkeisiin tarvittavat varat saadaan esimerkiksi niin, että nykyistä eläkkeen karttumisprosenttia 1,5 % vuodessa lasketaan sen verran, että
uusi eläkemuoto saadaan katettua.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että Eduskunta hyväksyisi seuraavat lakiehdotukset:

1.
Laki
lasten kotihoidon tuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan lasten kotihoidon tuesta 21 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (797/92) 2 §seuraavasti:

2§
Lasten kotihoidon tuki

Lasten kotihoidon tuella tarkoitetaan tässä
laissa alle nelivuotiaan lapsen vanhemmille tai
muille huoltajille lapsen hoidon järjestämiseksi
suoritettavaa taloudellista tukea, johon kuuluu
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perusosa ja lisäosa. Kotihoidon tukena lasta kotona hoitavalle maksettavaan tukeen sovelletaan
työntekijäin eläkelain 9 §:ää.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 1996.

päivänä
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2.
Laki
kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 1 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1964 annetun kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain
(202/64) 1 §:n 6 momentti,
sellaisena kuin se on 18 päivänäjoulukuuta 1992 annetussa laissa (1366/92) seuraavasti:
1§

Kunnan tai kuntainliiton kanssa perhehoitajalain (312/92) 1 §:ssä tarkoitetun toimeksiantosopimuksen tehneellä perhehoitajalla ja kunnan
kanssa sosiaalihuoltolain (710/82) 27 §:ssä tarkoitetun sopimuksen tehneellä hoitajalla sekä
lasten kotihoidon tuesta annetun lain (797/92)

mukaista kotihoidon tukea saavalla kotona lasta
hoitavalla on oikeus eläkkeeseen niin kuin tässä
laissa säädetään.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 1996.

päivänä
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