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LAKIALOITE 60/2012 vp
Laki tuloverolain muuttamisesta

Eduskunnalle
Lakialoitteessa ehdotetaan että omaishoidon
tuesta annetun lain (937/2005) nojalla saatu
omaishoidontuki säädetään verovapaaksi tuloksi.
Omaishoitajat, jotka hoitavat yötä päivää läheistään, vähentävät laitoshoidon tarvetta ja keventävät näin muiden suomalaisten verotaakkaa. Tämän arvokkaan työn tukemiseksi ja kannustamiseksi keskusta haluaa tehdä omaishoidosta oikeudenmukaisemman vaihtoehdon.
Suomessa on arviolta noin 300 000 omaishoitajaa, joista omaishoitolain mukaisen kunnallisen omaishoidon tuen piirissä vain noin 30 000.
Ilman omaishoitajaa monet hoitoa tarvitsevat
jäisivät kunnallisen laitoshoidon varaan. Inhimillisen hoitotavan lisäksi omaishoitajat säästävät meidän suomalaisten verovaroja.
Omaishoidon tuen vähimmäismäärä on tällä
hetkellä 364,35 euroa kuukaudessa. Tuen määrä

ei ole oikeassa suhteessa yhteiskunnan omaishoidosta saamaan hyötyyn.
Suurin osa omaishoidon tukea saavista on
eläkkeellä, noin neljännes työssä ja loput joko
työttöminä tai virkavapaalla. He kaikki tekevät
kuitenkin yhtä arvokasta työtä. Erilaisia
omaishoitajia on kohdeltava tasa-arvoisesti.
Keskustan eduskuntaryhmä esittää omaishoidon tuen verottomuutta, jolloin kukin saisi tekemästään työstä samanlaisen korvauksen. Laskelmien mukaan verovapaus vähentäisi valtion
verotuloja noin 10 miljoonaa euroa.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki
tuloverolain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään tuloverolakiin (1535/1992) uusi 92 d § seuraavasti:

Versio 2.0
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4 luku
Ansiotulon veronalaisuus

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

92 d §
Omaishoidon tuki
Veronalaista tukea ei ole omaishoidon tuesta
annetun lain (937/2005) nojalla saatu omaishoidon tuki.
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