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VALTIOVARAINVALIOKUNTA
Lausunto 15/1997 vp
Hallituksen esitys 90/1997 vp

Työasiain valiokunnalle
Johdanto

Vireilletulo
Eduskunta on 26 päivänä toukokuuta 1997
lähettänyt edellä tarkoitetun hallituksen esityksen (HE 90/1997 vp) käsiteltäväksi työasiainvaliokuntaan,jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava asiasta lausuntonsa.
Jaostokäsittely
Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan
asettamassa verojaostossa.
Asiantuntijat
Verojaostossa ovat olleet kuultavina neuvotteleva virkamies Erkki Laanterä valtiovarainministeriöstä, hallitusneuvos Eija Koivuranta, erikoistutkija Carin Lindqvist-Virtanen ja erikoistutkija Riitta Säntti sosiaali- ja terveysministeriöstä, ylitarkastaja Riitta Roos Verohallituksesta, toimitusjohtaja Teemu Lehtinen Veronmaksajain Keskusliitosta, puheenjohtaja Marketta
Vuorinen Suomen Kotipalveluhenkilöt ry:stä,
vastaava lakimies Kyösti Suokas Rakennusliitosta, sosiaali- ja terveyspalvelujen tiimipäällikkö Airi Pilkama Suomen Punaisesta Rististä,
ohjelmajohtaja Eeva Kuuskoski Mannerheimin
Lastensuojeluliitosta, toiminnanjohtaja MarjaLiisa Kunnas Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitosta, vanhustenhuoltotoiminnan päällikkö Viveca Hagmark Folkhälsanista, johtaja Kimmo
Kemppainen Suomen Yrittäjät ry:stä sekä professori Kari S. Tikka. Lisäksi Suomen Kuntaliitto on jättänyt asiasta kirjallisen muistion.
Hallituksen esitys
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki koti taloustyön väliaikaisesta tukijärjestelmästä.
Lain nojalla voitaisiin kokeilla alueellisesti kotitaloustyön tukijärjestelmää. Samanaikaisesti käsiteltävänä olevan esityksen kanssa hallitus on
antanut esityksen (HE 85/1997 vp ), jossa ehdote270405

taan säädettäväksi laki kotitaloustyön väliaikaisesta verotuesta. Tarkoituksena on verrata mallien vaikutuksia muun muassa työllisyyteen, hintoihin ja hallinnollisiin kustannuksiin.
Kotitaloustyöstä myönnettävän tuen perusteena olisi ehdotuksen mukaan kokeilualueelia
yksityistaloudelle asunnossa tai vapaa-ajan
asunnossa tehty kotitalous-, hoiva- tai hoitotyö.
Tuen voisi saada myös asunnon kunnossapitotai perusparannustyön perusteella. Tukea ei
myönnettäisi siltä osin kuin samasta työstä saadaan muuta yhteiskunnan tukea.
Tuki suoritettaisiin työvoima- ja elinkeinokeskuksen rekisteriin merkitylle yritykselle, joka on
suorittanut laissa tarkoitetun työn kotitaloudelle. Tuen määrä olisi 40 prosenttia työstä maksetun palkkion määrästä, kuitenkin enintään 33
markkaa tunnilta. Tuen enimmäismäärä kotitalouttakohti olisi 150 tuntia kalenterivuodessa.
Valtioneuvosto päättäisi erikseen alueista,
joilla tukijärjestelmää kokeiltaisiin. Ehdotettu
laki on tarkoitettu tulemaan voimaan kuluvan
vuoden lokakuun alusta ja sitä sovellettaisiin
vuoden 1999 loppuun. Kuluvana vuonna ttiki
myönnettäisiin enintään 40 tunnin työstä kotitaloutta kohti.
Valiokunnan kannanotot

Perustelut
Hallituksen esityksessä mainituista syistä ja
saadun selvityksen perusteella valiokunta pitää
lakiehdotusta tarpeellisenaja puoltaa sen hyväksymistä toimialaltaan kuuluvin osin.
Valtiovarainvaliokunta viittaa perustuslakivaliokunnan asiasta antamaan lausuntoon 19/
1997 vp ja on sekä hallituksen esityksen 85/1997
vp sisältämän lakiehdotuksen että tämän lakiehdotuksen käsittelyssä lähtenyt siitä, että perustuslakivaliokunnan lausunnossa esitetty huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon. Siten sekä hallituksen esitykseen 8511997 vp sisältyvää että käsiteltävänä olevaa lakiehdotusta tulisi
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muuttaa siten, että verotukialue kattaa osan
maata ja suoran tuen alue loppuosan maasta.
Käsiteltävänä olevan lakiehdotuksen 1 §:n 2 momenttia olisi siksi muutettava siten, että säännöksessä mainitaan läänit, joissa sijaitsevissa kunnissa lakia sovelletaan. Näin lakia sovellettaisiin
Länsi- ja Itä-Suomen lääneihin kuuluvissa kunnissa.
Valiokunta ehdottaa hallituksen esityksen 85/
1997 vp mukaista lakiehdotusta muutettavaksi
siten, että kokeilun kohteena olevan tavanomaisen kotitaloustyön, hoiva- ja hoitotyön voisi suo-

rittaa myös tuloverolaissa (1535/1992) tarkoitettu yleishyödyllinen yhteisö. Valiokunta toteaa,
että vastaava muutos tulee tehdä myös käsiteltävänä olevan lakiehdotuksen 4 §:n 1 momentin 1
kohtaan.
Päätösehdotus
Valiokunta kunnioittaen ehdottaa,
että työasiainvaliokunta ottaisi edellä
lausutun huomioon mietintöään laatiessaan.

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 1997

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa
ovat ottaneet osaa puheenjohtaja Mauri Pekkarinen /kesk, varapuheenjohtaja Kari Rajamäki
/sd, jäsenet Olavi Ala-Nissilä /kesk, Pirjo-Riitta
Antvuori /kok, Asko Apukka /vas, Timo Ihamäki /kok, Bjarne Kallis /skl (osittain), Timo Laaksonen /vas, Reijo Laitinen /sd (osittain), Markku

Lehtosaari /kesk (osittain), Håkan Malm /r, Virpa Puisto /sd, Maija Rask /sd, Jukka Roos /sd,
Kimmo Sasi /kok, Oiva Savela /kok ja MarjaLiisa Tykkyläinen /sd sekä varajäsenet Ilkka
Joenpalo /sd, Hannu Kemppainen /kesk, Matti
Saarinen /sd ja Kari Uotila /vas.

