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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon 
tuesta annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi las
ten kotihoidon tuesta annettua lakia. Koti
hoidon tuen perusosan määrää ehdotetaan 
tarkistettavaksi siten, että kotihoidon tukijär
jestelmän kokonaiskustannukset vähenevät 
vuositasolla 700 miljoonaa markkaa. Lisäksi 
lakiin tehtäisiin joitakin teknisiä tarkistuksia. 

Samanaikaisesti tämän esityksen kanssa 
annetaan hallituksen esitys laeiksi lasten ko
tihoidon tuesta annetun lain väliaikaisesta 
muuttamisesta annetun lain voi
maantulosäännöksen muuttamisesta ja lasten 
päivähoidosta annetun lain 11 a § :n 

väliaikaisesta muuttamisesta. Siinä ehdote
taan lykättäväksi vuoden 1996 alusta vuoden 
1998 alkuun uudistusta, jolla lasten kotihoi
don tukea ja kunnan järjestämää päivähoito
paikkaa koskevaa valintaoikeutta laajenne
taan yhdellä ikäluokalla niin, että valintaoi
keus on alle nelivuotiaiden lasten vanhem
milla tai muilla huoltajilla. 

Esitys liittyy valtion vuoden 1996 talous
arvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltä
väksi sen yhteydessä. Ehdotettu laki on tar
koitettu tulemaan voimaan vuoden 1996 
alusta. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila 

Lasten kotihoidon tuesta annetun lain 
(797/92) väliaikaisesti muutetun 1 §:n 1 mo
mentin (1287/92 ja 1495/94) mukaan alle 
kolmivuotiaan lapsen vanhemmilla tai muilla 
huoltajilla, jotka eivät laJ?sen hoidon järjestä
miseksi valitse lasten päivähoidosta annetus
sa laissa (36/73) tarkOitettua kunnan järjestä
mää päivähoitopaikkaa, on lapsen muulla 
tavalla tapahtuvan hoidon järjestämiseksi 
oikeus saada lasten kotihoidon tukea. Sanot
tua säännöstä asiallisesti vastaava säännös 
sisältyy myös lasten päivähoidosta annetun 
lain väliaikaisesti muutettuun 11 a §:n 2 mo
menttiin (1496/94). Lasten kotihoidon tuesta 
annetun lain 1 § :n 1 momentin pysyvän sa
namuodon mukaan valintaoikeus olisi alle 
nelivuotiaan lapsen vanhemmilla tai muilla 
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huoltajilla. Säännös ei kuitenkaan ole kos
kaan ollut sovellettavana, vaan raja on väli
aikaisin lainmuutaksin pysytetty aikaisem
massa kolmessa ikävuodessa. 

Nykyisin sovellettavina olevien säännösten 
tavoitteena on antaa alle kolmivuotiaan lap
sen perheelle mahdollisuus vanhempainraha
kauden päätyttyä valita lapsen hoidon järjes
tämiseksi joko lasten kotihoidon tuki tai 
kunnan järJestämä päivähoitopaikka. 

Lasten kotihoidon tuesta annetun lain 
2 §:n mukaan lasten kotihoidon tukeen kuu
luu P.e~sosa, sisaroskarotus ja tulosidonnai
nen lisaosa. 

Lain väliaikaisesti muutetun 8 §:n 1 mo
mentin mukaan perusosan saamisen edelly
tyksenä on, että perheessä on alle kolmi
vuotias lapsi, jota ei hoideta kunnan järjestä
mässä päivähoidossa. Pykälän 2 ja 3 mo-
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mentin mukaisesti määräytyvä perusosa on 
nykytasossaan 1 908 markkaa kalenterikuu
kaudessa. 

Sisaruskorotukseen ovat lain 9 §:n 1 mo
mentin mukaan oikeutettuja perheet, joissa 
on perusosaan oikeuttavan lapsen lisäksi 
yksi tai useampi alle seitsemänvuotias kun
nallisen päivähoitojärjestelmän ulkopuolella 
oleva lapsi. Kuitenkaan 3--6-vuotiaan lap
sen kohdalla kunnan järjestämä enintään 5 
tuntia kestävä päivähoito ei ole esteenä sisa
ruskorotuksen saamiselle. Pykälän 2 mo
mentin mukaan sisaruskorotus on kutakin 
korotukseen oikeuttavaa lasta kohti 20 pro
senttia perusosasta, nykytasossaan 382 mark
kaa. 

Lain 10 §:n mukaan lisäosaa maksetaan, 
jos perusosaan oikeutettua lasta hoitaa pää
asiassa hänen omassa kodissaan jompikumpi 
hänen vanhemmistaan tai hänen muu huolta
jansa. Edellytyksenä on lisäksi, että perheen 
lain 11 §:ssä tarkemmin määritellyt kuu
kausitulot eivät ylitä lisäosaan oikeuttavaa 
rajaa. 

Lain 11 §:n 1 momentin mukaan lisäosan 
täysi määrä on 80 prosenttia perusosasta, 
nykytasossaan 1 527 markkaa. Pykälän 2 ja 
3 momentin perusteella täysimääräinen lisä
osa myönnetään perheelle, jonka tulot nyky
tasossaan ovat enintään 4 617 markkaa ka
lenterikuukaudessa. Tulojen ollessa suurem
mat täysimääräistä lisäosaa vähennetään 15 
prosentilla siitä määrästä, jolla tulot kalente
rikuukaudessa ylittävät kyseisen rajan. Li
säosa poistuu kuukausitulojen ylittäessä 
14 790 markkaa. 

Lain 8 §:n 3 momentin mukaan perusosan 
määrää tarkistetaan kalenterivuosittain sen 
palkkaindeksiluvun mukaan, joka vuosittain 
vahvistetaan työntekijäin eläkelain (395/61) 
9 § :n soveltamista varten. Lain 28 § :n mu
kaan 8 §:n 2 momentissa (1494/94) tarkoi
tettu perusosan määrä (1 875 markkaa) ja 
11 §:n 2 momentissa (1494/94) tarkoitettu 
lisäosan tulorajan markkamäärä (4 535 
markkaa) vastaavat työntekijäin eläkelain 
9 §:n mukaan vuodelle 1992 vahvistettua 
palkkaindeksilukua. Nykytasossaan määrät 
vastaavat vuodelle 1995 vahvistettua palk
kaindeksilukua. 

2. Ehdotetut muutokset 

Hallitusohjelman lisäpöytäkirjan mukaan 

kuntien velvoitteita P.uretaan muuttamalla 
lasten kotihoidon tukijärjestelmää 700 mil
joonan markan kustannussäästön ai
kaansaamiseksi. 

Valtion vuoden 1996 talousarvioesityksen 
momentin 33.32.30 mukaan hallitus antaa 
eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän 
esityksen laiksi lasten kotihoidon tuesta an
netun lain muuttamisesta siten, että kotihoi
don tuen määräytymisperusteita muutetaan 1 
päivästä tammikuuta 1996 lukien. 

Tavoitellun kustannussäästön aikaansaa
miseksi ehdotetaan kotihoidon tuen perus
osan määrää koskevaa lain 8 § :n 2 moment
tia tarkistettavaksi. Perusosan määrä olisi 
1 500 markkaa nykyisen 1 908 markan si
jasta. Samoin ehdotetaan lisäosan tulorajaa 
koskevaa 11 §:n 2 momenttia tarkistettavaksi 
siten, että täysimääräinen lisäosa edelleen 
myönnetään perheelle, jonka kuukausitulot 
ovat enintään 4 617 markkaa. 

Hallitus antaa erikseen eduskunnalle valti
on vuoden 1996 talousarvioesitykseen liitty
vän esityksen yksityisalojen työeläkejärjes
telmän uudistamista koskevaksi lainsäädän
nöksi. Esitykseen sisältyvän työeläkkeiden 
indeksijärjestelmän muutoksen johdosta las
ten kotihoidon tuesta annetun lain 8 § :n 3 
momenttiaja 11 §:n 3 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että niissä tarkoitettuihin 
korotuksiin sovellettaisiin vain edellä maini
tun hallituksen esityksen mukaista työnteki
jäin eläkelain 9 §:n 2 momentin ensimmäi
sessä virkkeessä tarkoitettua indeksilukua. 

Nyt ehdotetut perusosan määrä ja lisäosan 
tulorajan markkamäärä vastaavat vuodelle 
1996 vahvistettua edellä mainitun esityksen 
mukaista työntekijäin eläkelain 9 §:n 2 mo
mentin ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettua 
indeksilukua. Tämän vuoksi lasten kotihoi
don tuesta annetun lain 28 § :n 1 momenttia 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että siitä 
ilmenisi sanottu asiantila. 

Hallitus tulee lisäksi selvittämään pienten 
lasten hoitojärjestelmän kokonaisuuden vuo
den 1997 loppuun mennessä. Tällöin ovat 
käytettävissä myös kokemukset meneillään 
olevasta päivähoidon palvelurahakokeilusta. 

Lisäosan määräytymisperusteena olevaa 
tulokäsitettä on muutettu huhtikuun 1 päi
västä 1995 lukien sovellettaviksi tulleilla las
ten kotihoidon tuesta annetun lain 11 § :n 2 
ja 4 momentin muutoksilla (1494/94). Muu
toksilla luovuttiin laissa aikaisemmin ollees
ta veronalaisen tulon käsitteestä muuttamalla 
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tulokäsite vastaamaan lasten päivähoidon 
maksujen määräytymisperusteena olevaa 
tulokäsitettä. Lain IO §:ään jäi kuitenkin 
edelleen maininta veronalaisista tuloista. 
Tämän vuoksi säännöstä ehdotetaan tarkis
tettavaksi siten, että siinä veronalaisten tulo
jen sijasta ja yhdenmukaisesti jo tehtyjen 
muutosten kanssa puhuttaisiin tuloista. Muu
tos on tekninen. 

Samanaikaisesti tämän esityksen kanssa 
annetaan hallituksen esitys laeiksi lasten ko
tihoidon tuesta annetun lain väliaikaisesta 
muuttamisesta annetun lain voi
maantulosäännöksen muuttamisesta ja lasten 
päivähoidosta annetun lain II a §:n väliai
kaisesta muuttamisesta. Siinä ehdotetaan 
lykättäväksi vuoden I996 alusta vuoden 
I998 alkuun uudistusta, jolla lasten kotihoi
don tukea ja kunnan järJestämää päivähoito
paikkaa koskevaa valintaoikeutta laajenne
taan yhdellä ikäluokalla niin, että valmtaoi
keus on alle nelivuotiaiden lasten vanhem
milla ja muilla huoltajilla. Tämä sisällöllisiä 
muutoksia koskeva hallituksen esitys, jolla 
tarkistetaan kotihoidon tuen perusosan tasoa, 
on sen vuoksi katsottu tarkoituksenmukai
seksi antaa erillisenä. 

3. Esityksen taloudelliset 
vaikutukset 

3.1. Julkistaloudelliset vaikutukset 

Lasten kotihoidon tuen kokonaiskustan
nukset vuonna I994 olivat noin 3,2 miljardia 
markkaa. 

Ehdotettu perusosan määrää koskeva tar
kistus on mitoitettu vähentämään kotihoidon 
tukijärjestelmän kokonaiskustannuksia vuo
sitasolla 700 miljoonaa markkaa. 

Valtiontaloudelliset vaikutukset olisivat 
kuntien laskennallisten sosiaali- ja ter
veydenhuollon valtionosuuksien vähenemise
nä arviolta noin 290 miljoonaa markkaa. 
Kuntien osuus kustannussäästöstä olisi noin 
4I 0 miljoonaa markkaa. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtion
osuusmenojen väheneminen on otettu huo
mioon valtion vuoden I996 talousarvioesi
tyksen määrärahan mitoituksessa momentilla 
33.32.30. 

Esitys saattaa merkitä osalle muutoshetkel
lä lasten kotihoidon tuen piirissä olevista 

perheistä siirtymistä oletettua aikaisemmin 
kunnan järjestämän päivähoidon piiriin. Sa
moin osa perheistä jää kokonaan siirtymättä 
tuen piirim sen nykyistä alemman tason 
vuokst. Muutoksen johdosta tapahtuva kun
nan järjestämän päivähoidon tarpeen kasvu 
ei ole luotettavasti ennakoitavissa. Tämän 
johdosta mahdollisia kotihoidon tuen saajien 
määrän vähenemisen kustannusvaikutuksia ja 
vastaavasti päivähoitotarpeen kasvun kus
tannusvaikutuksia ei ole erillisinä otettu huo
mioon. 

3.2. Vaikutukset perheiden 
taloudelliseen asemaan 

Lasten kotihoidon tuen piirissä oli vuonna 
I994 keskimäärin 89 400 perhettä. Sisaros
karotusta maksettiin keskimäärin 6I 000 
lapsesta. Lisäosaa sai keskimäärin 58 000 
perhettä. Keskimääräinen lisäosa oli noin 
I ISO markkaa kuukaudessa. 

Kotihoidon tuen perusosan määrän muut
tuessa edellä kuvatulla tavoin I 500 markak
si kalenterikuukaudessa olisi sisaroskarotus 
nykyisen 382 markan sijasta 300 markkaa ja 
lisäosan täysi määrä nykyisen I 527 markan 
sijasta I 200 markkaa kalenterikuukaudessa. 
Täysimääräisen lisäosan tuloraja säilyisi en
nallaan 4 6I7 markkana. Lisäosa poistuisi 
tulojen ylittäessä I2 6I3 markkaa. 

Perusasan määrän muutos pienentäisi per
heille maksettavia kotihoidon tukia keski
määrin 22,5 prosentilla. Perusosa alenisi 
408, sisaroskarotus 82 ja täysimääräinen 
lisäosa 327 markalla kuukaudessa. Yksittäis
ten perheiden kohdalla muutos merkitsisi 
bruttotulojen pienenemistä 82- noin I I 00 
markalla kuukaudessa perhekoosta riippuen. 

Perusasan määrän muutos vaikuttaa myös 
osittaisen kotihoidon tuen määrään. Lain 
II a §:n 3 momentin mukaan osittainen ko
tihoidon tuki on kalenterikuukaudessa 25 
prosenttia perusosasta. Muutoksen jälkeen 
tuki olisi nykyisen 477 markan sijasta 375 
markkaa. 

3.3. Organisaatio- ja henkilöstö
vaikutukset 

Esityksellä ei ole organisatorisia eikä hen
kilöstövaikutuksia. 
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4. Asian valmistelu 

Kotihoidon tukijärjestelmään ehdotettavia 
säästötoimenpiteitä on käsitelty hallituksen 
sosiaalipoliittisessa ministerityöryhmässä. 

Tämän jälkeen esitys on valmisteltu vir
katyönä sosiaali- ja terveysministeriössä. 

5. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan 
muutettavaksi lasten kotihoidon tuesta annet
tua lakia siten, että laissa viitattaisiin työ
eläkkeiden indeksijärjestelmässä tehtäväksi 
ehdotettavaan muutokseen. Hallitus antaa 
erikseen eduskunnalle valtion vuoden 1996 
talousarvioesitykseen liittyvän esityksen yk
sityisalojen työeläkejärjestelmän uudista
mista koskevaksi lainsäädännöksi, johon 
mainittu indeksijärjestelmän muutos sisältyy. 

6. Voimaantulo 

Lakiehdotus liittyy valtion vuoden 1996 
talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsi
teltäväksi sen yhteydessä. 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi
vänä tammikuuta 1996. 

7. Säätämisjärjestys 

Elokuun alusta tuli voimaan perusoi
keusuudistus, jonka yhteydessä lailla Suo
men Hallitusmuodon muuttamisesta (969/95) 
Hallitusmudon 15 a §:ään sisällytettiin kes
keiset sosiaaliset oikeudet. 

Pykälän 2 momentin mukaan lailla taataan 
perustoimeentulon turva työttömyyden, sai
rauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden 
aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan 
menetyksen johdosta. Sosiaali-ja terveysva
liokunnan asiasta antamasta lausunnostakin 
(StVL 5/1994 vp) ilmenevästi turva taataan 
koko säännöksen alkuosassa lueteltujen elä
mäntilanteiden ajaksi. Lapsen syntymän ja 
huoltajan menetyksen perusteella annettavan 
turvan pituus sen sijaan on harkinnanvarai
sempi. 

Perustuslakien perusoikeussäännösten 
muuttamista koskevan hallituksen esityksen 
(HE 309/93 vp) perustelujen mukaan perus
toimeentuloturvan käsite on voimassa ole-

vasta sosiaalilainsäädännöstä riippumaton. 
Säännöksen tarkoituksena ei ole turvata ny
kyisiä etuusjärjestelmiä, etuuksien tasoa tai 
saamisedellytyksiä sellaisenaan. Järjestelmiin 
voidaan myös sisällyttää tarveharkmtaa kos
kevia säännöksiä. Säännös merkitsee kuiten
kin pidemmälle menevää turvan tasoa kuin 
pykälän 1 momentin mukainen oikeus vält
tämättömään toimeentuloon. Tätä on koros
tettu myös perustuslakivaliokunnan asian 
johdosta antamassa mietinnössä (PeVM 
2511994 vp). 

Säännöksen vaatimuksia eivät perustelujen 
mukaan vastaisi sellaiset lainsäädännölhset 
muutokset, jotka merkitsisivät olennaista 
puuttumista säännöksessä tarkoitetuin tavoin 
suojatluun perustoimeentulon turvan ydin
sisältöön. 

Pykälän 3 momentti asettaa julkiselle val
lalle velvoitteen lailla tarkemmin säädettä
vällä tavalla turvata jokaiselle riittävät sosi
aali- ja terveyspalvelut, edistää väestön ter
veyttä sekä tukea perheen ja muiden lapsen 
huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia 
turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen 
kasvu. 

Säännöksessä ei määritellä sosiaali- ja ter
veyspalvelujen järjestämistapaa. Lakiehdo
tuksen perustelujen mukaan säännös ei 
myöskään sido palvelujen järjestämistä ny
kyiseen lainsäädäntöön. Säännös velvoittaa 
amoastaan turvaamaan riittävien palvelujen 
saatavuuden. Palvelujen riittävyyttä arvimta
essa lähtökohtana votdaan pitää sellaista pal
velujen tasoa, joka luo jokaiselle ihmiselle 
edellytykset toimia yhteiskunnan täysival
taisena jäsenenä. 

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunnon 
mukaan julkisen vallan velvoitetta on tulkit
tava tehtävänä edistää lapsiperheiden aineel
lista hyvinvointia. Säännös asettaa vel
voitteita lapsiperheisiin kohdistuvien palve
lujärjestelmien xlläl~itämiseen sekä perhepo
liittisiin tulonstirtmhin. Säännös täydentää 
perheelle pykälän 2 momentin mukaan an
nettavaa tukea, mutta ulottuu ajallisesti koko 
siihen aikaan, jonka henkilö on alaikäinen 
ja edellytysten luomiseen sen jälkeiseenkin 
hyvinvointiin. 

Perusteluissa nykyisistä säännöksen tarkoi
tusta toteuttavista tukijärjestelmistä maini
taan esimerkkeinä muun muassa lasten päi
vähoitojärjestelmä sekä lapsiperheiden ai
neellinen tukeminen esimerkiksi lapsilisi
en ja verotuksen kautta. 
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Lasten kotihoidon tuesta annetun lain 
1 § :n sanamuoto korostaa kotihoidon tuen 
luonnetta kunnan järjestämälle päivähoidolle 
vaihtoehtoisena lapsen muulla tavalla tapah
tuvia hoitojärjestelyjä tukevana sosiaali
palvelujärjestelmän osana. 

Kotihoidon tuen voidaan siten Halli
tusmuodon 15 a §:n sanamuoto, pykälän 
perustelut ja erityisesti sosiaali- ja terveysva
liokunnan lausunnosta ilmenevät kannanotot 
huomioon ottaen katsoa kuuluvan lähinnä 
pykälän 3 momentissa julkiselle vallalle sää
dettyjen turvaamistoimenpiteiden piiriin. 

Hallituksen käsityksen mukaan nyt esite
tyn kotihoidon tuen tason tarkistuksen ei 
voida katsoa merkitsevän niin olennaista 

heikennystä lapsen huolenpidosta vastaavien 
saaman tuen määrään, ettei tuen tasoa edel
leen voisi pitää Hallitusmuodon 15 a §:n 3 
momentin tarkoittaman turvaamistehtävän 
kannalta riittävänä. Hallituksen käsityksen 
mukaan kyseessä ei muutoinkaan voida kat
soa olevan puuttuminen Hallitusmuodon 
15 a §: ssä tarkoitettujen oikeuksien ydin
sisältöön. Asian tulkinnanvaraisuuden vuoksi 
hallitus pitää kuitenkin suotavana, että asias
ta pyydetään perustuslakivaliokunnan lau
sunto. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo
tus: 



6 HE 12111995 vp 

Laki 
lasten kotihoidon tuesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan lasten kotihoidon tuesta 21 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (797/92) 8 §:n 2 

ja 3 momentti, 10 §, 11 §:n 2 ja 3 momentti sekä 28 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 8 §:n 2 momentti ja 11 §:n 2 momentti 29 päivänä joulukuuta 

1994 annetussa laissa (1494/94), seuraavasti: 

8 § 
Perusosa 

Perusosa on 1 500 markkaa kalenterikuu
kaudessa. 

Perusosan määrää tarkistetaan kalenteri
vuosittain sen indeksiluvun mukaan, joka 
vuosittain vahvistetaan työntekijäin eläkelain 
9 § :n 2 momentin ensimmäisen virkkeen 
soveltamista varten. 

10 § 
Lisäosa 

Lisäosan saamisen edellytyksenä on, että 
8 § :n 1 momentissa tarkoitettua lasta hoitaa 
pääasiassa hänen omassa kodissaan jompi
kumpi hänen vanhemmistaan tai hänen muu 
huoltajansa ja että perheen tulot kuukaudessa 
eivät ylitä lisäosaan oikeuttavaa rajaa. Jos 
lisäosaa saava perhe alkaa saada erityisäi
tiys-, äitiys- tat vanhempainrahaa, lisäosaa 
maksetaan samoin edellytyksin näiden 
etuuksien tai isyysrahan estämättä. Jos edellä 
mainitut edellytykset täyttävän perheen, joka 
ei vielä saa hsäosaa, vanhempainrahakautta 
on pidennetty useamman kuin yhden lapsen 

samanaikaisen syntymän johdosta, perheelle 
maksetaan lisäosaa myös vanhempainraha
kauden pidennystä koskevalta ajalta. 

11§ 
Lisäosan määrä 

Täysimääräinen lisäosa myönnetään per
heelle, jonka tulot ovat enintään 4 617 
markkaa kalenterikuukaudessa. Mikäli per
heen tulot ovat tätä suuremmat, täysimää
räistä lisäosaa vähennetään 15 prosentilla 
siitä määrästä, jolla perheen tulot ylittävät 
4 617 markkaa kalenterikuukaudessa. 

Edellä 2 momentissa tarkoitettua tulorajaa 
tarkistetaan kalenterivuosittain sen indeksllu
vun mukaan, joka vuosittain vahvistetaan 
työntekijäin eläkelain 9 §:n 2 momentin en
simmäisen virkkeen soveltamista varten. 

28 § 
Eräiden säännösten soveltaminen 

Edellä 8 §:n 2 momentissa tarkoitettu pe
rusosan määrä ja 11 §:n 2 momentissa tar
koitettu tuloraJan markkamäärä vastaavat 
vuodelle 1996 vahvistettua työntekijäin elä
kelain 9 §:n 2 momentin ensimmäisessä 
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virkkeessä tarkoitettua indeksilukua. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 1995 

mikuuta 1996. 
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 

ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Ministeri Terttu Huttu-Juntunen 
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Liite 

Laki 
lasten kotihoidon tuesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan lasten kotihoidon tuesta 21 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (797/92) 8 §:n 2 

ja 3 momentti, 10 §, 11 §:n 2 ja 3 momentti sekä 28 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 8 §:n 2 momentti ja 11 §:n 2 momentti 29 päivänä joulukuuta 

1994 annetussa laissa (1494/94), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

8 § 
Perusosa 

Perusosa on 1 875 markkaa kuukaudessa. 
Perusosan määrää tarkistetaan kalenteri

vuosittain sen palkkaindeksiluvun mukaan, 
joka vuosittain vahvistetaan työntekijäin elä
kelain (395/61) 9 §:n soveltamista varten. 

10 § 
Lisäosa 

Lisäosan saamisen edellytyksenä on, että 
8 § :n 1 momentissa tarkoitettua lasta hoitaa 
pääasiassa hänen omassa kodissaan jompi
kumpi hänen vanhemmistaan tai hänen muu 
huoltajansa ja että perheen veronalaiset tulot 
kuukaudessa eivät ylitä lisäosaan oikeuttavaa 
rajaa. Jos lisäosaa saava perhe alkaa saada 
erityisäitiys-, äitiys- tai vanhempainrahaa, 
lisäosaa maksetaan samoin edellytyksin näi
den etuuksien tai isyysrahan estämättä. Jos 
edellä mainitut edellY!Ykset täyttävän per
heen, joka ei vielä saa hsäosaa, vanhempain
rahakautta on pidennetty useamman kuin 
yhden lapsen samanaikatsen s~tymän joh
dosta, perheelle maksetaan hsäosaa myös 
vanhempainrahakauden pidennystä koskeval
ta ajalta. 

Perusosa on 1 500 markkaa kalenterikuu
kaudessa. 

Perusosan määrää tarkistetaan kalenteri
vuosittain sen indeksiluvun mukaan, joka 
vuosittain vahvistetaan työntekijäin eläkelain 
9 §:n 2 momentin ensimmäisen virkkeen so
veltamista varten. 

10 § 
Lisäosa 

Lisäosan saamisen edellytyksenä on, että 
8 §:n 1 momentissa tarkoitettua lasta hoitaa 
pääasiassa hänen omassa kodissaan jompi
kumpi hänen vanhemmistaan tai hänen muu 
huoltajansa ja että perheen tulot kuukaudessa 
eivät ylitä lisäosaan oikeuttavaa rajaa. Jos 
lisäosaa saava perhe alkaa saada erityisäi
tiys-, äitiys- tat vanhempainrahaa, lisäosaa 
maksetaan samoin edellytyksin näiden 
etuuksien tai isyysrahan estämättä. Jos edellä 
mainitut edellytykset täyttävän perheen, joka 
ei vielä saa lisäosaa vanhempainrahakautta 
on pidennetty useamman kuin yhden lapsen 
samanaikaisen syntymän johdosta, perheelle 
maksetaan lisäosaa myös vanhempainraha
kauden pidennystä koskevalta ajalta. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

11§ 
Lisäosan määrä 

Täysimääräinen lisäosa myönnetään per
heelle, jonka tulot ovat enintään 4 535 
markkaa kalenterikuukaudessa. Mikäli per
heen tulot ovat tätä suuremmat, täysimää
räistä lisäosaa vähennetään 15 prosentilla sii
tä määrästä, jolla perheen tulot ylittävät 
4 535 markkaa kalenterikuukaudessa. 

Edellä 2 momentissa tarkoitettua tulorajaa 
tarkistetaankalenterivuosittain sen palkkain
deksiluvun mukaan, joka vuosittain vahvis
tetaan työntekijäin eläkelain 9 § :n sovelta
mista varten. 

28 § 
Eräiden säännösten soveltaminen 

Edellä 8 § :n 2 momentissa tarkoitettu pe
rusosan määrä ja 11 §:n 2 momentissa tar
koitettu tuloraJan markkamäärä vastaavat 
työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaan vuodelle 
1992 vahvistettua palkkaindeksilukua. 

2 351252L 

Täysimääräinen lisäosa myönnetään per
heelle, jonka tulot ovat enintään 4 617 
markkaa kalenterikuukaudessa. Mikäli per
heen tulot ovat tätä suuremmat, täysimää
räistä lisäosaa vähennetään 15 prosentilla sii
tä määrästä, jolla perheen tulot ylittävät 
4 617 markkaa kalenterikuukaudessa. 

Edellä 2 momentissa tarkoitettua tulorajaa 
tarkistetaan kalenterivuosittain sen indeksilu
vun mukaan, joka vuosittain vahvistetaan 
työntekijäin eläkelain 9 §:n 2 momentin en
simmäisen virkkeen soveltamista varten. 

28 § 
Eräiden säännösten soveltaminen 

Edellä 8 § :n 2 momentissa tarkoitettu pe
rusosan määrä ja 11 §:n 2 momentissa tar
koitettu tuloraJan markkamäärä vastaavat 
vuodelle 1996 vahvistettua työntekijäin elä
kelain 9 §:n 2 momentin ensimmäisessä virk
keessä tarkoitettua indeksilukua. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam
mikuuta 1996. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 




