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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon tues
ta annetun lain 8 ja 11 § :n poikkeuksellisesta soveltamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 
lasten kotihoidon tuesta annetun lain 8 ja 
11 §:n poikkeuksellisesta soveltamisesta. 
Lain mukaan lasten kotihoidon tuen perus
osan määrään ja täysimääräisen lisäosan tu
lorajan markkamäärään ei tehdä indeksitar
kistusta vuonna 1997. 

Esitys liittyy valtion vuoden 1997 talous
arvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväk
si sen yhteydessä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuo
den 1997 alusta ja olemaan voimassa vuo
den 1997 loppuun. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila 

Lasten kotihoidon tuesta annetun lain 
(797/92) väliaikaisesti muutetun 2 §:n 
(1287/92) mukaan lasten kotihoidon tuella 
tarkoitetaan alle kolmivuotiaan lapsen van
hemmille tai muille huoltajille lapsen hoidon 
järjestämiseksi suoritettavaa taloudellista 
tukea, johon kuuluu perusosa, sisaroskarotus 
ja tulosidonnainen lisäosa. 

Lain 8 §:n 2 momentin (1525/95) mukaan 
perusosa on vuoden 1996 alusta ollut 1 500 
markkaa kalenterikuukaudessa. 

Lain 9 §:n 3 momentin mukaan sisaroska
rotus on 20 prosenttia perusosasta, nykyisin 
300 markkaa kalenterikuukaudessa. 

Lain 11 §:n 1 momentin mukaan lisäosan 
täysi määrä on 80 prosenttia perusosasta, 
nykyisin 1 200 markkaa kalenterikuukaudes-
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sa. Pykälän 2 momentin (1525/95) mukaan 
täysimääräinen lisäosa myönnetään perheel
le, jonka tulot ovat enintään 4 617 markkaa 
kalenterikuukaudessa. Tulojen ollessa suu
remmat täysimääräistä lisäosaa vähennetään 
15 prosentilla siitä määrästä, jolla tulot ka
lenterikuukaudessa ylittävät kyseisen rajan. 
Lisäosa poistuu kuukausitulojen ylittäessä 
12 613 markkaa. 

Lain 8 §:n 3 momentin ja 11 §:n 3 mo
mentin (1525/95) mukaan perusosan määrää 
ja täysimääräisen lisäosan tulorajaa tarkiste
taan kalenterivuosittain sen indeksiluvun 
mukaan, joka vuosittain vahvistetaan työnte
kijäin eläkelain 9 §:n 2 momentin ensimmäi
sen virkkeen soveltamista varten. 

Lain 28 §:n 1 momentin (1525/95) mu
kaan nykyiset perusosan määrä ja lisäosan 
tulorajan markkamäärä vastaavat vuodelle 



2 HE 171/1996 vp 

1996 vahvistettua työntekijäin eläkelain 
9 §:n 2 momentin ensimmäisessä virkkeessä 
tarkoitettua indeksilukua. 

2. Ehdotetut muutokset 

Hallitus sopi 16 päivänä elokuuta 1995 
vuoden 1996 talousarvioesityksen käsittelyn 
yhteydessä hallitusohjelman ja sen lisä
pöytäkirjan mukaisista vuosille 1997-1999 
kohdistuvista lisäsäästöistä. Lasten kotihoi
don tuki kuului niihin etuuksiin, joiden in
deksikorotuksista sovittiin luovuttavaksi 
vuosina 1997 ja 1998. 

Valtion vuoden 1997 talousarvioesityksen 
momentin 33.32.30 mukaan hallitus antaa 
eduskunnalle esityksen laiksi, jolla lasten 
kotihoidon tuen perusosaan ja lisäosan tulo
rajaan tehtävistä indeksitarkistuksista luovu
taan vuonna 1997. 

Edellä esitetyn perusteella ehdotetaan, että 
kotihoidon tuen perusosan ja täysimääräisen 
lisäosan tulorajan markkamääriin ei tehdä in
deksitarkistusta vuonna 1997. Tästä säädet
täisiin lakiehdotuksen mukaisella erillislailla. 

3. Esityksen vaikutukset 

3.1. Esityksen taloudelliset vaikutukset 

Lasten kotihoidon tuen piirissä on vuonna 
1996 ollut kuukausittain keskimäärin 80 000 
perhettä. Perheiden saaman tuen kuukausit
tainen kokonaismäärä on ollut keskimäärin 
1 981 markkaa. Sisaruskorotuksen piirissä 
on kuukausittain ollut keskimäärin 43 000 
perhettä ja 53 000 lasta. Lisäosaa on saanut 
keskimäärin 48 000 perhettä. Keskimääräi
nen lisäosa on ollut noin 809 markkaa kuu
kaudessa. Kotihoidon tuen kokonaiskustan
nukset ovat vuosina 1996 ja 1997 arviolta 
noin 2 miljardia markkaa. 

Työntekijäin eläkelain 9 §:n 2 momentin 
ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetuksi in
deksiluvuksi on vuodelle 1996 vahvistettu 
1760. Nykyiset kotihoidon tuen perusosan 
määrä ja täysimääräisen lisäosan tulorajan 
markkamäärä vastaavat sanottua indeksilu
kua. 

Vuoden 1997 indeksiluvun nousuksi on 
arvioitu 1,9 prosenttia. Tämän mukaan tar
kistettuna perusosa olisi vuoden 1997 alusta 
lukien nykyisen 1 500 markan sijasta 1 528, 
sisaruskorotus nykyisen 300 markan sijasta 
306 ja lisäosan täysi määrä nykyisen 1 200 
markan sijasta 1 222 markkaa kalenterikuu-

kaudessa. Täysimääräisen lisäosan tuloraja 
olisi nykyisen 4 617 markan sijasta 4 707 
markkaa kalenterikuukaudessa. Lisäosa pois
tuisi tulojen ylittäessä nykyisen 12 613 mar
kan sijasta 12 848 markkaa. 

Ehdotettu kotihoidon tuen indeksikorotuk
sista luopuminen merkitsisi vuositasolla noin 
44 miljoonan markan säästöä kotihoidon 
tuen kokonaiskustannuksissa. 

Valtio osallistuu sosiaalihuollon rahoitta
miseen sosiaali- ja terveydenhuollon suunnit
telusta ja valtionosuudesta annetun lain 
(733/92) mukaisten kunnille suoritettavien 
laskennallisin perustein määräytyvien käyt
tökustannusten valtionosuuksien kautta. Ko
tihoidon tuki on sanotussa laissa tarkoitettua 
valtionosuustoimintaa. Valtionosuustoimin
taan liittyvät indeksitarkistukset eivät kui
tenkaan välittömästi vaikuta kuntien valtion
osuuden määrään, koska valtionosuuksien 
indeksitarkistukset perustuvat kuntien val
tionosuuslain (688/92) 5 §:n 2 momenttiin, 
jonka mukaan kustannustason muutos laske
taan siten, että kaksi kolmasosaa siitä aiheu
tuu yleisen ansiotason ja kuntien palk
kasidonnaisten maksujen muutoksesta ja yksi 
kolmasosa yleisen hintatason muutoksesta. 
Syntyvä säästö vaikuttaa siten kuntien ta
louteen lisäsäästöinä. 

Yksittäisten perheiden kohdalla lasten koti
hoidon tuen indeksikorotuksista luopuminen 
merkitsisi kuukausittain noin 6-62 markan 
saamatta jääviä bruttotuloja perhekoosta riip
puen. 

Perusosan määrän muutos vaikuttaa myös 
osittaisen kotihoidon tuen määrään. Lain 
11 a §:n 3 momentin mukaan osittainen ko
tihoidon tuki on kalenterikuukaudessa 
25 prosenttia perusosasta. Muutoksen jäl
keen tuki olisi nykyisen 375 markan sijasta 
382 markkaa. 

3.2. Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset 

Esityksellä ei ole organisatorisia eikä hen
kilöstövaikutuksia. 

4. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä sosiaali
ja terveysministeriössä. 

5. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Hallitus antaa erikseen eduskunnalle vuo-
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den 1997 talousarvioesitykseen liittyvän esi
tyksen pienten lasten hoidon tukemista kos
kevan lainsäädännön uudistamiseksi. Esityk
sessä ehdotetaan pienten lasten hoitojärjes
telmää yhtenäistettäväksi erityisesti lasten 
kunnan järjestämästä päivähoidosta perittävi
en maksujen, lasten vanhempien tuetun hoi
don sekä yksityisen päivähoidon tukemisen 
osalta. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 
1 päivänä elokuuta 1997. Uudistukseen liit
tyen on tarkoitus kumota nykyinen lasten 
kotihoidon tuesta annettu laki siihen myö
hemmin tehtyine muutoksineen. 

6. Voimaantulo 

Lakiehdotus liittyy valtion vuoden 1997 
talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsi
teltäväksi sen yhteydessä. 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi
vänä tammikuuta 1997 ja olemaan voimassa 
31 päivään joulukuuta 1997. 

7. Säätämisjärjestys 

Vuoden 1995 elokuun alusta voimaan tul
leen perusoikeusuudistuksen yhteydessä hal
litusmuodon 15 a §:ään (969/95) sisällytet
tiin keskeiset 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 harkinnanva
raisempi. 

Perustuslakien perusoikeussäännösten 
muuttamista koskevan hallituksen esityksen 
(HE 309/1993 vp) perustelujen mukaan 
säännöksen tarkoituksena ei ole turvata ny
kyisiä etuusjärjestelmiä, etuoksien tasoa tai 
saaruisedellytyksiä sellaisenaan. 

Säännöksen vaatimuksia eivät perustelujen 
mukaan kuitenkaan vastaisi sellaiset lain
säädännölliset muutokset, jotka merkitsisivät 
olennaista puuttumista säännöksessä tarkoite
tuin tavoin suojattuon perustoimeentulon 
turvan ydinsisältöön. 

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. 

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunnon 
mukaan säännös asettaa julkiselle vallalle 
velvoitteita lapsiperheisiin kohdistuvien pal
velujärjestelmien ylläpitämiseen sekä perhe
poliittisiin tulonsiirtoihin. 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 hy
vinvointiin. 

Lakiehdotuksen perusteluissa nykyisistä 
säännöksen tarkoitusta toteuttavista tukijär
jestelmistä mainitaan esimerkkeinä muun 
muassa lasten päivähoitojärjestelmä sekä 
lapsiperheiden aineellinen tukeminen esi
merkiksi lapsilisien ja verotuksen kautta. 

Lasten kotihoidon tuesta annetun lain 
1 § :n sanamuoto korostaa kotihoidon tuen 
luonnetta kunnan järjestämälle päivähoidolle 
vaihtoehtoisena lapsen muulla tavalla tapah
tuvia hoitojärjestelyjä tukevana sosiaalipal
velujärjestelmän osana. 

Kotihoidon tuen voidaan siten hallitus
muodon 15 a §:n sanamuoto, pykälän perus
telut ja erityisesti sosiaali- ja terveysva
liokunnan lausunnosta ilmenevät kannanotot 
huomioon ottaen katsoa kuuluvan lähinnä 
pykälän 3 momentissa julkiselle vallalle sää
dettyjen turvaaruistoimenpiteiden piiriin. 

Hallituksen käsityksen mukaan nyt esitetyn 
kotihoidon tuen indeksitarkistuksista luo
pumisen ei voida katsoa merkitsevän niin 
olennaista heikennystä lapsen huolenpidosta 
vastaavien saaman tuen määrään, ettei tuen 
tasoa edelleen voisi pitää hallitusmuodon 
15 a §:n 3 momentin tarkoittaman turvaa
ruistehtävän kannalta riittävänä tai että ky
seessä muutoinkaan olisi puuttuminen halli
tusmuodon 15 a §:ssä tarkoitettujen oikeuk
sien ydinsisältöön. 

Hallituksen käsityksen mukaan ehdotettu 
laki ei siten edellytä perustuslain säätämis
järjestystä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo
tus: 
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Laki 
lasten kotihoidon tuesta annetun lain 8 ja 11 § :n poikkeuksellisesta soveltamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Sen estämättä, mitä lasten kotihoidon tues

ta annetun lain 8 §:n 3 momentissa ja 11 §:n 
3 momentissa säädetään työntekijäin eläke
lain 9 §:n 2 momentin ensimmäisen virk
keen soveltamista varten vuosittain vah
vistettavan indeksiluvun mukaisesta perus
osan ja lisäosan tulorajan markkamäärien 

Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 1996 

tarkistamisesta, markkamääriin ei suoriteta 
tarkistusta vuonna 1997. 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi

kuuta 1997 ja on voimassa 31 päivään jou
lukuuta 1997. 

Tasavallan Presidentti 

MARTII AHTISAARI 

Ministeri Terttu Huttu-Juntunen 


