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KOTITALOUSVÄHENNYSMAHDOLLISUUS KAIKILLE
Tilastokeskuksen tilastotietojen mukaan vuonna 2015 köyhyysrajan alle, eli alle
1 185 € eläkettä saavien eläkeläisten määrä oli Suomessa 525 000. Suoranaisessa
köyhyydessä olevia on eri tietojen mukaan n. 230 000. Eläketurvakeskuksen
27.3.2018 julkaiseman tiedotteen mukaan Suomessa oli vuonna 2017 noin 580 000
eläkeläistä, joiden kuukausieläkkeen määrä oli alle 1 250 €. (Kuvio 1. Eläketurvakeskus 27.3.2018 on seuraavalla sivulla liitteenä). Vuonna 2018 valtion tuloveron
alaraja on 17 200 € /vuosi eli 1432 €/kk. Omaa eläkettä saavista miehistä n. 38 % ja
naisista n. 55 % kuuluvat tähän ryhmään.
Merkittävä osa pienituloisista eläkeläisistä eivät ole tasavertaisessa asemassa
muihin kansalaisiin verrattuna kotitalousvähennyksen hyödyntämisessä, koska
vähennys tehdään suoraan verosta. Syntyy eriarvoisuutta ja suoranaista syrjintää
niitä kohtaan, jotka muutenkin ovat heikommassa asemassa keski- tai suurituloisiin
verrattuna. Vaikeimmassa asemassa ovat yksin elävät pienituloiset naiset.
Ulottamalla vähennysmahdollisuus myös niihin pienituloisiin, joiden tulot jäävät alle
verotettavan tulon alarajan, vähennettäisiin myös harmaata taloutta. Nyt työn osuudesta saatavalla kuitilla ei ole mitään käyttöä, mikä helpommin houkuttelee
teettämään työt mieluummin pimeänä ilman kuittia. Ikäihmiset, jotka ovat liian hyväkuntoisia saadakseen kunnallista siivous-, ruoka- tai muuta hoivapalvelua, käyttäisivät näitä palveluita helpommin, jos niistä olisi mahdollista saada kotitalousvähennystä. Tämä lisäisi yrityksille työmahdollisuuksia ja sillä olisi mahdollisesti
työllistävä vaikutus.
Jos kotona asumista tukevia palveluita voisi kotitalousvähennyksen avulla käyttää,
se pidentäisi kotona asumista ja alentaisi yhteiskunnan kustannuksia. Kotona asumista on painotettu myös SITRAN ja EETUN ”Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä”
-hankkeessa (tiedote 26.3.2015), jossa myös viitattiin neuvontaan kotitalousvähennyksen hakemiseen, kotona jaksamiseen pitempään ym. Eniten palveluja
käytettäisiin siivouksessa ja kodinhoidossa, toisella sijalla olisivat sairaanhoito ja
terveyspalvelut ja kolmantena tekniikkaopastus. Jo vuonna 2015 hankkeen raportin
aikana otettiin huomioon eriarvoisuus palvelujen saatavuudessa, mutta esityksiä,
saati toimenpiteitä kotitalousvähennyksen laajentamiseksi koskemaan myös
heikommassa asemassa olevia ei ole suuremmin ollut.
EKL:n Uudenmaan Piirikokous esittää, että myös ne eläkeläiset, joilla ei ole tulojensa
alhaisuuden vuoksi mahdollisuutta kotitalousvähennykseen, saatetaan em. vähennyksen piiriin avustuksella (veronpalautusmenettelyllä), joka vastaisi perusteiltaan ja
määrältään kotitalousvähennystä. Lisäksi piirikokous toivoo, että myös EKL:n muissa
piireissä ja piirien yhdistyksissä käytäisiin em. asiasta vilkasta keskustelua, joka
osaltaan vauhdittaisi tämän yhteiskunnallisen epäkohdan korjaamista.
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