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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työnantajan sosiaaliturva
maksusta annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdote~aan, _että työ?antajan s?siaa
liturvamaksun suonttamtsvelvolhsuutta e1 ole 
niissä tapauksissa, joissa pohjoism~isen sosiaali
turvasopimuksen mukaan työnantaJa on vapau
tettu kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksun suo
rittamisvelvollisuudesta Suomessa. Laki ehdote-

taan saatettavaksi voimaan heti, kun eduskunta 
on sen hyväksynyt. Sitä sovellettaisiin 1 päivänä 
tammikuuta 1982 ja sen jaikeen maksetun pal
kan perusteella suoritettavaan työnantajan sosiaa
liturvamaksuun. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotettu 
muutos 

Työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun 
lain (366/63) 1 §:n mukaan työnanta~a. on velvol
linen suorittamaan työnantaJan lapsthsämaksua, 
sairausvakuutusmaksua ja kansaneläkevakuutus
maksua työnantajan sosia~liturv~aksuna. Tr_ön
antajan lapsilisämaksua e1 ole kmtenkaan vume 
vuosina peritty. Velvollisuus suorittaa työnanta
jan sosiaaliturvamaksua määräytyy sen mukaan, 
onko palkka ennakkoperinnän ~aista. . 

Pohjoismaiden välillä on 5 pätvänä maaltskuu
ta 1981 allekirjoitettu uusi sosiaaliturvaa ko~keva 
sopimus, joka on saatettu voimaan 23 p~vänä 
joulukuuta 1981 annet~lla asetuksella 1 pälväs~ä 
tammikuuta 1982 lukien (SopS 81/81). Sopt
muksen tarkoituksena on taata pohjoismaiden 
kansalaisille sama sosiaaliturva riippumatta siitä, 
missä pohjoismaass~ he asuvat tai työske.n.~el~vät. 
Sopimuksen 7 art1klan mukaan henkdo, Joka 
työskentelee muussa pohjoismaassa k~in .. ;?l~~sä 
hän asuu, kuuluu työskentelymaan lamsa~dan
nön piiriin silloin, kun kysymyksessä on otkeus 
etuuksiin, jotka riippuvat ansiotyöstä tai sen 
tuottamasta tulosta. Tällaisissa tapauksissa on 
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sopi~uksen 10 artiklan mukaan myös maksut 
suontettava työskentelyvaltiossa eikä niitä saa 
periä toisessa valtiossa. 

Työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun 
lain mukaan maksuvelvollisuus on riippuvainen 
palkan ennakkoperinnän alaisuudesta ei~ä. siit~, 
missä palkan saaja työskentelee. Kun pohJo~smat
nen sosiaaliturvasopimus on saatettu v01maan 
asetuksella, on työnantajan sosiaaliturvamaksusta 
annettua lakia muutettava, · jotta Suomessa ei 
olisi suoritettava työnantajan sosiaaliturvamaksua 
niissäkin tapauksissa, joissa sopimuksen mu~aan 
etuudet ja maksuvelvollisuus määräytyvät totsen 
pohjoismaan lainsäädännön mukaan. Tämän 
johdosta ehdotetaan työnantajan sosiaaliturva
maksusta annettuun lakiin lisättäväksi uusi 1 a §, 
jolla työnantaja vapautetaan maksuvelvollisuu
desta silloin, kun pohjoismaisen sosiaaliturvaso
pimuksen mukaan työnantajalla ei ole velvolli
suutta suorittaa kansaneläke- ja sairausvakuutus
maksua Suomessa. Jos lapsilisämaksun suoritta
misvelvollisuus tulevaisuudessa palautetaan työn
antajalle, sitä ei kuitenkaan ole 1 a §:ssä tarkoite
tuissa tapauksissa suoritettava. 
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2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Ehdotetulla säännöksellä ei ole mainittavaa 
taloudellista vaikutusta. 
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3. Voimaan tulo 

Ehdotettu laki on tarkoitus saattaa voimaan 
heti, kun eduskunta on sen hyväksynyt. Sitä 
sovellettaisiin sosiaaliturvamaksuun, joka on suo
ritettava 1 päivänä tammikuuta 1982 tai sen 
jälkeen maksettavan palkan perusteella. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 
1963 annettuun lalrjin (366/63) uusi näin kuuluva 1 a §: 

1 a § 
Ennakkoperinnän alaisesta palkasta ei kuiten

kaan ole suoritettava työnantajan sosiaaliturva
maksua, jos pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuk
sen (SopS 81/81) mukaan työnantaja on vapau
tettu kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksun suo
rittamisesta Suomessa. 

Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 1983 

Tämä laki tulee voimaan patvana 
kuuta 1983. Sitä sovelletaan työnantajan sosiaali
turvamaksuun, joka on suoritettava 1 päivänä 
tammikuuta 1982 tai sen jälkeen maksettavan 
palkan perusteella. 

Tasavallan Presidentti 
MAUNO KOMSTO 

Minister Jermu Laine 


