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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 
16 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan tulonomien ja pienitu
loisten vakuutettujen sairauden ja äitiyden aikais
ta toimeentuloturvaa parannettavaksi siten, että 
sairausvakuutuslain mukaista vähimmäispäivära
haa korotetaan. 

Muutos on tarkoitus saattaa voimaan 1 päivänä 
heinäkuuta 1986. 

Esitys liittyy valtion tulo- ja menoarvioesityk
seen vuodelle 1986. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotettu 
muutos 

Sairausvakuutuslain 16 §:n 1 momentin 
(1119/83) mukaan päivärahan määrä päivää koh
den on vähimmäispäiväraha, 35,10 markkaa, 
lisättynä 30 prosentilla vakuutetun viimeksi toi
mitetussa verotuksessa todettujen työtulojen kol
massadasosasta, kuitenkin vähintään 80 prosent
tia työtulojen kolmassadasosasta, jos työtulot ei
vät ylitä 75 000 markkaa. Jos työtulot ylittävät 
75 000 markkaa, päivärahan määrä on 80 pro
senttia 75 000 markan kolmassadasosasta lisätty
nä 50 prosentilla 75 000 markkaa ylittävän osan 
kolmassadasosasta. Jos työtulot ylittävät 120 000 
markkaa, päivärahan määrä 120 000 markkaa 
ylittävältä osalta on 30 prosenttia 120 000 mark
kaa ylittävän osan kolmassadasosasta. Jollei va
kuutetulla ole edellä mainittuna aikana ollut 
työtuloja, päivärahan määrä päivää kohden on 
vähimmäispäivärahan suuruinen. Sairausvakuu
tuslain 76 §:n mukaan lain 16 §:ssä tarkoitettuja 
markkamääriä, jotka on ilmaistu vuoden 1984 
tasossa, tarkistetaan kalenterivuosittain sen palk
kaindeksiluvun mukaan, joka vuosittain vahviste
taan työntekijäin eläkelain (395/61) 9 §:n sovel
tamista varten. 
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Vähimmäispäivärahan määrä vuoden 1985 ta
sossa on 37,95 markkaa ja vuodelle 1986 arvioi
dun palkkaindeksiluvun mukaan tarkistettuna 
noin 40,70 markkaa. 

Sairausvakuutuslain 22 §:n 1 momentin (32/85) 
mukaan äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan määrä 
päivää kohti on yhtä suuri kuin 16 §:ssä tarkoi
tettu päiväraha. 

Tulonomien ja pienituloisten vakuutettujen 
sairauden ja äitiyden aikaisen toimeentuloturvan 
parantamiseksi ehdotetaan sairausvakuutuslain 
16 §:n 1 momenttia muutettavaksi siten, että 
vähimmäispäivärahaa korotettaisiin kolmella 
markalla yhteensä 43,70 markkaan vuoden 1986 
tasossa arvioituna, joka vuoden 1984 tasossa arvi
oituna olisi 3 7, 70 markkaa. Yhtenäisyyden vuok
si markkamäärä tulisi ilmaista vuoden 1984 tasos
sa kuten muutkin lain 16 §:ssä säädetyt markka
määrät. Päiväraha määrättäisiin muutoin voimas
sa olevien säännösten mukaisesti. 

Sairausvakuutuslain mukaisen vähimmäispäi
värahan korottaminen nostaisi myös lasten koti
hoidon tuesta annetun lain ( 24/8 5) mukaista 
kotihoidon tuen perusosan määrää, joka on ka
lenterikuukaudessa yhtä suuri kuin sairausvakuu
tuslain mukaisen vähimmäispäivärahan 25-kertai
nen markkamäärä. Sanottu korotus lisäisi myös 
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kotihoidon tuen sisaruskorotusten ja lisäosien 
määrää. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset ja voimaan tulo 

Vähimmäispäivärahan tason korottaminen li
säisi kansaneläkelaitoksen sairausvakuutuksen 
menoja vuonna 1986 arviolta 12,5 miljoonaa 
markkaa. Valtion osuus sairausvakuutuslaista joh
tuvista menoista lisääntyisi vastaavalla määrällä. 
Tämä on otettu huomioon valtion vuoden 1986 
tulo- ja menoarvioesityksen asianomaisen mo
mentin määrärahan suuruutta mitoitettaessa. 

Lasten kotihoidon tuesta aiheutuvat menot 
kasvaisivat 18 miljoonalla markalla, josta valtion 

osuus olisi arviolta 10 miljonaa markkaa. Määrä 
on otettu huomioon valtion vuoden 1986 tulo- ja 
menoarvioesityksen asianomaisen momentin (val
tionosuus kunnille lasten kotona tapahtuvan hoi
don tukemiseen; Mom. 33.15.30.) määrärahan 
suuruutta mitoitettaessa. 

Vähimmäispäivärahan korotus vaikuttaisi arvi
olta 135 000 henkilölle maksettavan päivä-, äi
tiys-, isyys- ja vanhempainrahan sekä lasten koti
hoidon tuen määrään. 

Muutos on tarkoitus saattaa voimaan 1 päivänä 
heinäkuuta 1986. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
sairausvakuutuslain 16 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutus
lain 16 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa (1119/83), 
näin kuuluvaksi: 

16 § 
Päivärahan maara päivää kohden on vähim

mäispäiväraha, 3 7, 70 markkaa, lisättynä 30 pro
sentilla vakuutetun verotuksessa, asetuksella sää
dettävänä kalent~rivuotena, todettujen työtulojen 
kolmassadasosasta, kuitenkin vähintään 80 pro
senttia työtulojen kolmassadasosasta, jos työtulot 
eivät ylitä 75 000 markkaa. Jos työtulot ylittävät 
75 000 markkaa, päivärahan määrä on 80 pro
senttia 75 000 markan kolmassadasosasta lisätty
nä 50 prosentilla 75 000 markkaa ylittävän osan 
kolmassadasosasta. Jos työtulot ylittävät 120 000 
markkaa, päivärahan määrä 120 000 markkaa 
ylittävältä osalta on 30 prosenttia 120 000 mark-

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1985 

kaa ylittävän osan kolmassadasosasta. Jollei va
kuutetulla ole edellä mainittuna aikana ollut 
työtuloja, päivärahan määrä päivää kohden on 
vähimmäispäivärahan suuruinen. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 
1986. 

Tätä lakia sovelletaan päivärahaan, joka koh
distuu aikaan lain voimaantulosta alkaen. 

Tätä lakia sovellettaessa pidetään 16 § :n 1 
momentissa säädettyjä markkamääriä vuoden 
1984 yleistä palkkatasoa vastaavina. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- Ja terveysministeri Eeva Kuuskoski-Vikatmaa 
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Liite 

Laki 
sairausvakuutuslain 16 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutus
lai~ 16 §:n 1 ~omentti, sellaisena kuin se 29 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa (1119/83), 
näm kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

16 § 
Päivärahan maara parvaa kohden on vähim

mäispäiväraha, 3 5, 10 markkaa lisättynä 30 pro
sentilla vakuutetun verotuksessa, asetuksella sää
dettävänä kalenterivuotena todettujen työtulojen 
kolmassadasosasta, kuitenkin vähintään 80 pro
senttia työtulojen kolmassadasosasta, jos työtulot 
eivät ylitä 75 000 markkaa. Jos työtulot ylittävät 
75 000 markkaa, päivärahan määrä on 80 pro
senttia 75 000 markan kolmassadasosasta lisätty
nä 50 prosentilla 75 000 markkaa ylittävän osan 
kolmassadasosasta. Jos työtulot ylittävät 120 000 
markkaa, päivärahan määrä 120 000 markkaa 
ylittävältä osalta on 30 prosenttia 120 000 mark
kaa ylittävän osan kolmassadasosasta. Jollei va
kuutetulla ole edellä mainittuna aikana ollut 
työtuloja, päivärahan määrä päivää kohden on 
vähimmäispäivärahan suuruinen. 

Ehdotus 

16 § 
Päivärahan maara parvaa kohden on vähim

mäispäiväraha, 37,70 markkaa, lisättynä 30 pro
sentilla vakuutetun verotuksessa, asetuksella sää
dettävänä kalenterivuotena, todettujen työtulojen 
kolmassadasosasta, kuitenkin vähintään 80 pro
senttia työtulojen kolmassadasosasta, jos työtulot 
eivät ylitä 75 000 markkaa. Jos työtulot ylittävät 
75 000 markkaa, päivärahan määrä on 80 pro
senttia 75 000 markan kolmassadasosasta lisätty
nä 50 prosentilla 75 000 markkaa ylittävän osan 
kolmassadasosasta. Jos työtulot ylittävät 120 000 
markkaa, päivärahan määrä 120 000 markkaa 
ylittävältä osalta on 30 prosenttia 120 000 mark
kaa ylittävän osan kolmassadasosasta. Jollei va
kuutetulla ole edellä mainittuna aikana ollut 
työtuloja, päivärahan määrä päivää kohden on 
vähimmäispäivärahan suuruinen. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 
1986. 

Tätä lakia sovelletaan päivärahaan, joka koh
distuu aikaan lain voimaantulosta alkaen. 

Tätä lakia sove//ettaessa pidetään 16 §:n 1 
momentissa säädettyjä markkamääriä vuoden 
1984 yleistä paikkatasoa vastaavina. 




