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Hallituksen esitys Eduskunnalle vuodelta 2000 suoritettavaa 
vakuutetun sairausvakuutusmaksua ja työnantajan sosiaaliturva
maksua koskevaksi lainsäädännöksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 
vuodelta 2000 suoritettavista sairausvakuu
tusmaksuistaja työnantajan kansaneläkemak
susta. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi 
työnantajan sosiaaliturvamaksusta annettua 
lakia. 

Eläkkeensaajilta eläketulon perusteella pe
rittävää sairausvakuutusmaksua ehdotetaan 
alennettavaksi 0,35 pennillä, jolloin maksu 
alenisi 3,90 pennistä 3,55 penniin veroäyril
tä. Saman suuruinen eläkkeensaajien maksun 
alennus on tarkoitus tehdä myös vuonna 
2001. V akuutetun sairausvakuutusmaksu 
olisi edelleen 1 ,50 penniä veroäyriltä. 

Työnantajilta perittävät maksut eivät muut
tuisi. Yksityisen yritystoiminnan piiriin kuu
luvalta työnantajalta perittäisiin vuonna 2000 
kansaneläkemaksua yrityksen poistojen mää
rästä ja palkkasummasta riippuen 2,40, 4,00 
tai 4,90 prosenttia ennakonpidätyksen alai
sen palkan määrästä. Työnantajan kansanelä
kemaksu olisi 2,40 prosenttia sellaisessa val
tion liikelaitoksessa, johon sovelletaan vaiti-
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on liikelaitoksista annettua lakia. Yksityisen 
työnantajan ja edellä mainitun valtion liike
laitoksen sairausvakuutusmaksun suuruus 
olisi 1 ,60 prosenttia palkoista. 

Kunnalta, kuntayhtymäitä ja kunnalliselta 
liikelaitokselta sekä kirkkotyönantajilta perit
tävä kansaneläkemaksu olisi 3,15 prosenttia 
ja sairausvakuutusmaksu 1,60 prosenttia pal
koista. Valtiolta ja sen muulta laitokselta 
kuin liikelaitokselta sekä Ahvenanmaan 
maakunnalta perittävä kansaneläkemaksu 
olisi 3,95 prosenttia ja sairausvakuutusmaksu 
2,85 prosenttia palkoista. 

Työnantajan kansaneläkemaksua ja saira
usvakuutusmaksua perittäisiin edelleen myös 
verovapaan ulkomaantyötulon perusteella. 

Lisäksi ehdotetaan, että työnantajan lapsi
lisämaksu, jota ei ole peritty vuodesta 1986, 
poistettaisiin pysyvästi. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2000 talous
arvioesitykseen. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 
vuoden 2000 alusta. 
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PERUSTELUT 

1. Johdanto 

Pääministeri Paavo Lipposen II hallituksen 
ohjelmassa todetaan, että hallitus varautuu 
vaalikauden aikana 10-11 miljardin markan 
suuruisiin tulovero- ja sosiaalivakuutusmak
superusteiden kevennyksiin, mikä edellyttää 
talouskasvun jatkumista vahvana, maltillisia 
tulopoliittisia ratkaisuja ja verorakenteen 
kehittämistä. Verotuksen kevennykset koh
distetaan ansiotulojen verotukseen ja sosiaa
livakuutusmaksujen alentamiseen. Veronke
vennykset ajoitetaan suhdannetilanteen mu
kaan. Lisäksi hallitusohjelmassa todetaan, 
että eläkeläisten ylimääräisen sairausvakuu
tusmaksun alentamista jatketaan. 

Esitys sisältää ehdotukset vuonna 2000 
perittävästä vakuutetun ja eläkkeensaajan 
sairausvakuutusmaksusta sekä työnantajan 
sosiaaliturvamaksusta. Hallituksen esitykses
sä ehdotetaan aleunettavaksi eläkeensaajilta 
perittävää korotettua sairausvakuutusmaksua 
0,35 pennillä veroäyriltä. Tämän lisäksi on 
tarkoitus tehdä saman suuruinen alennus 
myös vuonna 2001. 

2. Nykytila ja ehdotetut muutokset 

2.1. V akuutetun sairausvakuutusmaksu 

Sairausvakuutuslain (36411963) 33 §:n 1 
momentin mukaan vakuutetun sairausvakuu
tusmaksun suuruus on 1,25 penniä veroäyril
tä. Sairausvakuutusmaksua on kuitenkin yk
sivuotisten lakien perusteella peritty edellä 
mainittua määrää suurempana tai pienempä
nä. 

Palkansaajilta alettiin vuonna 1993 periä 
työeläkemaksua ja työttömyysvakuutusmak
sua. Eläkkeensaajilta ei mamittuja maksuja 
peritä. Niiden sijaan on vuodesta 1993 perit
ty eläketulojen perusteella sairausvakuutus
maksua korotettuna palkansaajien maksuun 
verrattuna. Korotus on ollut enimmillään 
kolme penniä veroäyriltä. 

Vuodelta 1999 vakuutetun sairausvakuu
tusmaksua peritään 1 ,50 penniä kunnallisve
rotuksessa vahvistetulta veroäyriltä. Eläketu
lon perusteella peritään tämän lisäksi saira
usvakuutusmaksua 2,40 penniä veroäyriltä. 

Esityksessä ei ehdoteta muutosta vakuute
tun sairausvakuutusmaksuun, joten maksu 
olisi edelleen 1 ,50 penniä kunnallisverotuk
sessa vahvistetulta veroäyriltä. Eläketulon 
perusteella perittävää sairausvakuutusmaksun 
korotusta ehdotetaan aleunettavaksi 2,40 
pennistä 2,05 penniin veroäyriltä. Eläketulon 
osalta perittävä sairausvakuutusmaksu alenisi 
siten 3,55 penniin veroäyriltä. Tämän lisäksi 
eläkkeensaajilta perittävää sairausvakuutus
maksua on tarkoitus alentaa 0,35 pennillä 
veroäyriltä myös vuonna 2001. Siitä säädet
täisiin vuoden 2001 talousarvioehdotuksen 
yhteydessä. 

Eläketuloa, jonka perusteella sairausvakuu
tusmaksun korotusta peritään, olisivat ve
ronalaiset vanhuus-, työkyvyttömyys- ja 
työttömyyseläke, perhe-eläke ja sukupolven
vaihdoseläke sekä muut luopumiskorvaukset. 
Eläketuloa olisi myös maatalousyrittäjien 
luopumistuki. Eläketuloa saavalta henkilöltä 
perittävästä sairausvakuutusmaksun korotuk
sesta, maksun täytäntöönpanosta ja muista 
menettelysäännöksistä olisi voimassa ennak
koperintälain ( 1118/ 1996) säännösten lisäksi 
myös, mitä sairausvakuutuslaissa säädetään 
vakuutetun sairausvakuutusmaksusta. 

Vuonna 2000 perittävästä vakuutetun sai
rausvakuutusmaksusta sekä eläketuloa saa
valta henkilöltä perittävästä sairausvakuutus
maksun korotuksesta ehdotetaan säädettäväk
si yksivuotisella lailla. 

2.2. Työnantajan kansaneläkemaksu 

Työnantajan kansaneläkemaksun suuruus 
on kansaneläkelain (34711956) 3 §:n 2 mo
mentin mukaan liiketoiminnan pääomaval
taisuudesta riippuen joko 4,25, 4,75 tai 5,25 
prosenttia työntekijälle suoritetun ennakko
perinnän alaisen palkan määrästä. Kansan
eläkemaksun määrää on kuitenkin useina 
vuosina yksivuotisilla laeilla alennettu tai 
korotettu siitä, mitä kansaneläkelain 3 §:n 2 
momentissa säädetään. Vuodesta 1982 yksi
tyisiltä ja julkisen tahon työnantajilta on pe
ritty eri suuruista kansaneläkemaksua. 

Vuosina 1985 ja 1986 työttömyysturva
etuuksien veronalaistamiseen liittyen kunnal-
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ta ja kuntainliitolta, evankelis-luterilaiselta 
kirkolta, sen seurakunnalta ja seurakuntain
liitolta sekä ortodoksiselta kirkkokunnalta ja 
sen seurakunnalta perittävää kansaneläke
maksua korotettiin. Vuosina 1987-1996 
kaikilta julkisen tahon työnantajilta perittiin 
saman suuruista kansaneläkemaksua. Kunta
työnantajilta perittävä kansaneläkemaksu 
alennettiin vuonna 1997 vastaamaan yksi
tyisten työnantajien keskimääräistä maksu
tasoa. Kirkkotyönantajien maksua alennettiin 
vastaavasti vuonna 1999. 

Vuodelta 1999 yksityisen työnantajan kan
saneläkemaksua peritään porrastetusti 2,40, 
4,00 tai 4,90 prosenttia ennakonpidätyksen 
alaisen palkan määrästä. Kunnalta, kuntayh
tymäitä ja kunnalliselta liikelaitokselta sekä 
kirkkotyönantajilta perittävä työnantajan 
kansaneläkemaksu on 3,15 prosenttia pal
koista. Muilta julkisen tahon työnantajilta 
peritään maksua 3,95 prosenttia palkoista. 

Esityksessä ei ehdoteta muutettaviksi työn
antajilta perittäviä sosiaaliturvamaksuja. 
Yksityisen työnantajan kansaneläkemaksu 
olisi vuonna 2000 poistojen määrästä ja 
palkkasummasta riippuen edelleen 2,40, 4,00 
tai 4,90 prosenttia ennakonpidätyksen alai
sista palkoista. Kunnalta, kuntayhtymäitä ja 
kunnalliselta liikelaitokselta, evankelis-luteri
laiselta kirkolta, sen seurakunnalta ja seura
kuntayhtymäitä sekä ortodoksiselta kirkko
kunnalta ja sen seurakunnalta perittävä työn
antajan kansaneläkemaksu olisi 3,15 prosent
tia palkoista. Valtiolta ja sen laitokselta sekä 
Ahvenanmaan maakunnalta perittävä kansan
eläkemaksu olisi 3,95 prosenttia palkoista. 
Yksityisiin työnantajiin rinnastetaan myös 
valtion liikelaitoksista annetun lain (627/87) 
mukaiset liikelaitokset. 

Tuloverolain (1535/1992) 77 §:n muutok
sella yli kuuden kuukauden yhtäjaksoisen 
ulkomaantyöskentelyn perusteella maksettu 
ulkomaantyötulo tuli vuoden 1998 alusta 
kokonaan verovapaaksi. Samassa yhteydessä 
muutettiin sairausvakuutuslain 33 §:ää siten, 
että verovapaan ulkomaantyötulon perusteel
la maksetaan vakuutetun sairausvakuutus
maksua. Vuoden 1998 alusta verovapaan 
ulkomaantyötulon perusteella on peritty 
myös työnantajan kansaneläkemaksua. Tätä 
käytäntöä ehdotetaan jatkettavaksi myös 
vuonna 2000. Työnantajan kansaneläkemak
sun määrästä ja perusteesta ehdotetaan sää
dettäväksi edelleen yksivuotisella lailla. 

2.3. Työnantajan sairausvakuutusmaksu 

Työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun 
lain (366/1963) 1 §:n 1 momentin mukaan 
työnantaja on velvollinen suorittamaan kan
saneläkelaitokselle työnantajan sairausvakuu
tusmaksua 1 ,50 prosenttia maksamiensa en
nakkoperinnän alaisten palkkojen määrästä. 
Myös sairausvakuutusmaksua on peritty yk
sivuotisilla laeilla poikkeavasti siitä, mitä 
työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetussa 
laissa säädetään. Samoin tämä maksu on 
ollut eri suuruinen julkisen tahon työnanta
jille ja yksityisille työnantajille. 

Työnantajilta perittävää sairausvakuutus
maksua korotettiin vuoden 1995 alusta 0,15 
prosenttiyksiköllä. Korotuksella oli tarkoitus 
rahoittaa sairausvakuutusrahastosta työnanta
jille maksettavat korvaukset, joilla tasataan 
vanhempainpäiväraha-ajalta aiheutuvia kus
tannuksia eri työnantajien kesken. 

Kunta- ja kirkkotyönantajilta perittiin vuo
desta 1985 työttömyysturvaetuuksien ve
ronalaistamiseen liittyen korkeampaa saira
usvakuutusmaksua kuin muilta julkisen ta
hon työnantajilta. Kuntatyönantajien sairaus
vakuutusmaksu alennettiin valtiotyönantajan 
tasolle vuonna 1992. Vuonna 1997 kunta
työnantajilta perittävä sairausvakuutusmaksu 
alennettiin vastaamaan yksityisten työnanta
jien maksua. Kuntatyönantajien maksujen 
alennukset on otettu huomioon kunnille 
maksettavissa valtionosuuksissa. 

Kirkkotyönantajien maksua korotettiin 
vuonna 1994, kun silloin toteutettu perhe
tuen uudistus lisäsi kirkon verotuloja. Tuo
miokapitulien ylläpito siirtyi vuoden 1997 
alusta valtiolta evankelis-luterilaiselle kirkol
le. Tehtävien siirrosta aiheutuneet kustan
nukset korvattiin alentamalla kirkkotyönanta
jilta perittävää sairausvakuutusmaksua yhdel
lä prosenttiyksiköllä. Vuoden 1999 alusta 
kirkkotyönantajien sairausvakuutusmaksu 
alennettiin vastaamaan yksityisten työnanta
jien ja kuntatyönantajien maksutasoa. Sa
massa yhteydessä alennettiin kirkon saamaa 
osuutta yhteisöverojen tuotosta. 

Vuonna 1999 yksityisen sektorin työnanta
jalta, kunnalta, kuntayhtymäitä ja kunnalli
selta liikelaitokselta, evankelis-luterilaiselta 
kirkolta, sen seurakunnalta ja seurakuntayh
tymäitä sekä ortodoksiselta kirkolta ja sen 
seurakunnalta peritään sairausvakuutusmak
sua 1,60 prosenttia ennakonpidätyksen alai-
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sen palkan määrästä. Valtion ja sen laitoksen 
sekä Ahvenanmaan maakunnan sairausva
kuutusmaksu on 2,85 prosenttia palkoista. 
Sairausvakuutusmaksun suuruutta määrättä
essä sellaista valtion liikelaitosta, johon so
velletaan valtion liikelaitoksista annettua 
lakia, pidetään yksityisen sektorin piiriin 
kuuluvana työnantajana. 

Työnantajilta perittävät sairausvakuutus
maksut ehdotetaan vuonna 2000 pysytettä
viksi ennallaan. Yksityisten työnantajien, 
valtion liikelaitosten, kuntatyönantajien sekä 
kirkkotyönantajien sairausvakuutusmaksu 
olisi siten 1 ,60 prosenttia ja valtion, sen lai
toksen sekä Ahvenanmaan maakunnan 2,85 
prosenttia ennakonpidätyksen alaisista pal
koista. 

Työnantajan sairausvakuutusmaksua perit
täisiin edelleen myös verovapaan ulkomaan
työtulon perusteella. Sairausvakuutusmaksun 
määrästä ja perusteesta säädettäisiin yksivuo
tisella lailla. 

2.4. Työnantajan lapsilisämaksu 

Työnantaja on työnantajan sosiaaliturva
maksusta annetun lain 1 §:n 1 momentin 
mukaan velvollinen suorittamaan valtiolle 
lapsilisämaksua 2,25 prosenttia ennakkope
rinnän alaisten palkkoJen määrästä. Työnan
taja suorittaa 1 §:n 2 momentin mukaan 
työnantajan kansaneläkemaksun, työnantajan 
sairausvakuutusmaksun ja työnantajan lapsi
lisämaksun yhtenä työnantajan sosiaaliturva
maksuna. Vuosittain annetulla asetuksella on 
mainitun lain 16 §:n 2 momentin nojalla 
säädetty tarkemmin siitä, mikä osa makse
tusta työnantajan sosiaaliturvamaksusta on 
työnantajan kansaneläkemaksua, työnantajan 
sairausvakuutusmaksua ja työnantajan lapsi
lisämaksua. 

Työnantajan lapsilisämaksuun on yksivuo
tisilla laeilla kohdistettu useita maksualen
nuksia tai maksu on jätetty kokonaan peri
mättä. Vuodesta 1986 lapsilisämaksua ei ole 
peritty lainkaan, lapsilisät on rahoitettu ko
konaan verovaroin. Työnantajan lapsi
lisämaksu on säädetty perittäväksi ennakko
perinnän alaisten palkkojen perusteella, vaik
ka lapsilisät eivät ole ansiosidonnainen 
etuus. Tarkoituksena on, että yritysten työn 
tekemiseen liittymättömät sosiaaliturvamak
sut poistettaisiin asteittain. Tämän vuoksi 
ehdotetaan, että työnantajan lapsilisämaksu, 
jota ei ole käytännössä vuosiin peritty, pois
tettaisiin pysyvästi. Tältä osin muutettaisiin 

työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun 
lain 1 §:n 1 ja 2 momenttia sekä 16 §:n 2 
momenttia. 

3. Esityksen vaikutukset 

3.1. Valtiontaloudelliset vaikutukset 

Eläketulojen perusteella perittäisiin edel
leen korotettua sairausvakuutusmaksua. Ko
rotuksen pienentäminen 0,35 pennillä vero
äyriltä vähentäisi kansaneläkelaitoksen saa
mia maksutuottoja vuonna 2000 noin 145 
miljoonalla markalla. Tällöin on oletettu, 
että uudet ennakonpidätysperusteet tulevat 
voimaan maaliskuun alussa. Lisäksi on otet
tu huomioon maksujen tilityksessä kansan
eläkelaitokselle oleva kuukauden viive. Vuo
sitasolla sairausvakuutusmaksun alentamisen 
tuottoja pienentävä vaikutus olisi noin 195 
miljoonaa markkaa. Valtion takuusuoritus 
sairausvakuutusrahastoon kasvaisi vastaavilla 
määrillä. Eläkkeensaajilta vuonna 2000 pe
rittävä sairausvakuutusmaksun 2,05 pennin 
korotus tuottaisi vuositasolla noin 1 130 mil
joonaa markkaa. 

Yksityisiltä työnantajilta perittäisiin kan
saneläkemaksua edelleen porrastettuna. Por
rastus olisi saman suuruinen kuin vuonna 
1999 ja sen tuotoksi arvioidaan 1 480 mil
joonaa markkaa vuonna 2000. 

Vuodesta 1995 peritty sairausvakuutus
maksun 0,15 prosenttiyksikön korotus tuot
taa yksityisten työnantajien osalta noin 300 
miljoonaa markkaa vuonna 2000. Vanhem
painpäiväraha-ajalta suoritettavien vuosilo
makustannusten korvausten määrä arvioidaan 
vuonna 2000 noin 80 miljoonaksi markaksi. 

Työnantajan lapsilisämaksun poistamisesta 
ei ole kustannusvaikutuksia. Maksua perittiin 
viimeksi vuonna 1985 10 kuukauden ajalta. 
Maksun suuruus vuonna 1985 oli 0,50 pro
senttia ennakkoperinnän alaisista palkoista ja 
maksutuotto noin 600 miljoonaa markkaa. 
Maksettujen lapsilisien määrä samana vuon
na oli nom 2,5 miljardia markkaa. 

Kansaneläkerahaston nettorahoitusomai
suuden vähimmäismäärä on neljä prosenttia 
kansaneläkevakuutuksen vuotuisista makse
tuista kokonaismenoista ja sairausvakuutus
rahaston nettorahoitusomaisuuden vähim
mäismäärä kahdeksan prosenttia sairausva
kuutuksen vuotuisista maksetuista kokonais
menoista. Valtio vastaa vuosittain mainittu
jen vähimmäismäärien saavuttamisesta. 

Valtion takuusuorituksen määrään vaikut-
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tavat edellä ehdotettujen lisäksi myös muut 
kansaneläkelaitoksen rahoitusta koskevat 
esitykset. Hallitus on antanut eduskunnalle 
esityksen laiksi Kansaneläkelaitoksen rahoi
tuksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 
2000 (HE 53/1999 vp ), jonka mukaan osa 
arvonlisäveron tuotosta, 2 400 miljoonaa 
markkaa, tilitettäisiin kansaneläkelaitoksen 
kansaneläkerahastoon sen rahoituksen tur
vaamiseksi. Lisäksi hallitus on antanut edus
kunnalle esityksen laiksi tapaturma- ja lii
kennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2000 pe
rittävästä maksusta (HE 5111999 vp), millä 
toteutettaisiin niin sanottu täyskorvausperiaa
te tapaturma- ja liikennevakuutuksessa. 
Maksun tuotto 307 miljoonaa markkaa on 
otettu huomioon sairausvakuutusmenojen 
valtion osuuden vähennyksenä. Erikseen an
netulla hallituksen esityksellä laiksi kansan
eläkelain muuttamisesta annetun lain voi
maantulosäännöksen muuttamisesta (HE 
78/1999 vp) kansaneläkkeen entisen pohja
osan pienentäminen ehdotetaan tehtäväksi 
samaan aikaan uusien ennakonpidätysperus
teiden voimaantulon kanssa. Pohjaosan pie
nentämisen ajankohdan muuttuessa kuukau
della eläkemeno kasvaa tai pienenee 30 mil
joonalla markalla. 

Kaikki edellä esitetty huomioon ottaen 
valtion takuusuoritusta ei tarvittaisi vuonna 
2000 kansaneläkerahastoon. Kansaneläkera
hastosta olisi mahdollista siirtää varoja noin 
755 miljoonaa markkaa sairausvakuutusra
hastoon. Siirron jälkeen valtion takuusuori
tuksen määräksi sairausvakuutusrahastoon 
arvioidaan vuonna 2000 noin 1 865 miljoo
naa markkaa, missä olisi kasvua kuluvan 
vuoden takuusuorituksen arviosta 475 mil
joonaa markkaa. Varojen siirtäminen rahas
tojen välillä on mahdollista vuoden 2001 
loppuun. 

3.2. Vaikutukset eri kansalaisryhmien 
asemaan 

Eläkkeensaajan sairausvakuutusmaksun 
alentaminen lisäisi 5 000 markan kuu
kausieläkettä saavan yksin asuvan eläkeläi-

sen nettotuloa vuositasolla vajaalla 150 mar
kalla ja eläkeläispuolison tuloa runsaalla 180 
markalla. Suurempaa 8 500 markan kuu
kausieläkettä saavan nettotulon muutos olisi 
vuositasolla runsaat 350 markkaa. 

Vuonna 2000 sairausvakuutusmaksun alen
nuksen vaikutus olisi 5 000 markan kuu
kausieläkettä saavalla yksinäisenä eläkeläi
sellä noin 120 markkaa ja naimisissa oleval
la noin 150 markkaa sekä 8 500 markan 
kuukausieläkettä saavalla noin 300 markkaa. 
Alkuvuodesta uusien verokorttien voimaan
tuloon saakka eläkkeensaajilta perittäisiin 
ennakonpidätyksessä sairausvakuutusmaksua 
vuoden 1999 tasaisena. 

4. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä sosiaal!
ja terveysministeriössä. Hallitus on 17 päi
vänä syyskuuta 1999 antanut maksuja kos
kevan hallituksen esityksen (HE 63/1999 
vp ), joka ehdotetaan peruutettavaksi tämän 
esityksen antamisen yhteydessä. Asiasta on 
kuultu valtiovarainministeriötä, opetusminis
teriötä, kansaneläkelaitosta ja Verohallitusta. 

5. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Esitys liittyy valtion vuoden 2000 talous
arvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväk
si sen yhteydessä. Kansaneläkelaitoksen ra
hoituksen osalta esitys liittyy kohdassa 3 
mainittuihin erikseen annettuihin hallituksen 
esityksiin. 

6. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivä
nä tammikuuta 2000. Vakuutetuilta perittä
viä sairausvakuutusmaksuja sovellettaisiin 
vuodelta 2000 toimitettavassa verotuksessa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdo
tukset 
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1. 

Laki 

vuodelta 2000 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista ja työnantajan kansaneläkemaksusta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 

V akuutetun sairausvakuutusmaksu 

Sen estämättä, mitä sairausvakuutuslaissa 
(364/1963) säädetään vakuutetun sairausva
kuutusmaksun määrästä, maksu on 1 ,50 pen
niä vakuutetulle vuodelta 2000 toimitetta
vassa kunnallisverotuksessa vahvistetulta 
veroäyriltä. Vakuutusmaksua määrättäessä 
otetaan huomioon, mitä tuloverolaissa 
(1535/1992) säädetään. 

2 § 

Sairausvakuutusmaksun korotus 

Jos vakuutettu saa vuoden 2000 aikana 
eläketuloa, häneltä peritään sen lisäksi, mitä 
1 §: ssä säädetään, sairausvakuutusmaksua 
2,05 penniä hänelle vuodelta 2000 toimitet
tavassa kunnallisverotuksessa vahvistetulta 
veroäyriltä. Tämä sairausvakuutusmaksun 
korotus on kuitenkin enintään 2,05 prosent
tia veronalaisesta eläketulosta. 

3 § 

Työnantajan sairausvakuutusmaksu 

Sen estämättä, mitä työnantajan sosiaali
turvamaksusta annetussa laissa (366/1963) 
säädetään työnantajan sairausvakuutusmak
sun määrästä ja perusteesta, työntekijälle 
vuoden 2000 aikana suoritetun enoakanpidä
tyksen alaisen palkan ja tuloverolain 
77 §:ssä tarkoitetusta ulkomaantyötulosta 
rahana maksetun osan yhteismäärästä peri
tään työnantajan sairausvakuutusmaksua. 
Ulkomaantyötulon rahana maksettavaan 

osaan ei kuitenkaan lueta työnantajan mak
samia työstä johtuvien kustannusten kor
vauksia siltä osin kuin ne ovat tuloverolain 
tai sen nojalla annettujen säännösten mukaan 
verovapaita. Maksun suuruus on: 

1) yksityiseltä työnantaja! ta ja sellaiselta 
valtion liikelaitokselta, johon sovelletaan 
valtion liikelaitoksista annettua lakia 
(62711987), kunnalta ja kuntayhtymäitä se
kä kunnalliselta liikelaitokselta, evankelis
luterilaiselta kirkolta, sen seurakunnalta ja 
seurakuntayhtymäitä sekä ortodoksiselta 
kirkkokunnalta ja sen seurakunnalta 1 ,60 
prosenttia; 

2) valtiolta ja sen muulta laitokselta kuin 
valtion liikelaitoksista annetussa laissa tar
koitetulta liikelaitokselta sekä Ahvenanmaan 
maakunnalta 2,85 prosenttia. 

4§ 

Työnantajan kansaneläkemaksu 

Sen estämättä, mitä kansaneläkelaissa 
(347/1956) säädetään työnantajan kansanelä
kemaksun määrästä ja perusteesta, työnteki
jälle vuoden 2000 aikana suoritetun enoa
kanpidätyksen alaisen palkan ja tuloverolain 
77 §:ssä tarkoitetusta ulkomaantyötulosta 
rahana maksetun osan yhteismäärästä peri
tään työnantajan kansaneläkemaksua. Ulko
maantyötulon rahana maksettavaan osaan ei 
kuitenkaan lueta työnantajan maksamia työs
tä johtovien kustannusten korvauksia siltä 
osin kuin ne ovat tuloverolain tai sen nojalla 
annettujen säännösten mukaan verovapaita. 
Maksun suuruus on: 

1) yksityiseltä työnantajalta ja valtion lii
kelaitoksista annetussa laissa tarkoitetulta 
valtion liikelaitokselta: 

a) 2,40 prosenttia 
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b) 4,00 prosenttia, jos liiketoimintaa har
joittavan työnantajan, joka on velvollinen 
suorittamaan valtiolle tuloveroa, tai tulove
rolain 4 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoi
tetun liiketoimintaa harjoittavan elinkei
noyhtymän vuodelta 1998 toimitettua vero
tusta varten antamassa veroilmoituksessa 
ilmoitettujen kuluvan käyttöomaisuuden han
kintamenoista tekemien säännönmukaisten 
poistojen määrä on yli 300 000 markkaa ja 
samalla vähintään 10 ja enintään 30 prosent
tia samana verovuonna maksetuista palkois
ta; tai 

c) 4,90 prosenttia, jos mainittujen poisto
jen määrä on yli 300 000 markkaa ja samal
la yli 30 prosenttia sanottuna aikana makse
tuista palkoista; 

2) kunnalta ja kuntayhtymäitä sekä kun
nalliselta liikelaitokselta, evankelis-luterilai
selta kirkolta, sen seurakunnalta ja seurakun
tayhtymäitä sekä ortodoksiselta kirkkokun
nalta ja sen seurakunnalta 3,15 prosenttia; 

3) valtiolta ja sen muulta laitokselta kuin 
valtion liikelaitoksista annetussa laissa tar
koitetulta liikelaitokselta sekä Ahvenanmaan 
maakunnalta 3,95 prosenttia. 

Jos työnantajan tilikausi ei ole päättynyt 
vuonna 1998, yksityisen työnantajan kansan
eläkemaksun suuruutta määrättäessä käyte
tään vuoden 1997 verotusta varten annettuja 
tietoja sekä vastaavana aikana maksettuja 
palkkoja. 

5 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam
mikuuta 2000. 

Lain 1 ja 2 §:ää sovelletaan vuodelta 2000 
toimitettavassa verotuksessa. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi
teisiin. 
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2. 

Laki 

työnantajan sosiaalitmvamaksusta annetun lain 1 ja 16 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain 

(366/1993) 1 §:n 1 ja 2 momentti sekä 16 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 
momentti laissa 613/1978 ja 16 §:n 2 momentti laissa 957/1972, seuraavasti: 

1 § 
Työnantaja on velvollinen suorittamaan 

kansaneläkelaitokselle työnantajan sairaus
vakuutusmaksua 1 ,5 prosenttia kalenteri
kuukauden aikana maksamiensa ennakkope
rinnän alaisten palkkojen määrästä. 

Työnantajan sairausvakuutusmaksu ja kan
saneläkelaissa säädetty työnantajan kansan
eläkemaksu suoritetaan työnantajan sosiaali
turvamaksuna sen mukaan kuin tässä laissa 
säädetään. 

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1999 

16 § 

Asetuksella annetaan säännökset siitä, pal
jonko maksetuista työnantajan sosiaalitur
vamaksuista on katsottava olevan työnanta
jan kansaneläkemaksua ja työnantajan sai
rausvakuutusmaksua. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam
mikuuta 2000. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi
teisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Ministeri Eva Biaudet 
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Liite 

Laki 

työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 1 ja 16 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain 

(366/1993) 1 §:n 1 ja 2 momentti sekä 16 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 
momentti laissa 613/1978 ja 16 §:n 2 momentti laissa 957/1972, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Työnantaja on velvollinen suorittamaan 

valtiolle työnantajan lapsilisämaksua 2,25 
prosenttia sekä kansaneläkelaitokselle työn
antajan sairausvakuutusmaksua 1,5 prosent
tia kalenterikuukauden aikana maksamiensa 
ennakkoperinnän alaisten palkkojen määräs
tä. 

Työnantajan lapsilisämaksu ja sairausva
kuutusmaksu sekä kansaneläkelaissa säädetty 
työnantajan kansaneläkemaksu suoritetaan 
työnantajan sosiaaliturvamaksuna sen mu
kaan kuin tässä laissa säädetään. 

Ehdotus 

1 § 
Työnantaja on velvollinen suorittamaan 

kansaneläkelaitokselle työnantajan sairaus
vakuutusmaksua 1,5 prosenttia kalenteri
kuukauden aikana maksamiensa ennakkope
rinnän alaisten palkkojen määrästä. 

Työnantajan sairausvakuutusmaksu ja kan
saneläkelaissa säädetty työnantajan kansan
eläkemaksu suoritetaan työnantajan sosiaali
turvamaksuna sen mukaan kuin tässä laissa 
säädetään. 

16 § 

Asetuksella annetaan säännökset siitä, pal
jonko maksetuista työnantajan sosiaalitur
vamaksuista on katsottava olevan työnanta
jan lapsilisämaksua sekä työnantajan kansan
eläkemaksua ja työnantajan sairausvakuutus
maksua. 

292262K 

Asetuksella annetaan säännökset siitä, pal
jonko maksetuista työnantajan sosiaalitur
vamaksuista on katsottava olevan työnanta
jan kansaneläkemaksua ja työnantajan sai
rausvakuutusmaksua. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam
mikuuta 2000. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi
teisiin. 




