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Hallituksen esitys Eduskunnalle ulkomailla olevien ja
eräiden muiden henkilöiden sosiaaliturvan rahoitusta
koskevaksi lainsäädännöksi

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi va-
kuutetun sairausvakuutusmaksun ja työnanta-
jan sosiaaliturvamaksun maksuperusteita si-
ten, että Suomen asumisperusteisen sosiaali-
turvan piiriin kuuluvat henkilöt ja näiden
työnantajat osallistuisivat nykyistä katta-
vammin sosiaaliturvan rahoitukseen. Tilan-
teissa, joissa ulkomailla työskentelevä henki-
lö on yksityisen sektorin työeläkelakien mu-
kaan vakuutettu ja saa verovapaata ulko-
maantyötuloa tai on rajoitetusti verovelvolli-
nen, vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja
työnantajan sosiaaliturvamaksun uudeksi
maksuperusteeksi ehdotetaan sitä palkkaa,
jota ulkomaantyössä pidetään eläkepalkkaan
luettavan työansion ja eläkemaksujen perus-
teena. Sama palkka olisi ulkomailla työsken-
telyn ajalta myös sairausvakuutuksen päivä-
rahan perusteena. Suomessa rajoitetusti ve-
rovelvollisena työskentelevän henkilön sai-
rausvakuutusmaksu määräytyisi rajoitetusti
verovelvollisen tulon ja varallisuuden verot-
tamisesta annetussa laissa tarkoitetun palkan
perusteella.

Esityksessä ehdotetaan, että rajoitetusti ve-
rovelvolliselle eläkkeensaajalle määrättäisiin
vakuutetun sairausvakuutusmaksu hänelle
maksetun eläkkeen perusteella. Velvollisuus
suorittaa vakuutetun sairausvakuutusmaksu
koskisi ehdotuksen mukaan myös sellaisia
ulkomailla asuvia eläkkeensaajia, jotka eivät
kuulu Suomen sosiaaliturvan piiriin, mutta
joiden sairaanhoidon kustannuksista Suomi
Euroopan yhteisön säännösten perusteella
vastaa. Erillistä sairausvakuutusmaksua ei
ulkomailla asuvalta eläkkeensaajalta itseltään
kuitenkaan perittäisi, jos hän maksaa eläk-
keensä perusteella Suomessa 35 prosentin

suuruisen lähdeveron. Tällöin verohallinto ti-
littäisi lähdeveron tuotosta sairausvakuutus-
maksun osuutta vastaavan osan Kansaneläke-
laitokselle. Kumottavaksi ehdotetaan sään-
nös, jonka mukaan kunta on voinut myöntää
vapautuksen vakuutetun sairausvakuutus-
maksun suorittamisesta.

Lisäksi ehdotetaan, että jos suomalainen
työnantaja lähettää työntekijän, joka kuuluu
Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan pii-
riin, ulkomaisen emo-, tytär- tai sisaryrityk-
sen palvelukseen tai sellaisen ulkomaisen
yrityksen palvelukseen, jossa suomalaisella
työnantajalla on määräämisvaltaa, lähettävä
suomalainen työnantaja olisi velvollinen suo-
rittamaan työnantajan sosiaaliturvamaksun
ulkomaisen yrityksen puolesta. Samalla eh-
dotetaan, että suomalainen lähettävä työnan-
taja, joka maksaa palkan työntekijälle, pidät-
täisi myös vakuutetun sairausvakuutusmak-
sun.

Ehdotukset merkitsisivät muutoksia saira-
usvakuutuslakiin, sairausvakuutuslain 33 §:n
muuttamisesta annetun lain voimaantulo-
säännökseen, työnantajan sosiaaliturvamak-
susta annettuun lakiin, vakuutetun sairausva-
kuutusmaksun, työnantajan sairausvakuu-
tusmaksun ja työnantajan kansaneläkemak-
sun suuruudesta annettuun lakiin sekä en-
nakkoperintälakiin.

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi
sen yhteydessä.

Lainmuutokset ovat tarkoitetut tulemaan
voimaan vuoden 2004 alusta. Sairausvakuu-
tuksen päivärahan perustetta koskevaa muu-
tosta sovellettaisiin kuitenkin vasta vuoden
2006 alusta.

—————
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YLEISPERUSTELUT

1. Johdanto

Oikeus Suomen asumisperusteiseen sosiaa-
liturvaan voi perustua joko kansalliseen lain-
säädäntöön tai Suomea velvoittaviin kan-
sainvälisiin säännöksiin. Henkilön oikeus
suomalaiseen sosiaaliturvaan ratkaistaan
asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsää-
dännön soveltamisesta annetun lain
(1573/1993, jäljempänä soveltamisalalaki)
perusteella, jollei Suomen ja muuttavan hen-
kilön tulo- tai kohdevaltion välillä ole ole-
massa sosiaaliturvaa koskevaa sopimusta tai
muuta säädöstä, jota sovelletaan tähän henki-
löön. Tärkein Suomea velvoittava ja kansalli-
sen lainsäädännön syrjäyttävä säädös on so-
siaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhtei-
sön alueella liikkuviin palkattuihin työnteki-
jöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja hei-
dän perheenjäseniinsä annettu neuvoston ase-
tus (ETY) N:o 1408/71, jäljempänä asetus
1408/71. Sitä sovelletaan Euroopan talous-
alueen maiden välillä liikkuviin henkilöihin.
Pohjoismaiden välillä on voimassa sosiaali-
turvasopimus, jota sovelletaan niihin poh-
joismaiden välillä liikkuviin henkilöihin, joi-
hin ei sovelleta asetusta 1408/71. Lisäksi
Suomella on kahdenvälisiä sosiaaliturvaso-
pimuksia.

Lähetetyllä työntekijällä tarkoitetaan työn-
tekjää tilanteessa, jossa suomalainen työnan-
taja lähettää työntekijän työskentelemään ti-
lapäisesti ulkomaille siten, että hän pysyy ul-
komaantyöskentelyn ajan Suomen sosiaali-
turvan piirissä. Kun työtä tehdään Euroopan
talousalueella tai sosiaaliturvasopimusmaas-
sa, työntekijä voi kuulua Suomen sosiaalitur-
van piiriin yleensä vuodesta viiteen vuoteen.
Lisäksi Eläketurvakeskus tai sosiaali- ja ter-

veysministeriö voi poikkeusluvalla jatkaa ai-
kaa, jonka työntekijä voi kuulua Suomen so-
siaaliturvan piiriin. Kun on kyse työskente-
lystä sosiaaliturvasopimusmaassa tai toisessa
Euroopan talousalueen maassa, Eläketurva-
keskus on toimivaltainen viranomainen an-
tamaan lähetetyn työntekijän todistuksen
Suomen sosiaaliturvan soveltamisesta. Kan-
saneläkelaitos antaa Eläketurvakeskuksen an-
taman todistuksen perusteella vielä kirjallisen
päätöksen asumisperusteisen sosiaaliturvan
soveltamisesta.

Jos henkilö lähetetään työskentelemään
muualle kuin Euroopan talousalueelle tai
sosiaaliturvasopimusmaahan, Kansaneläke-
laitos ratkaisee hakemuksesta Suomen asu-
misperusteiseen sosiaaliturvalainsäädännön
soveltamisen ulkomaan työskentelyn aika-
na. Kansaneläkelaitos antaa päätöksen
työskentelyajaksi, enintään kuitenkin vii-
deksi vuodeksi kerrallaan. Kansaneläkelai-
tos voi tämänkin jälkeen jatkaa hakemuk-
sesta asumisperusteisen sosiaaliturvalain-
säädännön soveltamista viisi vuotta kerral-
laan. Tämä edellyttää kuitenkin, että henki-
löllä on edelleen kiinteät siteet Suomeen ja
ettei työskentelymaasta voi saada kohtuullis-
ta sosiaaliturvaa. Sosiaaliturvan soveltamista
voidaan jatkaa viiden vuoden jälkeen myös
muusta painavasta syystä.

Sosiaaliturva rahoitetaan Suomessa pääosin
vakuutetuilta ja työnantajilta perittävillä
maksulla sekä verovaroin. Vakuutetuilta pe-
rittävän sairausvakuutusmaksun maksuvel-
vollisuus määräytyy tällä hetkellä verotetta-
vien ansiotulojen perusteella, ja työnantajan
sosiaaliturvamaksu määräytyy pääsäännön
mukaan ennakonpidätyksen alaisen palkan
perusteella. Jos tuloa ei Suomessa veroteta
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tai palkasta tehdä veron ennakonpidätystä,
kyseisen tulon tai palkan perusteella ei aina
suoriteta sosiaaliturvan rahoittamiseksi perit-
tävää maksua.

2. Nykyt i la

2.1. Vakuutetun sairausvakuutusmaksu

Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluva, sai-
rausvakuutuslain mukaan vakuutettu on vel-
vollinen suorittamaan Suomesta saamansa
ansiotulon perusteella sairausvakuutuslain
(364/1963) 32 §:n mukaisen vakuutetun sai-
rausvakuutusmaksun. Sairausvakuutuslain
33 §:n mukaan vakuutetun sairausvakuutus-
maksu määrätään tuloverotuksen yhteydessä
vakuutetun kunnallisverotuksessa verotetta-
van tulon perusteella. Jos vakuutettu ei mak-
sa Suomessa kunnallisveroa, hän ei myös-
kään maksa vakuutetun sairausvakuutusmak-
sua.

Ulkomaille muuttavan henkilön velvolli-
suus maksaa vakuutetun sairausvakuutus-
maksu päättyy, kun hän ei enää kuulu Suo-
men asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin.
Toisen maan sosiaaliturvan piiriin siirtynyt
henkilö voi Kansaneläkelaitoksen antamalla
todistuksella osoittaa veroviranomaisille,
ettei hän enää kuulu Suomen sosiaaliturvan
piiriin. Vaikka ulkomaille muuttanut henkilö
kuuluisi edelleen Suomen sosiaaliturvan pii-
riin, maksun suorittaminen päättyy kuitenkin
viimeistään siinä vaiheessa, kun hänestä tulee
Suomessa rajoitetusti verovelvollinen.

Tuloverolain (1535/1992) 9 §:n mukaan
henkilö on rajoitetusti verovelvollinen, jollei
hän ole verovuonna asunut Suomessa. Lain
11 §:n mukaan Suomen kansalaista pidetään
Suomessa asuvana, kunnes kolme vuotta on
kulunut sen vuoden päättymisestä, jonka ai-
kana hän on lähtenyt maasta. Ulkomailta
Suomeen alle kuuden kuukauden ajaksi tule-
vat henkilöt ovat myös rajoitetusti verovel-
vollisia.

Rajoitetusti verovelvolliselle palkka- ja
eläketulon perusteella määrättävän lähdeve-
ron suuruus on rajoitetusti verovelvollisen tu-
lon ja varallisuuden verottamisesta annetun
lain (627/1978, jäljempänä lähdeverolaki)
7 §:n mukaan 35 prosenttia. Vero lasketaan
erikseen palkan ja erikseen eläkkeen perus-

tella, joista ei tehdä normaalissa tuloverotuk-
sessa tehtäviä vähennyksiä. Lain 5 §:n mu-
kaan lähdeveroa ei kuitenkaan peritä ulko-
maille maksettavasta kansaneläkkeestä eikä
perhe-eläkelain (38/1969) mukaisesta eläk-
keestä.

Rajoitetusti verovelvollinen maksaa lähde-
veroa vain Suomesta saadusta tulosta. Suo-
mesta saatua tuloa on tuloverolain 10 §:n
mukaan ulkomailla tehdystä työstä saadusta
palkkatulosta yleensä vain valtion, kunnan tai
muun julkisyhteisön maksama palkkatulo.
Yksityisten yritysten rajoitetusti verovelvol-
liselle ulkomailla työskentelystä maksama
palkkatulo ei siten ole Suomessa veronalaista
tuloa eikä sen perusteella makseta vakuute-
tun sairausvakuutusmaksua.

Lähdevero kattaa sekä valtionveron että
kunnallisveron. Erillistä kunnallisverotukses-
sa verotettavan tulon vahvistamista ei tapah-
du eikä rajoitetusti verovelvollinen siten
maksa vakuutetun sairausvakuutusmaksua.

Ulkomailla työskentelevät voivat joissain
tapauksissa pysyä Suomen sosiaaliturvan pii-
rissä yli kolmen vuoden ajan. Tämä voi pe-
rustua asetuksen 1408/71 säännöksiin, sosi-
aaliturvasopimuksen määräykseen tai kansal-
lisen lainsäädännön säännöksiin. Rajoitetusti
verovelvollisina he eivät tällä hetkellä maksa
vakuutetun sairausvakuutusmaksua.

Sairausvakuutuslain 33 §:n 2 momentin
mukaan sairausvakuutusmaksu määrätään
kunnallisverotuksessa verotettavan tulon li-
säksi myös tuloverolain 77 §:ssä verovapaak-
si säädetyn ulkomaantyötulon rahana makset-
tavan osan perustella, kun vakuutettu on ylei-
sesti verovelvollinen. Kun ulkomaantyöstä
maksettu palkka on verovapaata, ei sen pe-
rustella suoriteta veron ennakonpidätystä.
Tämän vuoksi vakuutettu joutuu itse jälkikä-
teen lopullisen verotuksen vahvistamisen yh-
teydessä jäännösverona suorittamaan vero-
vapaan ulkomaantyötulon perusteella mää-
räytyvän sairausvakuutusmaksun.

Ulkomaantyötulo on tuloverolain 77 §:n
mukaan verovapaata, jos ulkomaantyöskente-
ly kestää vähintään kuusi kuukautta ja palkan
maksajana on muu kuin suomalainen jul-
kisyhteisö. Lisäksi edellytetään, että veroso-
pimukset eivät estä palkan verottamista työs-
kentelyvaltiossa. Ennen vuotta 1996 voimas-
sa ollutta nykyisestä poikkeavaa ulkomaan-
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työtulon verovapaussäännöstä sovelletaan
kuitenkin rajoitetusti edelleen Venäjällä
työskenteleviin rakennusmiehiin, eikä tämän
niin sanotun vanhan kuuden kuukauden
säännön mukaisen verovapaan ulkomaantyö-
tulon perusteella makseta vakuutetun saira-
usvakuutusmaksua.

Suomi on eräissä tilanteissa velvollinen
korvaamaan toisessa Euroopan talousyhtei-
sön maassa asuvan eläkkeensaajan sairaan-
hoidon kustannukset senkin jälkeen, kun ky-
seinen henkilö ei enää kuulu Suomen sosiaa-
liturvan piiriin. Tyypillisessä tilanteessa toi-
sessa Euroopan talousyhteisön maassa asuva
henkilö saa eläkettä vain Suomesta. Vastaava
tilanne voi syntyä joissakin tapauksissa myös
silloin, kun henkilö saa Suomen lisäksi elä-
kettä yhdestä tai useammasta Euroopan talo-
usyhteisön maasta. Jos henkilö ei tällöin saa
eläkettä asuinmaastaan, hänen sairaanhoiton-
sa kustannuksista vastaa se maa, jossa hän on
ollut pisimmän ajan vakuutettuna. Jos taas
henkilö saa eläkettä myös asuinmaastaan,
mutta hänellä ei ole siellä oikeutta sairaan-
hoitoon, hänen sairaanhoitonsa kustannuksis-
ta vastaa sellainen eläkettä maksava maa,
jossa henkilöllä olisi asumisen perusteella
oikeus sairaanhoitoon. Suomen velvollisuu-
desta korvata ulkomailla asuvan eläkkeensaa-
jan sairaanhoidon kustannuksia säädetään
asetuksen 1408/71 27, 28 ja 28 a artiklassa.

Eläkkeensaaja osallistuu Suomen vastuulla
olevien sairaanhoidon kustannusten rahoituk-
seen maksamalla Suomesta saamansa eläke-
tulon perusteella veron ja vakuutetun saira-
usvakuutusmaksun niin kauan kun kuuluu
Suomen sosiaaliturvan piiriin. Kun eläkkeen-
saaja on asunut ulkomailla yli kolme kalente-
rivuotta, hänen eläkkeestään aletaan periä
lähdeveroa, ja viimeistään siinä vaiheessa
sairausvakuutusmaksun suorittaminen lak-
kaa.

Eräät verosopimukset estävät veron perimi-
sen Suomesta saatujen yksityisen sektorin
työeläkkeiden perusteella. Nämä verosopi-
mukset koskevat lähdeveron lisäksi myös
yleisesti verovelvolliselta Suomessa perittä-
viä veroja. Tällaisia Suomessa maksettavan
veron perimisen estäviä verosopimuksia on
voimassa Euroopan talousalueen maista Es-
panjan, Ranskan ja Portugalin kanssa. Näissä
tilanteissa Suomi on siten velvollinen vas-

taamaan ulkomailla asuvan eläkkeensaajan
sairaanhoidon kustannuksista saamatta niistä
vastiketta eläkkeen perusteella perittävän ve-
ron muodossa.

Verosopimukset eivät estä vakuutetun sai-
rausvakuutusmaksun perimistä. Edellä mai-
nittuihin verosopimusmaihin maksettavan
eläkkeen perusteella on siten suoritettava va-
kuutetun sairausvakuutusmaksu niin kauan,
kun eläkkeensaaja kuuluu Suomen sosiaali-
turvan piiriin ja on Suomessa yleisesti vero-
velvollinen. Rajoitetusti verovelvollinen yk-
sityisen sektorin työeläkettä saava ei maksa
Espanjassa, Ranskassa tai Portugalissa asues-
saan Suomeen veroa eikä myöskään vakuute-
tun sairausvakuutusmaksua. Sama koskee
myös yleisesti verovelvollista sen jälkeen,
kun eläkkeensaaja ei enää kuulu Suomen so-
siaaliturvan piiriin.

Alankomaihin maksettavasta vapaaehtoi-
sesta tai liikennevakuutukseen perustuvasta
eläkkeestä peritään voimassa olevan veroso-
pimuksen perusteella normaalia alempaa 20
prosentin suuruista lähdeveroa. Vastaavanlai-
sia verosopimuksia, joissa sovelletaan yleis-
tä lähdeverokantaa alempaa veroprosenttia,
Suomella on esimerkiksi Euroopan unionin
jäseneksi pyrkivien Viron, Latvian ja Liettu-
an kanssa.

2.2. Työnantajan sosiaaliturvamaksu

Työnantajan kansaneläkemaksu ja työnan-
tajan sairausvakuutusmaksu suoritetaan
työnantajan sosiaaliturvamaksuna. Työnanta-
jan sosiaaliturvamaksusta annetun lain
(366/1963) 1 §:n 1 momentin mukaan mak-
sut suoritetaan työntekijälle suoritetun enna-
konpidätyksen alaisen palkan sekä tulovero-
lain 77 §:ssä tarkoitetun ulkomaantyötulon
rahana maksettavan osan perustella. Ensiksi
mainitun lain 2 §:n mukaan työnantajan sosi-
aaliturvamaksu suoritetaan myös muun mu-
assa rajoitetusti verovelvolliselle maksetta-
van palkan perusteella.

Ulkomaiset yritykset ovat velvolliset suo-
rittamaan työnantajan sosiaaliturvamaksun,
jos niillä on Suomessa kiinteä toimipaikka tai
edustaja, joka maksaa työntekijän palkan
Suomessa.

Kun suomalainen työnantaja lähettää työn-
tekijän ulkomaisen emo- tytär- tai sisaryri-
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tyksen palvelukseen tai sellaisen ulkomaisen
yrityksen palvelukseen, jossa lähettävällä yri-
tyksellä on määräysvaltaa, palkan maksava
ulkomainen yritys ei ole velvollinen suorit-
tamaan työnantajan sosiaaliturvamaksua.
Kuitenkin lähetetty työntekijä voi pysyä
Suomen sosiaaliturvan piirissä useiden vuo-
sien ajan.

Työnantajan sosiaaliturvamaksu suorite-
taan tuloverolain 77 §:ssä tarkoitetun vero-
vapaan ulkomaantyötulon rahana maksetta-
van osan perusteella. Maksu suoritetaan kui-
tenkin vain niin kauan, kun työntekijä on
Suomessa yleisesti verovelvollinen. Yksityi-
sen työnantajan ulkomaille rajoitetusti vero-
velvolliselle maksama palkka ei ole Suomes-
sa veronalaista. Tällä perusteella palkka ei
ole Suomessa ennakonpidätyksen alaista
palkkaa eikä myöskään lähdeveron alaista
palkkaa, eikä tällaisen palkan perusteella ole
nykyisin myöskään velvollisuutta suorittaa
työnantajan sosiaaliturvamaksua.

2.3. Vakuutetun sairausvakuutusmaksus-
ta vapauttaminen

Kunnalla on oikeus yksittäistapauksessa
hakemuksesta myöntää vapautus paitsi kun-
nallisveron myös vakuutetun sairausvakuu-
tusmaksun suorittamisesta. Sairausvakuu-
tusmaksusta vapauttamisesta säädetään sai-
rausvakuutuslain 38 §:ssä. Siinä säädetään
myös veroviraston oikeudesta myöntää lyk-
käystä sairausvakuutusmaksun suorittami-
seen. Vapautus voidaan myöntää verotuksen
yhteydessä lopullisesti vahvistetun sairaus-
vakuutusmaksun perusteella. Käytännössä
vapautusta on yleensä haettu vain siltä osin,
kuin lopullisesti vahvistettu sairausvakuu-
tusmaksu ylittää ennakkoon perityn maksun.

Myönnettäessä vapautusta tai lykkäystä
sairausvakuutusmaksusta noudatetaan sovel-
tuvin osin, mitä verotusmenettelystä annetus-
sa laissa (1558/1995, jäljempänä verotusme-
nettelylaki) säädetään kunnallisveron huo-
jennuksesta ja lykkäyksestä. Mainitun lain
88 §:n mukaan kunta voi myöntää vapautuk-
sen kunnallisverosta, jos veronmaksajan ve-
ronmaksukyky on olennaisesti alentunut ela-
tusvelvollisuuden, työttömyyden, sairauden
tai muun erityisen syyn johdosta, jos vero-
velvollinen on kuollut ja veron periminen pe-

rillisiltä olisi ilmeisen kohtuutonta, jos vero-
velvollisen on katsottava erehtyneen vero-
säännösten sisällöstä tai jos veron periminen
on muusta erityisestä syystä ilmeisen kohtuu-
tonta. Kunta voi samoin perustein myöntää
vapautuksen vakuutetun sairausvakuutus-
maksusta.

Kunnat ovat käyttäneet sairausvakuutuslain
38 §:ssä säädettyä vapautusmahdollisuutta
muun muassa myöntämällä yksittäistapauk-
sissa Ruotsista palaaville eläkkeensaajille
vapautuksen sairausvakuutusmaksusta. Mak-
susta vapauttamista on tällaisissa tapauksissa
perusteltu sillä, että on katsottu kohtuutto-
maksi periä vakuutetun sairausvakuutusmak-
sua myös Ruotsista saadun eläketulon perus-
teella. Ruotsissa ei eläkkeensaajilta peritä
sairausvakuutusmaksua. Eläkkeensaajat ovat
pitäneet Suomessa perittävää maksua yhtenä
paluumuuton esteenä.

Kunnan voimassa oleva oikeus myöntää
vapautus sairausvakuutusmaksusta on perus-
tunut pitkälti käytännön syihin. Kunnalta
haetaan usein samalla kertaa vapautusta sekä
kunnallisverosta että sairausvakuutusmaksus-
ta. Pääsääntöisesti kunnallisverosta vapaut-
tamisella on vapautuksen hakijalle sairausva-
kuutusmaksusta vapauttamista suurempi
merkitys. Kuitenkin tilanteessa, jossa henkilö
saa valtaosan eläketulostaan ulkomailta eikä
hänellä ole muuta ansiotuloa kuin pieni elä-
ketulo Suomesta, kunnallisveroa ei peritä
lainkaan tai jos veroa peritään, siitä vapaut-
tamisella on varsin vähäinen taloudellinen
merkitys itse hakijalle ja myöskin verotuoton
saavalle kunnalle.

2.4. Sairausvakuutuksen päivärahan pe-
ruste

Sairausvakuutuslain sairaus- ja vanhem-
painpäiväraha sekä erityishoitoraha määräy-
tyvät lain 16 §:n 1 momentin mukaan vakuu-
tetun verotuksessa todettujen työtulojen pe-
rusteella. Pykälän 2 momentin mukaan työtu-
lolla tarkoitetaan työ- tai virkasuhteesta saa-
tua palkkatuloa ja siihen verrattavaa henkilö-
kohtaista tuloa sekä yrittäjien eläkelain
(468/1969) ja maatalousyrittäjien eläkelain
(467/1969) mukaista kunkin vuoden työtu-
loa. Jos vakuutetun työtulot välittömästi en-
nen päivärahakautta ovat jatkuvasti olleet ve-
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rotuksessa todettuja, työeläkeindeksillä tar-
kistettuja työtuloja olennaisesti suuremmat,
päiväraha voidaan hakemuksesta laskea päi-
värahakautta välittömästi edeltävien niin sa-
nottujen kuuden kuukauden tulojen perus-
teella.

Kun ulkomailla työskentelevän henkilön
ulkomailta saamat palkkatulot ovat verova-
paita Suomessa, päivärahan perusteena on
käytetty verovapaan ulkomaantyötulon raha-
na maksettavaa osaa, joka otetaan huomioon
myös sairausvakuutusmaksun perusteeksi
pantavaa verotettavan tulon yhteismäärää
vahvistettaessa.

3. Esityksen tavoit teet ja keskeiset
ehdotukset

3.1. Vakuutetun sairausvakuutusmaksu

Tavoitteena on, että Suomen asumisperus-
teisen sosiaaliturvalainsäädännön piiriin kuu-
luvat henkilöt osallistuisivat vakuutetun sai-
rausvakuutusmaksua maksamalla mahdolli-
simman kattavasti saamiensa etuuksien ra-
hoitukseen. Samalla korostetaan maksettu-
jen maksujen ja etuuksien välistä yhteyttä.
Sairausvakuutusmaksu tulisi siten periä myös
rajoitetusti verovelvollisilta palkansaajilta ja
eläkkeensaajilta, jos nämä edelleen kuuluvat
Suomen sosiaaliturvan piiriin. Myös sellais-
ten Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumat-
tomien eläkkeensaajien, joiden sairaanhoidon
kustannusten korvaamisesta Suomi Euroopan
yhteisön säännösten perusteella vastaa, tulisi
osallistua kustannusten rahoitukseen maksa-
malla veroa Suomeen tai maksamalla ainakin
vakuutetun sairausvakuutusmaksun.

Esityksessä ehdotetaan, että vakuutetun sai-
rausvakuutusmaksu perittäisiin myös sellai-
silta ulkomailla asuvilta eläkkeensaajilta, jot-
ka eivät kuulu Suomen sosiaaliturvan piiriin,
mutta joiden sairaanhoidon kustannusten
korvaamisesta Suomi Euroopan yhteisön
säännösten perusteella vastaa. Maksu olisi
saman suuruinen kuin yleisesti verovelvolli-
silta eläkkeensaajilta ja muilta vakuutetuilta
perittävä maksu. Kansaneläkelaitoksella olisi
ehdotuksen mukaan salassapitosäännösten
estämättä oikeus antaa eläkelaitoksille ja ve-
rohallinnolle sellaisten eläkkeensaajien hen-
kilötiedot, joiden sairaanhoidon kustannuk-

sista Suomi vastaa.
Sellaisilta eläkkeensaajilta, joilta peritään

Suomesta maksetun eläketulon perusteella
täysi, tällä hetkellä 35 prosentin suuruinen
lähdevero, ei kuitenkaan perittäisi lähdeveron
lisäksi sairausvakuutusmaksua. Tällaisten
eläkkeensaajien maksurasitusta ei ole tarkoi-
tuksenmukaista lisätä. Verohallitus tilittäisi
eläketulon perusteella maksettavasta 35 pro-
sentin suuruisesta lähdeverosta eläkkeensaa-
jien sairausvakuutusmaksua vastaavan osuu-
den Kansaneläkelaitokselle. Eläketulon pe-
rusteella lähdeveroa maksavat suorittaisivat
siten täyden lähdeveron lisäksi erillistä va-
kuutetun sairausvakuutusmaksua vain mah-
dollisesti saamansa kansaneläkkeen tai per-
he-eläkkeen perusteella. Maksu määrättäi-
siin myös silloin, kun eläketulon perusteella
perittävä lähdevero on verosopimuksesta joh-
tuen poikkeuksellisesti alle Suomessa eläk-
keisiin yleisesti sovellettavan lähdeverokan-
nan. Jos eläkkeensaaja on verosopimuksen
nojalla kokonaan vapautettu lähdeverosta,
hän olisi velvollinen suorittamaan sairausva-
kuutusmaksun.

Rajoitetusti verovelvollisen eläkkeensaajan
sairausvakuutusmaksu määräytyisi hänelle
Suomesta maksettavan eläkkeen perusteella.
Eläkelaitos perisi vakuutetun sairausvakuu-
tusmaksun samalla tavalla kuin mahdollisen
lähdeveron ja tilittäisi molemmat samanai-
kaisesti verovirastolle.

Ulkomailla työskentelevän rajoitetusti ve-
rovelvollisen palkansaajan sairausvakuutus-
maksun perusteeksi ehdotetaan sitä yksityi-
sen sektorin työeläkelaeissa tarkoitettua va-
kuutuspalkkaa, jota ulkomaantyössä pidetään
eläkepalkkaan luettavan työansion ja työelä-
kevakuutusmaksun perusteena. Vakuutuspal-
kalla tarkoitetaan sitä palkkaa, mitä vastaa-
vasta työstä Suomessa olisi maksettava. Tä-
mä työntekijäin eläkelain (395/1961) 7 e §:n
2 momentissa, lyhytaikaisissa työsuhteissa
olevien työntekijäin eläkelain (134/1962)
6 §:ssä tai taiteilijoiden ja eräiden erityis-
ryhmiin kuuluvien työtekijäin eläkelain
(662/1985) 7 §:n 1 momentissa tarkoitettu
palkka korvaisi sairausvakuutusmaksun mak-
superusteena rajoitetusti verovelvollisen ul-
komailla saaman palkkatulon edellyttäen, et-
tä henkilön eläketurva on järjestetty jonkin
mainitun eläkelain perusteella. Silloin kun
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Suomessa työskentelevä on rajoitetusti vero-
velvollinen, työntekijän sairausvakuutusmak-
su määräytyisi lähdeverolain 4 §:ssä tarkoite-
tun palkan ja kyseisen lain 3 §:ssä tarkoitetun
korvauksen perusteella.

Maksujärjestelmän yhtenäistämiseksi ehdo-
tetaan, että myös yleisesti verovelvolliset, tu-
loverolain 77 §:ssä tarkoitettua verovapaata
ulkomaantyötuloa saavat työntekijät maksai-
sivat sairausvakuutusmaksun edellä maini-
tuissa yksityisen sektorin työeläkelaeissa tar-
koitetun vakuutuspalkan perusteella, jos
työntekijöiden eläketurva perustuu johonkin
kyseisistä eläkelaeista. Maksuvelvollisuus
olisi riippumaton sitä, minkä ajankohdan
mukaiseen tuloverolain 77 §:n säännökseen
ulkomaantyötulon verovapaus perustuu.

Verovapaan ulkomaantyötulon perustella ei
toimiteta ennakonpidätystä veron eikä myös-
kään vakuutetun sairausvakuutusmaksun
osalta. Jotta verovapaata ulkomaantyötuloa
saavat eivät joutuisi yhdellä kertaa jälkikä-
teen suorittamaan edelliseltä vuodelta ulko-
maantyöskentelyn perusteella määräytyviä
sairausvakuutusmaksuja, ehdotetaan, että
suomalainen lähettävä työnantaja toimittaisi
sairausvakuutusmaksua varten ennakonpidä-
tyksen mainitun vakuutuspalkan perusteella,
mikä on myös työntekijäin eläkemaksun sekä
palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun pe-
rusteena. Tämä myös yksinkertaistaisi yritys-
ten maksumenettelyä ulkomailla työskente-
levien osalta. Lähettävä työnantaja vastaisi
ennakonpidätyksen toimittamisesta kuitenkin
vain silloin, kun suomalainen työnantaja to-
siasiallisesti maksaa palkan lähettämälleen
työntekijälle. Suomalainen lähettävä työnan-
taja perisi sairausvakuutusmaksun vastaavas-
ti myös silloin, kun työntekijä on rajoitetusti
verovelvollinen.

Ulkomailla asuvien palkansaajien ja eläk-
keensaajien lisäksi myöskään eräät muut
henkilöt eivät suorita vakuutetun sairausva-
kuutusmaksua silloin, kun he ovat rajoitetusti
verovelvollisia. Tällaisia henkilöitä ovat esi-
merkiksi ulkomailla asuvat opiskelijat ja
työntekijöiden perheenjäsenet, jotka voivat
pysyä Suomen sosiaaliturvalainsäädännön
piirissä yli kolmen vuoden ajan. Rajoitetusti
verovelvollisina opiskelijat ja perheenjäsenet
suorittavat verotettavien opintotuki- ja päi-
värahatulojen sekä muiden verotettavien an-

siotulojen perusteella Suomeen 35 prosentin
suuruisen lähdeveron. Sen määrä voi usein
ylittää sen veron määrän, mikä heille mainit-
tujen etuuksien perusteella määrättäisiin
Suomessa yleisesti verovelvollisina. Euroo-
pan yhteisön piirissä on käynnissä työ sen
selvittämiseksi, minkä periaatteiden mukai-
sesti opiskelijoiden ja perheenjäsenten sosi-
aaliturvan tulisi määräytyä. Ennen tämän
työn valmistumista ei ole tarkoituksenmu-
kaista ehdottaa muutoksia heidän sairausva-
kuutusmaksunsa määräytymistä koskeviin
säännöksiin.

3.2. Työnantajan sosiaaliturvamaksu

Myös työnantajan sosiaaliturvamaksun
osalta tavoitteena on parantaa sosiaaliturvan
rahoittamiseksi kerättävien maksujen katta-
vuutta. Sen ohella tavoitteena on pyrkiä ke-
ventämään yritysten palkkahallintoa ulko-
mailla työskentelevien osalta yhtenäistämällä
lakisääteisten työnantajamaksujen maksupe-
rusteita.

Työnantajan sosiaaliturvamaksusta annet-
tuun lakiin ehdotetaan otettavaksi säännös,
jonka mukaan työnantajan velvollisuus mak-
saa työnantajan sosiaaliturvamaksu koskee
vain aikaa, jolloin työntekijä kuuluu Suomen
asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin.
Työntekijän ulkomaille lähettävän työnanta-
jan maksuvelvollisuus päättyy, kun työnteki-
jä siirtyy työskentelymaan sosiaaliturvan pii-
riin. Myös ulkomainen työnantaja olisi vel-
vollinen suorittamaan työnantajan sosiaali-
turvamaksun, jos työ on tehty Suomessa ja
työntekijä kuuluu Suomen sosiaaliturvan pii-
riin.

Työnantajan sosiaaliturvamaksujen perimi-
nen ulkomaiselta työnantajalta ei ole aina
mahdollista. Tämän vuoksi ehdotetaan, että
lähettävä suomalainen työnantaja olisi vel-
vollinen suorittamaan Suomeen työnantajan
sosiaaliturvamaksun palkan maksavan ulko-
maisen työnantajan puolesta. Ehdotettu mak-
suvelvollisuus koskisi tilanteita, joissa suo-
malainen työnantaja lähettää työntekijän sa-
maan taloudelliseen kokonaisuuteen kuulu-
van ulkomaisen emo-, tytär- tai sisaryrityk-
sen palvelukseen tai sellaisen ulkomaisen
yrityksen palvelukseen, jossa suomalaisella
työnantajalla on määräämisvaltaa.
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Työnantajan sosiaaliturvamaksun uudeksi
maksuperusteeksi ehdotetaan sitä yksityisen
sektorin työeläkelaeissa tarkoitettua vakuu-
tuspalkkaa, jota ulkomaantyössä pidetään
eläkepalkkaan luettavan työansion ja eläke-
maksujen perusteena ja josta työntekijä edel-
lä mainitulla tavoin maksaisi sairausvakuu-
tusmaksun. Maksuperuste olisi sama kuin
työnantajan suorittamassa työeläkevakuu-
tusmaksussa, tapaturmavakuutusmaksussa ja
työttömyysvakuutusmaksussa tällä hetkellä.
Työnantajan kannalta maksujen suorittamis-
velvollisuus yksinkertaistuisi, kun kaikki
edellä mainitut maksut voitaisiin suorittaa
saman vakuutuspalkkakäsitteen perusteella.

Vakuutuspalkka korvaisi maksuperusteena
tuloverolain 77 §:ssä tarkoitetun ulkomaan-
työtulon rahana maksettavan osan sekä läh-
deverolain mukaisen palkan silloin, kun ul-
komailla työskentelevä vakuutetaan yksityi-
sen sektorin työeläkelakien mukaan. Vero-
hallinto saisi salassapitosäännösten ja muiden
tiedon saantia koskevien rajoitusten estämät-
tä eläketurvakeskukselta ja eläkelaitoksilta
tiedot, joita se tarvitsee työnantajan sosiaali-
turvamaksun samoin kuin vakuutetun saira-
usvakuutusmaksun määrittämistä ja perimistä
varten.

3.3. Vakuutetun sairausvakuutusmaksus-
ta vapauttaminen

Mahdollisuus vapauttaa Suomessa asuva
vakuutettu sairausvakuutusmaksusta ehdote-
taan vähämerkityksisenä kokonaan poistet-
tavaksi. Kunnat ovat tehneet päätöksiä
sairausvakuutusmaksusta vapauttamisesta
vähän, vuonna 2001 yhteensä noin 300, jois-
ta vajaassa puolessa hakemus on hylätty.
Luku sisältää kaikki kunnan tekemät maksu-
vapautuspäätökset, myös muiden kuin eläk-
keensaajien hakemat maksuvapautukset.
Kunta voisi edelleen myöntää vapautuksen
kunnallisveron maksamisesta, millä olisi va-
kuutetuille useimmissa tapauksissa suurempi
taloudellinen merkitys. Samoin laissa säilyi-
si edelleen veroviraston mahdollisuus lykätä
sairausvakuutusmaksun suorittamista.

Sellaisissa tapauksissa, joissa ulkomaille
muuttanut ja Suomen sosiaaliturvan piirin
ulkopuolelle siirtynyt eläkkeensaaja olisi eh-
dotuksen mukaan edelleen velvollinen suorit-

tamaan vakuutetun sairausvakuutusmaksun,
myöskään Kansaneläkelaitos ei tulisi jatkossa
antamaan vapautusta sairausvakuutusmaksun
suorittamisesta. Käytännössä tämä koskisi
Suomesta toiseen Euroopan talousyhteisön
maahan muuttaneita eläkkeensaajia, jotka
saavat eläkettä vain Suomesta.

3.4. Sairausvakuutuksen päivärahan pe-
ruste

Jotta sairausvakuutuslain mukaan vakuute-
tulta perittävät maksut ja hänelle maksettavat
etuudet määräytyisivät saman perusteen mu-
kaisesti, ehdotetaan, että vakuutuspalkkaa
käytettäisiin ulkomaantyöskentelyyn liittyen
myös sairausvakuutuksen päivärahan perus-
teena. Vakuutuspalkka rinnastettaisiin saira-
usvakuutuslain 16 §:ssä muihin työtuloihin ja
sitä käsiteltäisiin ulkomaan työskentelyn ajal-
ta samalla tavalla kuin esimerkiksi yrittäjien
eläkelain tai maatalousyrittäjien eläkelain
mukaista työtuloa käsitellään yritystoiminnan
osalta. Sairausvakuutuslain mukaisten päivä-
rahojen lisäksi vakuutuspalkka tulisi lakiviit-
tauksen kautta käytettäväksi myös kuntoutus-
rahalain (611/1991) mukaiseen kuntoutusra-
haan.

4. Esityksen vaikutukset

Esitysten taloudellisten vaikutusten arvioi-
den pohjana on käytetty Kansaneläkelaitok-
sen ja Eläketurvakeskuksen tilastoja vakuut-
tamispäätöksistä sekä ulkomailla asuvista ja
vakuutetuista henkilöistä. Tarkkoja tietoja
esimerkiksi ulkomailla työskentelevien, ve-
rovapaata tuloa saavien tai rajoitetusti vero-
velvollisten henkilöiden määristä ei kuiten-
kaan ole.

Ulkomailla työskenteleviä rajoitetusti ve-
rovelvollisia henkilöitä arvioidaan olevan
noin 2 500. Vakuutetun sairausvakuutusmak-
sun ja työnantajan sosiaaliturvamaksun peri-
minen heiltä lisäisi Kansaneläkelaitoksen
saamia maksutuottoja arviolta 5 miljoonaa
euroa vuodessa. Siitä vakuutetun sairausva-
kuutusmaksun osuus olisi noin 2 miljoonaa
euroa. Niin sanotun vanhan kuuden kuukau-
den säännön perusteella verovapaan ulko-
maantyötulon tuleminen maksuvelvollisuu-
den piiriin lisäisi Kansaneläkelaitoksen saa-
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mia maksutuottoja arviolta 0,5 miljoonaa eu-
roa vuodessa. Suomessa alle kuuden kuukau-
den ajan rajoitetusti verovelvollisina työsken-
televien ja rajoitetusti verovelvollisten raja-
työntekijöiden arvioidaan uusina sairausva-
kuutusmaksun maksuvelvollisina lisäävän
Kansaneläkelaitoksen maksutuottoja yhteen-
sä noin 1 miljoonalla eurolla vuodessa.

Työnantajan sosiaaliturvamaksun perimi-
nen suomalaiselta työnantajalta ulkomaisen
konserniyhtiön puolesta lisäisi työnantajan
sosiaaliturvamaksun tuottoja vuositasolla ar-
violta noin 4 miljoonaa euroa vuodessa.
Konserniyhtiöiden palveluksessa arvioidaan
työskentelevän ulkomailla noin 3 000 henki-
löä.

Eläkkeensaajien sairausvakuutusmaksun
maksuperusteiden laajentamisen koskemaan
myös ulkomailla asuvia eläkkeensaajia, jotka
eivät kuulu Suomen sosiaaliturvan piiriin,
mutta joiden sairaanhoidon kustannuksista
Suomi vastaa, arvioidaan koskevan tällä het-
kellä noin 2 500 ulkomailla, pääosin Espan-
jassa asuvaa eläkkeensaajaa. Ulkomaille
vuosittain muuttavien eläkkeensaajien luku-
määrän oletetaan kuitenkin kasvavan. Mak-
superusteiden muutoksen arvioidaan lisäävän
Kansaneläkelaitoksen saamia maksutuottoja
noin 1 miljoonalla eurolla vuodessa.

Uusi vakuutuspalkka työnantajan sosiaali-
turvamaksun ja vakuutetun sairausvakuutus-
maksun perusteena vähentäisi jossain määrin
Kansaneläkelaitoksen maksutuottoja, jotka
kertyvät verovapaata ulkomaantyötuloa saa-
vilta. Sairaus- ja vanhempainpäivärahame-
noihin esityksellä on vain vähäisiä vaikutuk-
sia.

Maksuvapautuksen poistamista koskevan
ehdotuksen vaikutus Kansaneläkelaitoksen
saamiin maksutuottoihin on vähäinen. Myön-
teisiä päätöksiä vakuutetun sairausvakuutus-
maksusta vapauttamisesta on tehty kunnissa
vain 150—200 kappaletta vuodessa. Kunnis-
sa tehtävien vapautuspäätösten kokonaismää-
rä vähenisi, kun vapautusta voisi jatkossa
myöntää vain kunnallisverosta.

Yhteensä maksuperusteisiin ehdotettujen
muutosten arvioidaan lisäävän vakuutetun
sairausvakuutusmaksuina kertyviä tuottoja
noin 4 miljoonaa euroa ja työnantajan sosiaa-
liturvamaksuina kertyviä tuottoja noin 7,5
miljoonaa euroa vuodessa. Työnantajan sosi-

aaliturvamaksun tuoton lisäyksestä arviota
4,5 miljoonaa euroa kohdistuisi kansaneläke-
rahastoon ja loput noin 3 miljoonaa euroa
sairausvakuutusrahastoon. Vuonna 2004
maksutuottoja arvioidaan kertyvän runsas 90
prosenttia edellä esitetystä, sillä maksut tilite-
tään Kansaneläkelaitokselle kuukauden vii-
veellä. Lisäksi osa vuoden 2004 maksuista ti-
litettäisiin Kansaneläkelaitokselle vasta vuo-
den 2005 puolella, koska kaikki vakuutetun
maksut eivät olisi ennakkoperinnän piirissä.

Ehdotusten toteuttaminen aiheuttaa muu-
tosvaiheessa lisätyötä erityisesti verohallin-
nossa, Kansaneläkelaitoksessa ja eläkelaitok-
sissa. Maksujen perusteisiin ehdotetut muu-
tokset edellyttävät muutoksia Kansaneläke-
laitoksen, eläkelaitosten ja verohallinnon tie-
tokantoihin, lomakkeisiin ja julkaisuihin. Ve-
rohallinto tarvitsee uusina tietoina esimerkik-
si tiedot ulkomailla työskentelevien vakuu-
tuspalkasta ja vakuutuspalkkaan oikeutetuista
sekä sellaisista rajoitetusti verovelvollisista
eläkkeensaajista, joiden sairaanhoidon kus-
tannuksista Suomi vastaa. Ehdotuksilla ei
kuitenkaan arvioida olevan pysyviä henkilös-
tö- tai organisaatiovaikutuksia.

Maksuperusteiden muutoksilla pyritään
siihen, että Suomen asumisperusteisen sosi-
aaliturvan piiriin kuuluvat henkilöt osallistui-
sivat sosiaaliturvansa rahoittamiseen, vaikka
he asuvat ulkomailla. Merkittävimpiä uusia
ryhmiä, jotka alkaisivat maksaa vakuutetun
sairausvakuutusmaksua, olisivat ulkomailla
ja Suomessa työskentelevät rajoitetusti vero-
velvolliset sekä sellaiset ulkomailla asuvat
rajoitetusti verovelvolliset eläkkeensaajat,
joiden sairaanhoidon kustannuksista Suomi
vastaa ja jotka eivät maksa Suomeen lähde-
veroa. Yhdenvertaisuusperiaate toteutuisi
myös verovapaata ulkomaantyötuloa saavien
keskuudessa, kun myös niin sanotun vanhan
kuuden kuukauden säännön perusteella vero-
vapauden saaneet työntekijät alkaisivat mak-
saa vakuutetun sairausvakuutusmaksua.

Henkilöt, jotka ovat saaneet vapautuksen
sairausvakuutusmaksun suorittamisesta, jou-
tuvat hakemaan maksuhelpotusta muuta
kautta kuten hakemalla vapautusta kunnallis-
veroon tai pyytämällä verovirastolta sairaus-
vakuutusmaksun suorittamiseen lykkäystä.
Joissain yksittäistapauksissa kunnat voisivat
sairausvakuutusmaksun vapautusmahdolli-
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suuden poistumisen johdosta joutua myön-
tämään maksuvapautuksen sijaan toimeentu-
lotukea.

Vakuutuspalkkakäsitteen ottaminen mui-
den työnantajamaksujen lisäksi työnantajan
sosiaaliturvamaksun ja myös vakuutetun sai-
rausvakuutusmaksun perusteeksi yksinker-
taistaisi yrityksissä tilannetta ulkomaantyön
palkkahallinnon kannalta.

5. Asian valmiste lu

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta
totesi asumiseen perustuvan sosiaaliturva-
lainsäädännön soveltamisesta annetun lain
muuttamista koskevan hallituksen esityksen
(HE 255/1998 vp) johdosta antamansa mie-
tinnön (StVM 29/1998 vp) perusteluissa, että
se pitää tärkeänä, että hallituksen esityksen
perusteluissa mainittu selvitys sosiaaliturvan
rahoitukseen osallistumisesta tehdään kiireel-
lisesti ja viimeistään vuonna 1999.

Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna
1999 asettaman SOLMU II-työryhmän tehtä-
vänä oli selvittää sosiaaliturvamaksujen kat-
tavuutta asumiseen perustuvan sosiaaliturvan
soveltamisesta annetun lain soveltamistilan-
teissa. Tavoitteena oli, että kaikki Suomen
asumisperusteisen sosiaaliturvan piirissä ole-
vat osallistuisivat yhtäläisesti sosiaaliturvan
rahoitukseen. Työryhmän mietintö (sosiaali-
ja terveysministeriön työryhmämuistioita
2000:16) julkistettiin marraskuussa 2000.

Työryhmän ehdotuksista antoivat lausun-
non valtiovarainministeriö, työministeriö,
Verohallitus, Kansaneläkelaitos, Eläketurva-
keskus, Työeläkevakuuttajat TELA, Suomen
Kuntaliitto, Suomen Ammattiliittojen Kes-
kusjärjestö SAK ry, AKAVA ry, Teollisuu-

den ja Työnantajain Keskusliitto, Palvelu-
työnantajat ry, Suomen Yrittäjät, Suo-
mi-Seura ry ja Pohjanmaan paluumuuttajat
ry. Lausunnoista on sosiaali- ja terveysminis-
teriössä tehty yhteenveto. Lausunnoissa esi-
tetyt huomautukset on pyritty ottamaan mah-
dollisuuksien mukaan huomioon esitystä
valmisteltaessa.

Hallituksen esitys on valmisteltu virkatyö-
nä sosiaali- ja terveysministeriössä edellä
mainitun työryhmän ehdotusten ja niistä saa-
tujen lausuntojen pohjalta. Jatkovalmiste-
lussa ovat olleet mukana valtiovarainministe-
riön, Verohallituksen, Kansaneläkelaitok-
sen, Eläketurvakeskuksen, Suomen Ammatti-
liittojen Keskusjärjestö SAK ry:n ja Teolli-
suuden ja Työnantajain Keskusliiton edusta-
jat. Jatkovalmistelun yhteydessä on kuultu
myös muiden työmarkkinajärjestöjen edusta-
jia ja tietosuojavaltuutettua.

6. Muita esitykseen vaikuttavia
seikkoja

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi
sen yhteydessä. Vuoden 2003 talousarvioesi-
tykseen liittyen eduskunnalle on annettu
erikseen esitys laiksi vakuutetun sairausva-
kuutusmaksun, työnantajan sairausvakuu-
tusmaksun ja työnantajan kansaneläkemak-
sun suuruudesta annetun lain muuttamisesta
ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE
143/2002 vp). Esityksessä ehdotetaan väliai-
kaisesti muutettavaksi mainitun lain 4 §:ää,
jossa säädetään työnantajan sairausvakuu-
tusmaksun suuruudesta.
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Lakiehdotusten perustelut

1.1. Sairausvakuutuslaki

16 §. Pykälän 2 momentissa säädetään sai-
rausvakuutuksen päivärahan perusteena ole-
vasta työtulosta. Työtulon käsitettä ehdote-
taan muutettavaksi siten, että työtulona ote-
taan ulkomaantyössä huomioon myös työn-
tekijäin eläkelain 7 e §:n 2 momentissa, ly-
hytaikaisissa työsuhteissa olevien työnteki-
jäin eläkelain 6 §:ssä ja taiteilijoiden ja eräi-
den erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin
eläkelain 7 §:n 1 momentissa tarkoitettu va-
kuutuspalkka, jota ulkomaantyössä pidetään
eläkepalkkaan luettavan työansion ja eläke-
maksujen perusteena. Vakuutuspalkalla tar-
koitetaan sellaista palkkaa ulkomaantyöstä,
jota vastaavasta työstä Suomessa maksettai-
siin. Kansaneläkelaitos saisi 16 §:n 1 mo-
mentin mukaisesti päivärahan perusteena
käytettävää vakuutuspalkkaa koskevat tiedot
verohallinnolta, joka saa tiedot työnantajan
veroilmoituksista. Niin sanottuna kuuden
kuukauden tulona käytettävästä vakuutuspal-
kasta vakuutetun tulisi itse esittää selvitys.

Pykälän 5 momentissa säädetään, mitä tu-
lonhankkimismenoja päivärahan perusteeksi
otettavasta tulosta vähennetään. Työ- tai vir-
kasuhteessa saadusta palkkatulosta vähenne-
tään tuloverolain 93—95 §:ssä tarkoitetut tu-
lonhankkimismenot. Tulonhankkimismeno-
jen yksityiskohtainen selvittäminen olisi käy-
tännössä varsin vaikeaa, kun henkilö työs-
kentelee ulkomailla. Tämän vuoksi ehdote-
taan, että 2 momentissa tarkoitetusta vakuu-
tuspalkasta saisi tulonhankkimismenoina vä-
hentää vain tuloverolain 95 §:n 1 momentin 1
kohdassa tarkoitetun tulonhankkimisvähen-
nyksen, jonka suuruus on 460 euroa vuonna
2002.

32 a §. Pykälä on uusi. Pykälän 1 momen-
tissa ehdotetaan, että sairausvakuutusmak-
sun maksuvelvollisuus koskisi myös sellaisia
toiseen Euroopan talousalueen maahan asu-
maan muuttaneita eläkkeensaajia, jotka eivät

enää kuulu Suomen sosiaaliturvan piiriin,
mutta joiden sairaanhoidon kustannusten
korvaamisesta Suomi asetuksen 1408/71
säännösten perusteella vastaa.

Eläkkeensaajien laajennettu maksuvelvolli-
suus koskisi rajoitetusti verovelvollisten li-
säksi myös tilannetta, jossa toiseen Euroopan
talousalueen maahan muuttanut, mutta vielä
Suomessa verotuksen niin sanotun kolmen
vuoden säännön perusteella asuva eläkkeen-
saaja on hankkinut Kansaneläkelaitoksen to-
distuksen siitä, että hän ei enää kuulu Suo-
men sosiaaliturvan piiriin. Jos Suomi vastaa
tällaisen eläkkeensaajan sairaanhoidon kus-
tannuksista, hän olisi ehdotuksen mukaan to-
distuksesta huolimatta velvollinen suoritta-
maan sairausvakuutusmaksun.

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi, että rajoitetusti verovelvollinen eläk-
keensaaja ei olisi velvollinen suorittamaan
vakuutetun sairausvakuutusmaksua silloin,
kun eläkkeensaaja maksaa eläkkeestään läh-
deveron sen suuruisena kuin lähdeverolain
7 §:ssä säädetään. Se, joutuuko henkilö mak-
samaan sairausvakuutusmaksua, ratkaistai-
siin maksettavan lähdeveron suuruuden pe-
rusteella kunkin eläkkeen osalta erikseen.
Maksusta vapautettaisiin myös sellaiset täyttä
lähdeveroa maksavat eläkkeensaajat, jotka
poikkeuksellisesti edelleen kuuluvat Suomen
sosiaaliturvan piiriin.

Eläkkeen perusteella suoritettavan lähdeve-
ron suuruus on tällä hetkellä 35 prosenttia.
Jos rajoitetusti verovelvollinen eläkkeensaaja
esimerkiksi verosopimuksen perusteella
maksaa eläkkeestään tätä pienempää lähde-
veroa, häneltä perittäisiin sairausvakuutus-
maksu edellyttäen, että maksun ja lähdeveron
yhteismäärä ei ylitä lähdeverolaissa säädettyä
lähdeveron määrää. Silloin kun eläketulosta
ei lain tai verosopimuksen nojalla peritä lain-
kaan lähdeveroa, vakuutetun sairausvakuu-
tusmaksu olisi aina suoritettava. Eläkkeitä,
joista ei peritä lainkaan lähdeveroa, ovat kan-
saneläke ja yleinen perhe-eläke, Suomesta
Espanjaan, Portugaliin ja Ranskaan makset-
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tavat yksityisen sektorin työeläkkeet sekä
useimpiin maihin maksettavat, sosiaaliturva-
lainsäädäntöön perustumattomat eläkkeet.
Jos Espanjassa asuva rajoitetusti verovelvol-
linen eläkkeensaaja saa Suomesta esimerkik-
si valtion eläkettä ja kansaneläkettä, hän
maksaa tällä hetkellä valtion eläkkeestä 35
prosentin suuruisen lähdeveron, mutta ei
kummankaan eläkkeen perusteella sairausva-
kuutusmaksua. Ehdotuksen mukaan eläk-
keensaaja maksaisi sairausvakuutusmaksun
vain kansaneläkkeen perusteella, josta hän ei
maksa lähdeveroa. Jos eläkkeensaaja saisi
esimerkkitapauksessa Suomesta valtion eläk-
keen sijasta yksityisen sektorin työeläkettä,
josta Espanjassa asuvalta ei peritä Suomeen
lähdeveroa, hän maksaisi sairausvakuutus-
maksun sekä kansaneläkkeen että työeläk-
keen perusteella.

33 a §. Pykälä on uusi. Sen 1 momentissa
säädettäisiin poikkeuksesta 33 §:n 2 momen-
tissa säädettyyn verovapaata ulkomaantyötu-
loa saavan vakuutetun sairausvakuutusmak-
sun maksuperusteeseen. Tilanteessa, jossa
ulkomailla työskentelevän henkilön työeläke-
turva on Suomessa järjestetty joko pakolli-
sesti tai vapaaehtoisesti työntekijäin eläkelain
1 c §:n, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien
työntekijäin eläkelain 1 a §:n tai taiteilijoiden
ja eräiden erityisryhmiin kuluvien työtekijäin
eläkelain 1 a §:n perusteella, vakuutetun sai-
rausvakuutusmaksun määräytymisperusteena
ehdotetaan käytettäväksi mainituissa eläkela-
eissa tarkoitettua vakuutuspalkkaa. Uutta
maksuperustetta sovellettaisiin myös silloin,
kun mainittujen eläkelakien mukaan eläke-
turvan ansaitseva vakuutettu työskentelee ul-
komailla muutoin kuin lähetettynä työnteki-
jänä. Vakuutuspalkkaa käytettäisiin sairaus-
vakuutusmaksun perusteena ulkomailla teh-
dystä työstä tosiasiallisesti maksetun verova-
paan palkan sijasta.

Silloin, kun tuloverolain 77 §:ssä tarkoitet-
tua ulkomaantyötuloa saavan henkilön eläke-
turva ei ole edellä mainittujen eläkelakien
mukaan järjestetty, sairausvakuutusmaksun
perusteena olisi 33 §:n 2 momentissa tarkoi-
tettu verovapaan ulkomaantyötulon rahana
maksettava osa. Jos henkilö esimerkiksi läh-
tee alle vuoden ajaksi ulkomaisen työnanta-
jan palvelukseen muuhun kuin Euroopan ta-
lousalueen maahan tai sosiaaliturvasopi-

musmaahan, hänen työeläketurvansa järjeste-
tään työskentelymaassa. Henkilö säilyy kui-
tenkin Suomen asumisperusteisen sosiaali-
turvan piirissä ja häneltä perittävä sairausva-
kuutusmaksu määräytyisi verovapaan ulko-
maantyötulon rahana maksettavan osan pe-
rusteella.

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan, että 1
momentissa mainittujen eläkelakien mukaista
vakuutuspalkkaa käytettäisiin vakuutetun sai-
rausvakuutusmaksun perusteena myös sil-
loin, kun ulkomailla työskentelevä vakuutet-
tu on rajoitetusti verovelvollinen ja hänen
eläketurvansa on järjestetty jonkin edellä
mainitun eläkelain perusteella.

Pykälän 3 momentissa säädetään tilan-
teesta, jossa henkilö työskentelee Suo-
messa rajoitetusti verovelvollisena. Täl-
laisessa tapauksessa sovellettavaksi uu-
deksi sairausvakuutusmaksun maksuperus-
teeksi ehdotetaan lähdeverolain 4 §:ssä tar-
koitettua palkkaa tai, jos henkilö on esiin-
tyvä taiteilija, lähdeverolain 3 §:ssä tarkoi-
tettua henkilökohtaiseen toimintaan perus-
tuvaa korvausta. Maksuvelvollisuus kos-
kisi alle kuuden kuukauden ajaksi Suo-
meen muusta Euroopan talousalueen
maasta tai sosiaaliturvasopimusmaasta
työskentelemään tulevaa työntekijää, jonka
työnantaja on suomalainen. Säännöstä so-
vellettaisiin myös niin sanottuihin rajatyön-
tekijöihin, jotka asuvat Ruotsissa tai Nor-
jassa, mutta jotka työskentelevät Suomes-
sa suomalaisen työnantajan palveluksessa.
Tällaiset rajatyöntekijät ovat Suomessa ra-
joitetusti verovelvollisia ja kuuluvat Suo-
men sosiaaliturvan piiriin. Maksuperuste
olisi sama kuin voimassa olevan lain mu-
kaan työnantajan sosiaaliturvamaksussa.

34 §. Aikaisemmin kumotun 34 §:n tilalle
ehdotetaan säädettäväksi uusi 34 §. Sen 1
momentissa säädettäisiin ulkomailla asuvan
eläkkeensaajan sairausvakuutusmaksun mak-
superusteesta. Säännöstä sovellettaisiin ul-
komailla asuvaan rajoitetusti verovelvolli-
seen eläkkeensaajaan. Tällaisen eläkkeen-
saajan sairausvakuutusmaksu määräytyisi
ja maksu suoritettaisiin eläkkeensaajalle
Suomesta maksettavan eläkkeen perusteella.
Maksun perusteena olisi eläkelaitoksen mak-
sama kokonaiseläke, josta ei tehdä eläketu-
lovähennystä eikä muitakaan yleisesti vero-
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velvollisen verotuksessa hyväksyttäviä vä-
hennyksiä. Yleisesti verovelvollisen ulko-
mailla asuvan eläkkeensaajan sairausvakuu-
tusmaksu määräytyisi edelleen kunnallisve-
rotuksessa verotettavan eläke- ja muun ansio-
tulon perusteella.

Pykälän 2 momentin mukaan eläkelaitos
perisi rajoitetusti verovelvolliselle eläkkeen-
saajalle maksamansa eläkkeen perusteella
sairausvakuutusmaksun. Maksun perustella
ei tehtäisi ennakkoperintälain mukaista enna-
konpidätystä, vaan eläkelaitos perisi sairaus-
vakuutusmaksun lopullisena maksuna ja tilit-
täsi sen edelleen verovirastolle. Maksun pe-
rimisessä noudatettaisiin vastaavasti, mitä
lähdeverolaissa säädetään lähdeveron perimi-
sestä.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin Vero-
hallituksen velvollisuudesta tilittää osa
lähdeveron tuotosta Kansaneläkelaitokselle.
Tilitettäväksi ehdotetaan sairausvakuutus-
maksua vastaava osa täyttä, tällä hetkellä
35 prosentin suuruista lähdeveroa suoritta-
vien eläkkeensaajien lähdeveron tuotosta.
Tilitettävä osuus laskettaisiin sellaisten
täyttä lähdeveroa maksavien eläkkeensaaji-
en eläketulon perusteella, jotka olisivat vel-
vollisia maksamaan vakuutetun sairausva-
kuutusmaksun. Valtioneuvoston asetuksella
säädettäisiin tarkemmin tilitettävän osuuden
tilitysmenettelystä.

37 §. Aikaisemmin kumotun 37 §:n tilalle
ehdotetaan säädettäväksi uusi 37 §. Pykälän
1 momentin 1 kohdassa säädettäisiin niistä
tiedoista, joita Kansaneläkelaitoksella olisi
salassapitosäännösten ja muiden tiedonsaan-
tia koskevien rajoitusten estämättä oikeus an-
taa. Kansaneläkelaitos voisi antaa eläkelai-
toksille ja verohallinnolle tiedot 32 a §:n 1
momentissa tarkoitettujen eläkkeensaajien
nimistä, henkilötunnuksista ja muista yksi-
löintitiedoista kuten osoitteista. Tiedot voi-
taisiin siten antaa sellaisista eläkkeensaajista,
jotka eivät ole Suomessa vakuutettuja, mutta
joiden sairaanhoidon kustannuksista Suomi
Euroopan yhteisön säännösten perusteella
vastaa. Eläkelaitokset ja verohallinto tarvit-
sevat mainittuja tietoja voidakseen periä ja ti-
littää edelleen kyseisten eläkkeensaajien sai-
rausvakuutusmaksun.

Pykälän 1 momentin 2 kohdassa ehdote-
taan, että Kansaneläkelaitos voisi antaa vero-

hallinnolle henkilötiedot sellaisista henkilöis-
tä, jotka Kansaneläkelaitoksen soveltamisala-
lain 7 §:n nojalla tekemän päätöksen perus-
teella kuuluvat Suomen sosiaaliturvan piiriin.
Eläketurvakeskus ja sosiaali- ja terveysminis-
teriö voisivat vastaavasti luovuttaa verohal-
linnolle tiedot henkilöistä, joille ne ovat ase-
tuksen 1408/71 säännösten tai sosiaaliturva-
sopimusten määräysten perusteella antaneet
päätöksen Suomen sosiaaliturvalainsäädän-
nön soveltamisesta. Luovutettavat tiedot oli-
sivat henkilön nimi ja henkilötunnus. Tieto-
jen perustella verohallinto voisi valvoa lähe-
tettyjen työntekijöiden osalta vakuutetun ja
työnantajan sairausvakuutusmaksun suorit-
tamista.

Pykälän 1 momentin 3 kohdassa säädetään
eläkelaitoksen ja eläketurvakeskuksen oi-
keudesta antaa verohallinnolle ulkomailla
työskentelevien sairausvakuutusmaksujen
määräämistä ja perimistä varten tiedot työn-
tekijäin eläkelain 7 e §:n 2 momentissa, ly-
hytaikaisissa työsuhteissa olevien työnteki-
jäin eläkelain 6 §:ssä ja taiteilijoiden ja eräi-
den erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin
eläkelain 7 §:n 1 momentissa tarkoitetuista
palkoista.

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan, että
Kansaneläkelaitoksella olisi oikeus ilman
asianomaisen suostumusta antaa verohallin-
nolle teknisen käyttöyhteyden avulla 1 mo-
mentin 1 kohdassa tarkoitettujen ulkomailla
asuvien eläkkeensaajien henkilötiedot sa-
moin kuin tiedot 1 momentin 2 kohdassa tar-
koitetuista henkilöistä, jotka ovat saaneet
Kansaneläkelaitoksen päätöksen Suomen so-
siaaliturvan piiriin kuulumisesta. Ennen tek-
nisen käyttöyhteyden avaamista verohallin-
non on esitettävä selvitys siitä, että tietojen
suojauksesta huolehditaan asianmukaisesti.

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan, että ve-
rohallinnolla olisi oikeus saada työnantajalta
tiedot 33 a §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettu-
jen palkkojen eli vakuutuspalkkojen määristä
sekä tällaista palkkaa saavista työntekijöistä.
Ilmoitusvelvollisuus koskisi sellaista suoma-
laista lähettävää työnantajaa, joka maksaa lä-
hetetylle työntekijälle palkan tai joka lähettää
työntekijän samaan konserniin kuluvan ul-
komaisen yrityksen palvelukseen. Työnantaja
antaisi tiedot verovirastolle vuo-
si-ilmoituksella, jonka kaavan Verohallitus
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vahvistaa.
38 § Pykälää ehdotetaan muutettavaksi

siten, ettei kunta voisi enää vapauttaa va-
kuutettua sairausvakuutusmaksun suoritta-
misesta. Vapautusmahdollisuutta ei olisi
muullakaan viranomaisella. Verovirastolle
jäisi kuitenkin edelleen voimassa olevan
lain mukainen mahdollisuus myöntää lyk-
käystä sairausvakuutusmaksun suorittami-
seen. Maksun lykkäämisen perusteista ja
noudatettavasta menettelystä säädetään tar-
kemmin verotusmenettelylaissa. Tältä osin
ei säännökseen ehdoteta muutoksia.

41 §. Pykälässä säädetään vakuutetun sai-
rausvakuutusmaksun ennakonpidätyksestä.
Ennakonpidätyksessä sovelletaan ennakkope-
rintälain (1118/1996) säännöksiä. Pykälän 1
momentista ehdotetaan poistettavaksi van-
hentunut viittaus vakuutetun kansaneläkeva-
kuutusmaksuun.

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 2
momentti. Siinä ehdotetaan säädettäväksi
suomalaisen työnantajan velvollisuudesta
toimittaa ennakonpidätys vakuutetun saira-
usvakuutusmaksun suorittamiseksi silloin,
kun ulkomaille lähetetty työntekijä saa tulo-
verolain 77 §:ssä tarkoitettua verovapaata ul-
komaantyötuloa ja sairausvakuutusmaksun
perusteena on 33 a §:n 1 momentissa tarkoi-
tettu vakuutuspalkka. Työnantaja toimittaisi
vakuutuspalkan perusteella sairausvakuutus-
maksun ennakonpidätyksen. Työnantaja tilit-
täisi pidätetyt maksut kuukausittain verovi-
rastolle, joka tilittäisi ne normaalisti kuukau-
sittain Kansaneläkelaitokselle.

Suomalainen työnantaja vastaisi ennakon-
pidätyksen toimittamisesta niin kauan kuin
lähetetty työntekijä kuuluu Suomen asumis-
perusteisen sosiaaliturvan piiriin. Suomalai-
sen työnantajan pidätysvelvollisuus koskisi
kuitenkin vain tilannetta, jossa se maksaa lä-
hettämälleen työntekijälle palkan. Työnanta-
jan ennakonpidätysvelvollisuutta ei siten oli-
si, jos suomalainen työnantaja lähettää työn-
tekijän esimerkiksi ulkomaisen emo-, tytär-
tai sisaryrityksen palvelukseen, ja tämä ul-
komainen yritys maksaa työntekijälle palkan.
Tällöin työntekijä vastaisi edelleen itse saira-
usvakuutusmaksunsa suorittamisesta. Kun
työnantaja ei tee ennakonpidätystä, työnteki-
jä suorittaisi maksut jälkikäteen yhdellä ker-
taa jäännösverona verotuksen vahvistamisen

jälkeen, jollei hän itse suorita maksua esi-
merkiksi ennakontäydennysmaksuna verovi-
ranomaiselle.

Pykälään lisättävässä uudessa 3 momentis-
sa säädettäisiin vastaavasti työnantajan vel-
vollisuudesta periä sairausvakuutusmaksu
ulkomailla työskentelevältä rajoitetusti vero-
velvolliselta työntekijältä. Suomalainen lä-
hettävä työnantaja olisi ehdotuksen mukaan
velvollinen perimään sairausvakuutusmak-
sun, jos lähettävä työnantaja maksaa työnte-
kijälle palkan ja jos sairausvakuutusmaksu
määräytyy vakuutuspalkan perusteella
33 a §:n 2 momentin mukaisesti. Maksun pe-
rimisessä noudatettaisiin, mitä lähdeverolais-
sa säädetään lähdeveron perimisestä. Työn-
antajan kannalta maksu perittäisiin kuten en-
nakonpidätyksen yhteydessäkin kuukausit-
tain ja tilitettäisiin veroviranomaiselle.

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 4
momentti. Se koskisi tilannetta, jossa työnan-
taja ei 3 momentin mukaisesti peri ulkomail-
la työskentelevältä rajoitetusti verovelvolli-
selta vakuutetun sairausvakuutusmaksua.
Säännöstä sovellettaisiin esimerkiksi silloin,
kun ulkomainen konserniyhtiö maksaa lähe-
tetyn työntekijän palkan. Vakuutettu olisi täl-
laisessa tilanteessa velvollinen itse suoritta-
maan sairausvakuutusmaksun. Maksun mää-
räämisessä noudatettaisiin lähdeverolain 3
luvussa tarkoitettua menettelyä.

Ehdotetussa uudessa 5 momentissa sääde-
tään sairausvakuutusmaksun perimisestä sil-
loin, kun Suomessa työskentelevä henkilö on
rajoitetusti verovelvollinen. Palkan maksava
työnantaja on velvollinen perimään sairaus-
vakuutusmaksun siten kuin lähdeverolaissa
säädetään lähdeveron perimisestä.

Voimaantulosäännös. Laki ehdotetaan tu-
lemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.
Lakia sovellettaisiin ensimmäisen kerran va-
kuutetun sairausvakuutusmaksuihin, jotka
suoritetaan vuodelta 2004.

Hakemukset vakuutetun sairausvakuutus-
maksusta vapauttamisesta, jotka koskevat
vuodelta 2002 tai aikaisemmilta vuosilta
maksuunpantuja sairausvakuutusmaksuja,
käsiteltäisiin tämän lain voimaantullessa
voimassa olevan lain 38 §:n mukaisesti. Kun-
ta voisi siten vapauttaa vakuutetun vuodelta
2002 tai sitä ennen vahvistetun sairausvakuu-
tusmaksun suorittamisesta, jos vapauttami-
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seen on olemassa verotusmenettelylain
88 §:ssä tarkoitetut edellytykset.

Sairausvakuutuksen päivärahan perusteena
käytetään työtuloja, jotka on todettu työky-
vyttömyyden tai päivärahaoikeuden alkamis-
ta edeltäneenä vuonna toimitetussa verotuk-
sessa. Näin ollen vuoden 2004 tietoja käyte-
tään silloin, kun työkyvyttömyys tai oikeus
etuuteen alkaa vuonna 2006. Tämän vuoksi
ehdotetaan, että vakuutuspalkkaa käytettäi-
siin sairausvakuutuksen päivärahojen perus-
teena ensimmäisen kerran, kun työkyvyttö-
myys tai oikeus etuuteen alkaa 1 päivänä
tammikuuta 2006 tai sen jälkeen.

1.2. Laki sairausvakuutuslain 33 §:n
muuttamisesta

Voimaantulosäännös. Säännöksen 3 mo-
mentissa säädetään, että vakuutetun sairaus-
vakuutusmaksua ei määrätä verovapaan ul-
komaantyötulon perusteella silloin, kun ve-
rovapaus perustuu tuloverolain 77 §:n sään-
nökseen sellaisena kuin se oli voimassa vuo-
den 1995 aikana. Vuonna 1995 voimassa ol-
leen niin sanotun vanhan kuuden kuukauden
säännön voimassaoloa on vuosittain annetuil-
la säännöksillä jatkettu, viimeksi tuloverolain
77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaan-
tulosäännöksen muuttamisesta annetulla lail-
la (1242/2001). Hallitus on antanut esityksen
laeiksi tuloverolain muuttamisesta sekä tulo-
verolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain
voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE
122/2002 vp), jolla mainitun tuloverolain
säännöksen voimassaoloa jatkettaisiin vuo-
den 2003 loppuun. Koska ei ole tarkoitus, et-
tä Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvat
Venäjällä työskentelevät rakennusmiehet
välttyisivät jatkossakin tämän vanhan kuuden
kuukauden säännön perusteella suorittamasta
vakuutetun sairausvakuutusmaksua, ehdote-
taan, että voimaantulosäännöksen 3 moment-
ti kumotaan.

1.3. Laki työnantajan sosiaaliturvamak-
susta

1 §. Pykälän 1 momentissa säädetään työn-
antajan velvollisuudesta suorittaa sairausva-

kuutuslaissa säädetty työnantajan sairausva-
kuutusmaksu ja kansaneläkelaissa säädetty
työnantajan kansaneläkemaksu, jotka suorite-
taan 2 momentin mukaan työantajan sosiaali-
turvamaksuna. Pykälään ehdotetaan lisättä-
väksi säännös, jonka mukaan työnantaja ei
ole velvollinen maksamaan mainittuja mak-
suja, jos työntekijä ei kuulu Suomen asumis-
perusteisen sosiaaliturvan piiriin. Jos esimer-
kiksi ulkomaille lähetetty työntekijä saa oi-
keuden sosiaalivakuutusetuuksiin työskente-
lyvaltiostaan eikä enää kuulu Suomen asu-
misperusteisen sosiaaliturvan piiriin, lähettä-
vä työnantaja ei ole tämän jälkeen enää vel-
vollinen suorittamaan työnantajan sosiaali-
turvamaksua.

Jos työntekijä on Suomessa vakuutettu,
maksuvelvollisuus koskisi kaikkia työnanta-
jia, jollei velvollisuutta ole lailla tai sopi-
muksella erikseen rajattu. Maksuvelvollisuus
koskisi myös ulkomaisia työnantajia, jos työ
tehdään Suomessa.

Työnantajan sosiaaliturvamaksun perustee-
na olisi ehdotuksen mukaan työntekijälle
maksettu palkka. Siitä, mitä palkalla tarkoite-
taan, säädetään tarkemmin 2 §:ssä. Palkkakä-
sitteeseen ei ehdoteta muutosta. Pääsääntönä
on edelleen, että maksut suoritetaan enna-
konpidätyksen alaisen palkan perusteella.
Työnantajan sosiaaliturvamaksun suorittami-
sesta silloin, kun vakuutettu saa tuloverolain
77 §:ssä tarkoitettua verovapaata ulkomaan-
työtuloa, säädettäisiin uudessa 2 a §:ssä.
Maksujen suuruudesta säädettäisiin edelleen
erikseen vakuutetun sairausvakuutusmaksun,
työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työn-
antajan kansaneläkemaksun suuruudesta an-
netulla lailla.

Pykälän 2 momentissa oleva viittaus siihen,
että työnantajan kansaneläkemaksusta sääde-
tään kansaneläkelaissa, ehdotetaan siirrettä-
väksi nykyisestä 2 momentista 1 momenttiin.

2 a §. Pykälä on uusi. Pykälässä säädettäi-
siin ulkomaantyöhön liittyvästä työnantajan
sosiaaliturvamaksun maksuperusteesta. Sil-
loin kun vakuutettu on lähetettynä työnteki-
jänä tai muutoin työssä ulkomailla ja hänen
eläketurvansa on järjestetty työntekijäin elä-
kelain, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien
työntekijäin eläkelain tai taiteilijoiden ja
eräiden erityisryhmiin kuuluvien työtekijäin
eläkelain mukaisesti, 2 §:n 1 momentin 2
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kohdassa tarkoitetun lähdeverolain mukaisen
palkan ja korvauksen sijasta maksuperustee-
na käytettäisiin sitä työntekijäin eläkelain 7
e §:n 2 momentissa, lyhytaikaisissa työsuh-
teissa olevien työntekijäin eläkelain 6 §:ssä
tai taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin
kuuluvien työtekijäin eläkelain 7 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettua palkkaa, jota ulkomaan-
työssä pidetään eläkepalkkaan luettavan työ-
ansion ja eläkemaksujen perusteena. Vakuu-
tuspalkkaa käytettäisiin maksuperusteena
myös silloin, kun vakuutettu saa tuloverolain
77 §:ssä tarkoitettua verovapaata ulkomaan-
työtuloa ja on mainittujen eläkelakien mu-
kaan vakuutettu. Työeläkevakuutusmaksuis-
sa samoin kuin tapaturmavakuutus- ja työt-
tömyysvakuutusmaksuissa käytettäisiin sa-
maa maksuperustetta, mikä osaltaan yksin-
kertaistaisi yrityksen palkkalaskentaa.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin suoma-
laisen työnantajan velvollisuudesta suorittaa
lähetettyä työntekijää koskeva työnantajan
sosiaaliturvamaksu samaan taloudelliseen
kokonaisuuteen kuuluvan ulkomaisen yrityk-
sen puolesta. Samaan taloudelliseen kokonai-
suuteen lähettävän suomalaisen työnantajan
kanssa kuuluisivat lähettävän työnantajan ul-
komainen emo-, tytär- ja sisaryritys sekä sel-
lainen ulkomainen yritys, jossa suomalaisella
työnantajalla on määräämisvaltaa. Suomalai-
sella työnantajalla on määräämisvaltaa ulko-
maisessa yrityksessä esimerkiksi silloin, kun
se on suomalaisen yrityksen osakkuusyhtiö.

Suomalainen lähettävä työnantaja vastaisi
työnantajan sosiaaliturvamaksun suorittami-
sesta ulkomaisen yrityksen puolesta riippu-
matta siitä, kumman yrityksen kanssa lähetet-
tävä työntekijä tekee työsopimuksen tai
kumpi yrityksistä maksaa työntekijän palkan.
Maksuvelvollisuus olisi voimassa niin kauan,
kun lähetetty työntekijä kuuluu Suomen sosi-
aaliturvan piiriin. Maksuvelvollisuus koskisi
lähettävää työnantajaa kuitenkin vain tilan-
teissa, joissa työnantaja yhdessä työntekijän
kanssa allekirjoittaa hakemuksen asumispe-
rusteisen sosiaaliturvan piirissä pysymistä
koskevaa päätöstä tai lähetetyn työntekijän
todistusta tai poikkeuslupaa varten. Näin ol-
len suomalaisen työnantajan maksuvelvolli-
suuden perusteena olisi työntekijän ja työn-
antajan yhtenevä näkemys siitä, että työnteki-
jän työskennelleessä ulkomailla hänet halu-

taan pitää edelleen Suomen asumisperustei-
sen sosiaaliturvan piirissä.

1.4. Laki vakuutetun sairausvakuutus-
maksun, työnantajan sairausvakuu-
tusmaksun ja työnantajan kansan-
eläkemaksun suuruudesta

2 §. Pykälässä säädetään vakuutetun saira-
usvakuutusmaksun suuruudesta. Sairausva-
kuutuslakia ehdotetaan edellä muutettavaksi
siten, että sairausvakuutusmaksun maksupe-
rusteina käytettäisiin sairausvakuutuslain
33 §:ssä tarkoitetun tulon lisäksi myös va-
kuutuspalkkaa, lähdeverolaissa tarkoitettua
palkkaa ja rajoitetusti verovelvolliselle eläk-
keensaajalle maksettua palkkaa. Pykälään
ehdotetaan tämän johdosta lisättäväksi viitta-
us sairausvakuutuslain 33 a ja 34 §:ään, jois-
sa edellä ehdotetaan säädettäväksi sairausva-
kuutusmaksun uusista maksuperusteista.

4 §. Pykälässä säädetään työnantajan saira-
usvakuutusmaksun suuruudesta. Työnantajan
sairausvakuutusmaksu ehdotetaan suoritetta-
vaksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta an-
netussa laissa tarkoitetun palkan perusteella,
kun se on tähän asti määräytynyt mainitun
lain 1 §:n 1 mukaisen palkan ja työtulon pe-
rusteella. Pykälän johdantokappaleeseen eh-
dotettu muutos on tekninen ja johtuu työnan-
tajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 1 §
1 momenttiin edellä ehdotetusta muutokses-
ta.

5 §. Pykälässä säädetään työnantajan kan-
saneläkemaksun suuruudesta. Pykälän 1
momentin johdantokappaleeseen ehdotetaan
tehtäväksi vastaava tekninen muutos kuin
4 §:ään.

1.5. Ennakkoperintälaki

1 §. Lain soveltamisala. Pykälän 1 momen-
tin mukaan ennakkoperintä toimitetaan muun
muassa Kansaneläkelaitokselle verotusme-
nettelylain säännösten mukaan maksettavaksi
määrättyjen maksujen suorittamiseksi. Enna-
konpidätysvelvollisuus koskee vakuutetun
sairausvakuutusmaksua. Sairausvakuutus-
maksu on suoritettu myös silloin, kun mak-
sun perusteena on ollut tuloverolain 77 §:ssä
tarkoitettu verovapaa ulkomaantyötulo, mutta
maksun perusteella ei ole tällöin toimitettu
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ennakonpidätystä. Ehdotettu sairausvakuu-
tuslain 41 §:n 2 momentin säännös mahdol-
listaisi myös sen, että työnantaja voisi toimit-
taa ennakonpidätyksen sairausvakuutusmak-
sun suorittamiseksi silloinkin, kun lähetetylle
työntekijälle maksettu palkka on tuloverolain
77 §:n nojalla verovapaata.

Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan lisättä-
väksi säännös, joka osaltaan mahdollistaisi
ennakonpidätyksen toimittamisen sairausva-
kuutuslain ehdotetun 41 §:n 2 momentin mu-
kaisessa tilanteessa. Suomalainen lähettävä
työnantaja toimittaisi ennakonpidätyksen sai-
rausvakuutuslain ehdotetun 33 a §:n 1 mo-
mentin mukaisen maksuperusteen eli vakuu-
tuspalkan perusteella. Työnantaja olisi vel-
vollinen toimittamaan ennakonpidätyksen,
kun se maksaa palkan ulkomaille työhön lä-
hettämälleen työntekijälle.

2. Tarkemmat säännökset ja mää-
räykset

Sairausvakuutuksen päivärahan perusteena
olevaan sairausvakuutuslain 16 §:ssä määri-
tellyn työtulon käsitteeseen ehdotetut muu-
tokset edellyttävät, että myös sairausvakuu-
tusasetuksen 9 ja 10 §:ää tulee tarkistaa.

Sairausvakuutuslain 34 §:n 3 momenttiin
ehdotetun valtuutussäännöksen nojalla on
tarkoitus sairausvakuutusasetuksessa tar-
kemmin määritellä, miten Kansaneläkelai-
tokselle tilitettävä osuus lähdeveron tuotosta
tilitetään. Tarkoituksena on, että tilitys voisi
tapahtua jälkikäteen kerran vuodessa.

3. Voimaantulo

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivä-
nä tammikuuta 2004. Samasta ajankohdasta
lukien alettaisiin periä vakuutetun sairausva-
kuutusmaksua uusien maksuperusteiden mu-
kaisesti. Työnantajan sosiaaliturvamaksu
määräytyisi uusien maksuperusteiden mu-
kaan silloin, kun maksu on maksettava 1 päi-
vänä tammikuuta 2004 tai sen jälkeen tapah-
tuvan suorituksen perusteella.

Ehdotettujen maksuperustemuutosten voi-
maan saattaminen edellyttää Kansaneläkelai-
toksen ja muiden eläkelaitosten, verohallin-
non sekä työnantajien tietojärjestelmiin teh-
täviä muutoksia, toteuttavien laitosten henki-

lökunnan ohjeistusta ja kouluttamista sekä
maksuvelvollisten informointia ja koulutta-
mista. Tämä edellyttää riittävän pitkää siir-
tymäaikaa muutosten voimaanpanossa. Uusi-
en maksuperusteiden ottaminen käyttöön
kesken vuoden olisi käytännössä ongelmal-
lista ja voisi johtaa jälkikäteen perittäviin
maksuihin seuraavana vuonna. Näistä syistä
ehdotetaan, että lait tulisivat voimaan aikai-
sintaan vuoden 2004 alusta.

4. Säätämisjärjes tys

Esityksessä ehdotetaan muutoksia ulko-
mailla työskentelevien tai oleskelevien hen-
kilöiden sekä Suomessa rajoitetusti vero-
velvollisina työskentelevien henkilöiden se-
kä heidän työnantajiensa maksuvelvolli-
suuksiin. Ehdotukset merkitsevät joko ko-
konaan uuden maksuvelvollisuuden luomista
tai tällä hetkellä perittävän maksun maksu-
perusteen muuttamista. Maksuja ehdotetaan
perittäväksi sellaisten henkilöiden palkan tai
muun tulon perusteella, jotka kuuluvat
Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan pii-
riin tai joiden ulkomailla syntyneitä sairaan-
hoidon kustannuksia Suomi on velvollinen
rahoittamaan. Vastaavilla perusteilla myös
Suomessa asuvat sairausvakuutuslain mu-
kaan vakuutetut henkilöt ovat velvollisia
maksamaan vakuutetun sairausvakuutusmak-
sun ja heidän työnantajansa työnantajan sosi-
aaliturvamaksun. Ehdotukset merkitsevät si-
tä, että Suomen asumisperusteisen sosiaali-
turvan piiriin kuuluvat henkilöt osallistuisivat
nykyistä yhdenmukaisemmin perustein sosi-
aaliturvansa rahoitukseen. Ehdotukset edis-
täisivät siten perustuslain 6 §:ssä tarkoitetun
yhdenvertaisuusperiaatteen toteutumista.

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu ja työn-
antajan sosiaaliturvamaksu ovat luonteeltaan
veronluonteisia maksuja. Perustuslain 81 §:n
mukaan valtion verojen ja maksujen maksu-
velvollisuuden ja maksujen suuruuden perus-
teista sekä verovelvollisen oikeusturvasta on
säädettävä lailla. Maksujen uusista perusteis-
ta säädettäisiin ehdotetuilla laeilla. Vakuute-
tun sairausvakuutusmaksun osalta muutok-
senhaussa noudatetaan verotusmenettelylain
säännöksiä. Työnantajan sosiaaliturvamak-
susta annetussa laissa säädetään työnantajan
sosiaaliturvamaksua koskevasta muutoksen-
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hakumenettelystä. Maksujen suuruudesta
säädetään erikseen lailla. Lakiehdotukset
voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjär-
jestyksessä.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset:
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Lakiehdotukset

1.

Laki

sairausvakuutuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/1963) 16 §:n 2 ja 5

momentti sekä 38 ja 41 §,
sellaisina kuin ne ovat, 16 §:n 2 ja 5 momentti laissa 511/2001, 38 § laissa 1576/1995 ja

41 § osaksi laissa 614/1978, sekä
lisätään lakiin uusi 32 a ja 33 a § sekä siitä lailla 995/1996 kumotun 34 §:n tilalle uusi 34 §

ja lailla 145/1976 kumotun 37 §:n tilalle uusi 37 § seuraavasti:

16 §
— — — — — — — — — — — — — —

Työtulolla tarkoitetaan työ- tai virkasuh-
teesta saatua palkkatuloa ja siihen verrattavaa
henkilökohtaista tuloa, yrittäjien eläkelain
(468/1969) ja maatalousyrittäjien eläkelain
(467/1969) mukaista kunkin vuoden työtuloa
sekä työntekijäin eläkelain 7 e §:n 2 momen-
tissa, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien
työntekijäin eläkelain (134/1962) 6 §:ssä ja
taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuulu-
vien työntekijäin eläkelain (662/1985) 7 §:n
1 momentissa tarkoitettua palkkaa, jota ul-
komaantyössä pidetään eläkepalkkaan luetta-
van työansion ja eläkemaksujen perusteena.
Työtuloksi ei kuitenkaan katsota rojalteja,
suorituksia henkilöstörahastoon, käteistä
voittopalkkiota, voitonjakoa eikä tuloverolain
(1535/1992) 66 §:ssä tarkoitettua työsuhde-
option käyttämisestä syntyvää etua tai sel-
laista työsuhteeseen perustuvaa suoritusta,
joka määräytyy yhtiön osakkeen arvon muu-
toksen perusteella.
— — — — — — — — — — — — — —

Työtuloa määritettäessä työ- tai virkasuh-
teessa saadusta palkkatulosta ja siihen verrat-
tavasta henkilökohtaisesta tulosta vähenne-

tään tuloverolain 93—95 §:ssä tarkoitetut tu-
lonhankkimismenot. Työntekijäin eläkelain 7
e §:n 2 momentin, lyhytaikaisissa työsuhteis-
sa olevien työntekijäin eläkelain 6 §:n ja tai-
teilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvi-
en työtekijäin eläkelain 7 §:n 1 momentin
mukaisesta palkasta vähennetään vain tulove-
rolain 95 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoi-
tettu tulonhankkimisvähennys.
— — — — — — — — — — — — — —

32 a §
Eläkkeensaajan, joka on muuttanut toiseen

Euroopan talousalueen maahan ja jonka sai-
raanhoidon kustannusten korvaamisesta
Suomi sosiaaliturvajärjestelmän soveltami-
sesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin
työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoitta-
jiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neu-
voston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 27, 28
tai 28 a artiklan perusteella vastaa, on suori-
tettava vakuutetun sairausvakuutusmaksu
senkin jälkeen, kun hän ei enää kuulu Suo-
men asumisperusteisen sosiaaliturvalainsää-
dännön piiriin.

Eläkkeensaaja ei ole kuitenkaan velvolli-
nen suorittamaan sairausvakuutusmaksua sel-
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laisen eläketulon perusteella, josta Suomessa
peritään lähdevero sen suuruisena kuin rajoi-
tetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden
verottamisesta annetun lain (627/1978)
7 §:ssä säädetään.

33 a §
Kun vakuutettu työskentelee lähetettynä

työntekijänä tai muutoin ulkomailla ja hän
saa tuloverolain 77 §:ssä tarkoitettua verova-
paata ulkomaantyötuloa, hänen sairausvakuu-
tusmaksunsa määräytymisen ja suorittamisen
perusteena käytetään mainitun ulkomaantyö-
tulon sijasta sitä työntekijäin eläkelain
7 e §:n 2 momentissa, lyhytaikaisissa työsuh-
teissa olevien työntekijäin eläkelain 6 §:ssä
tai taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin
kuuluvien työtekijäin eläkelain 7 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettua palkkaa, jota ulkomaan-
työssä pidetään eläkepalkkaan luettavan työ-
ansion ja eläkemaksujen perusteena, edellyt-
täen, että vakuutetun eläketurva on järjestetty
joko pakollisesti tai vapaaehtoisesti jonkin
edellä mainitun eläkelain perusteella.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua palkkaa
käytetään myös ulkomailla työskentelevän
rajoitetusti verovelvollisen vakuutetun saira-
usvakuutusmaksun määräytymisen ja suorit-
tamisen perusteena, jos vakuutetun eläketur-
va on järjestetty joko pakollisesti tai vapaa-
ehtoisesti jonkin 1 momentissa mainitun elä-
kelain perusteella.

Jos vakuutettu työskentelee Suomessa ra-
joitetusti verovelvollisena, hänen sairausva-
kuutusmaksunsa määräytymisen ja suoritta-
misen perusteena käytetään rajoitetusti vero-
velvollisen tulon ja varallisuuden verottami-
sesta annetun lain 4 §:ssä tarkoitettua palkkaa
tai esiintyvän taiteilijan osalta kyseisen lain
3 §:ssä tarkoitettua henkilökohtaista korvaus-
ta.

34 §
Jos ulkomailla asuva eläkkeensaaja on ra-

joitetusti verovelvollinen, vakuutetun saira-
usvakuutusmaksun määräytymisen ja suorit-
tamisen perusteena käytetään eläketulon
osalta Suomesta ulkomaille maksettavaa elä-
kettä.

Eläkelaitos perii rajoitetusti verovelvollisen
eläkkeensaajan sairausvakuutusmaksun.
Maksun perimisessä noudatetaan vastaavasti,

mitä rajoitetusti verovelvollisen tulon ja va-
rallisuuden verottamisesta annetussa laissa
säädetään lähdeveron perimisestä.

Verohallitus tilittää Kansaneläkelaitokselle
lähdeveron tuotosta osuuden, joka vastaa 32
a §:n 2 momentin perusteella suorittamatta
jäävien sairausvakuutusmaksujen yhteismää-
rää. Tilitysmenettelystä säädetään tarkemmin
valtioneuvoston asetuksella.

37 §
Salassapitosäännösten ja muiden tiedon-

saantia koskevien rajoitusten estämättä on:
1) Kansaneläkelaitoksella oikeus antaa elä-

kelaitoksille ja verohallinnolle vakuutetun
sairausvakuutusmaksun perimistä varten tie-
dot niiden ulkomailla asuvien eläkkeensaaji-
en nimistä, henkilötunnuksista ja muista yk-
silöintitiedoista, joihin sovelletaan 32 a §:n 1
momentin mukaista maksuvelvollisuutta;

2) Kansaneläkelaitoksella, sosiaali- ja ter-
veysministeriöllä ja Eläketurvakeskuksella
oikeus antaa verohallinnolle vakuutetun ja
työnantajan sairausvakuutusmaksun perimis-
tä varten tiedot niiden ulkomailla työskente-
levien henkilöiden nimistä ja henkilötunnuk-
sista, joille Kansaneläkelaitos on antanut pää-
töksen Suomen asumisperusteisen sosiaali-
turvalainsäädännön soveltamisesta tai joille
sosiaali- ja terveysministeriö tai Eläketurva-
keskus on antanut Euroopan yhteisöjen sosi-
aaliturvaa koskevien säännösten tai sosiaali-
turvasopimuksen määräyksen perusteella
päätöksen Suomen sosiaaliturvalainsäädän-
nön soveltamisesta;

3) eläkelaitoksella ja Eläketurvakeskuksella
oikeus antaa verohallinnolle vakuutetun ja
työnantajan sairausvakuutusmaksun perimis-
tä varten tiedot työntekijäin eläkelain 7 e §:n
2 momentissa, lyhytaikaisissa työsuhteissa
olevien työntekijäin eläkelain 6 §:ssä ja tai-
teilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvi-
en työntekijäin eläkelain 7 §:n 1 momentissa
tarkoitetusta palkasta, jota ulkomaantyössä
pidetään eläkepalkkaan luettavan työansion
ja eläkemaksujen perusteena.

Kansaneläkelaitoksella on oikeus antaa 1
momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot
verohallinnolle asianosaisen suostumuksetta
myös teknisen käyttöyhteyden avulla. Ennen
teknisen käyttöyhteyden avaamista tietojen
saajan on esitettävä selvitys siitä, että tietojen
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suojauksesta huolehditaan asianmukaisesti.
Suomalaisen työnantajan, joka lähettää

työntekijän ulkomaille ja joka maksaa työn-
tekijän palkan tai joka lähettää työntekijän
ulkomaille samaan taloudelliseen kokonai-
suuteen kuuluvan ulkomaisen emo-, tytär- tai
sisaryrityksen palvelukseen taikka sellaisen
ulkomaisen yrityksen palvelukseen, jossa
suomalaisella työnantajalla on määräämisval-
taa, on sairausvakuutusmaksun määräämistä
varten annettava verohallinnolle Verohalli-
tuksen vahvistaman kaavan mukainen vuo-
si-ilmoitus 33 a §:n 1 ja 2 momentissa tarkoi-
tetusta palkasta ja palkansaajasta.

38 §
Verovirastolla on oikeus myöntää vakuute-

tun sairausvakuutusmaksun suorittamiseen
lykkäystä noudattaen soveltuvin osin, mitä
verotusmenettelystä annetussa laissa sääde-
tään kunnallisveron lykkäyksestä.

41 §
Vakuutetun sairausvakuutusmaksun enna-

konpidätyksestä on voimassa, mitä ennakko-
perintälaissa (1118/1996) säädetään.

Kun ulkomailla työskentelevä vakuutettu
saa tuloverolain 77 §:ssä tarkoitettua verova-
paata ulkomaantyötuloa ja hänen sairausva-
kuutusmaksunsa määräytyy 33 a §:n 1 mo-
mentin mukaisesti, suomalainen työnantaja,
joka on lähettänyt työntekijän ulkomaille ja
joka maksaa työntekijän palkan, on velvolli-
nen toimittamaan ennakonpidätyksen vakuu-
tetun sairausvakuutusmaksun suorittamisek-
si.

Kun ulkomailla työskentelevä vakuutettu
on rajoitetusti verovelvollinen ja hänen sai-
rausvakuutusmaksunsa määräytyy 33 a §:n 2
momentin mukaisesti, suomalainen työnanta-

ja, joka on lähettänyt työntekijän ulkomaille
ja joka maksaa työntekijän palkan, on velvol-
linen perimään vakuutetun sairausvakuutus-
maksun siten kuin rajoitetusti verovelvollisen
tulon ja varallisuuden verottamisesta anne-
tussa laissa säädetään lähdeveron perimises-
tä.

Jos sairausvakuutusmaksua ei ole perittävä
rajoitetusti verovelvolliselta ulkomailla työs-
kentelevältä vakuutetulta 3 momentissa tar-
koitetulla tavalla, vakuutetun sairausvakuu-
tusmaksu määrätään noudattaen rajoitetusti
verovelvollisen tulon ja varallisuuden verot-
tamisesta annetun lain 3 luvussa tarkoitettua
menettelyä.

Edellä 33 a §:n 3 momentissa tarkoitetun
Suomessa työskentelevän vakuutetun saira-
usvakuutusmaksun perii palkan tai korvauk-
sen maksaja siten kuin rajoitetusti verovel-
vollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta
annetussa laissa säädetään lähdeveron peri-
misestä.

———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2004.
Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran

vuodelta 2004 suoritettaviin vakuutetun sai-
rausvakuutusmaksuihin.

Hakemuksiin vakuutetun sairausvakuutus-
maksusta vapauttamisesta, jotka koskevat
vuotta 2002 tai aikaisempia vuosia, sovelle-
taan 38 §:ää sellaisena, kuin se on tämän lain
voimaantullessa.

Tämän lain 16 §:n 2 ja 5 momenttia sovel-
letaan, kun työkyvyttömyys tai oikeus etuu-
teen alkaa 1 päivänä tammikuuta 2006 tai sen
jälkeen.

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

—————
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2.

Laki

sairausvakuutuslain 33 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 3 momentin
kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Tällä lailla kumotaan sairausvakuutuslain

33 §:n muuttamisesta 21 päivänä marraskuu-
ta 1997 annetun lain (1025/1997) voimaantu-
losäännöksen 3 momentti.

2 §
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2004.

—————
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3.

Laki

työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta

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

(366/1963) 1 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentti laissa 1207/2001
ja 1 §:n 2 momentti laissa 1278/1999, sekä

lisätään lakiin uusi 2 a § seuraavasti:

1 §
Työnantajan on suoritettava Kansaneläke-

laitokselle sairausvakuutuslaissa (364/1963)
säädetty työnantajan sairausvakuutusmaksu
ja kansaneläkelaissa (347/1956) säädetty
työnantajan kansaneläkemaksu työntekijälle
maksetun palkan perusteella. Jos työntekijä
ei kuulu Suomen asumisperusteisen sosiaali-
turvalainsäädännön piiriin, työnantaja ei kui-
tenkaan ole velvollinen suorittamaan työnan-
tajan sosiaaliturvamaksua. Maksujen suuruu-
desta säädetään erikseen lailla.

Työnantajan sairausvakuutusmaksu ja
työnantajan kansaneläkemaksu suoritetaan
työnantajan sosiaaliturvamaksuna sen mu-
kaan kuin tässä laissa säädetään.
— — — — — — — — — — — — — —

2 a §
Kun vakuutettu työskentelee lähetettynä

työntekijänä tai muutoin ulkomailla ja hän
saa tuloverolain 77 §:ssä tarkoitettua verova-
paata ulkomaantyötuloa tai hän on rajoitetus-
ti verovelvollinen, työnantajan sosiaalitur-
vamaksun perusteena käytetään 2 §:n 1 mo-
mentin 2 kohdassa tarkoitetun palkan ja kor-
vauksen sekä tuloverolain 77 §:ssä tarkoite-
tun ulkomaantyötulon sijasta sitä työntekijäin
eläkelain (395/1961) 7 e §:n 2 momentissa,

lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työnteki-
jäin eläkelain (134/1962) 6 §:ssä tai taiteili-
joiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien
työtekijäin eläkelain (662/1985) 7 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettua palkkaa, jota ulkomaan-
työssä pidetään eläkepalkkaan luettavan työ-
ansion ja eläkemaksujen perusteena, edellyt-
täen, että vakuutetun eläketurva on järjestetty
joko pakollisesti tai vapaaehtoisesti jonkin
mainitun eläkelain perusteella.

Suomalaisen työnantajan, joka lähettää
työntekijän ulkomaille samaan taloudelliseen
kokonaisuuteen kuuluvan ulkomaisen emo-,
tytär- tai sisaryrityksen palvelukseen taikka
sellaisen ulkomaisen yrityksen palvelukseen,
jossa suomalaisella työnantajalla on määrää-
misvaltaa, on ulkomaisen yrityksen puolesta
suoritettava työnantajan sosiaaliturvamaksu.

———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2004.
Tätä lakia sovelletaan työnantajan sosiaali-

turvamaksuihin, jotka on maksettava 1 päi-
vänä tammikuuta 2004 ja sen jälkeen tapah-
tuvan suorituksen perusteella.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin

—————
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4.

Laki

vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan
kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työn-

antajan kansaneläkemaksun suuruudesta 13 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1206/2001)
2 §, 4 §:n johdantokappale ja 5 §:n 1 momentin johdantokappale seuraavasti:

2 §

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu

Vakuutetun sairausvakuutusmaksun suu-
ruus on 1,50 prosenttia sairausvakuutuslain
33, 33 a ja 34 §:ssä tarkoitetusta tulosta.

4 §

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

Työnantajan sairausvakuutusmaksu suori-
tetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta an-
netussa laissa (366/1963) tarkoitetun palkan
perusteella. Maksun suuruus on:
— — — — — — — — — — — — — —

5 §

Työnantajan kansaneläkemaksu

Työnantajan kansaneläkemaksu suoritetaan
työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetussa
laissa tarkoitetun palkan perusteella. Maksun
suuruus on:
— — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2004.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

—————
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5.

Laki

ennakkoperintälain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 20 päivänä joulukuuta 1999 annetun ennakkoperintälain (1118/1996) 1 §:n 1

momentti seuraavasti:

1 §

Lain soveltamisala

Ennakkoperintä toimitetaan tuloverolaissa
(1535/1992) tarkoitetun veronalaisen tulon ja
varallisuusverolaissa (1537/1992) tarkoitetun
veronalaisen varallisuuden perusteella valti-
olle, kunnalle, seurakunnalle sekä Kansan-
eläkelaitokselle verotusmenettelystä annetun
lain (1558/1995) säännösten mukaan makset-
tavaksi määrättävien verojen ja maksujen
suorittamiseksi. Työnantajan velvollisuudes-
ta toimittaa ennakonpidätys vakuutetun sai-

rausvakuutusmaksun suorittamiseksi silloin-
kin, kun vakuutetulle maksettava palkka on
tuloverolain 77 §:n nojalla verovapaata ul-
komaantyötuloa, säädetään sairausvakuutus-
lain (364/1963) 41 §:n 2 momentissa.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2004.
Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran

vuonna 2004 maksettaviin suorituksiin.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin

—————

Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho
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Liite
Rinnakkaistekstit

1.

Laki

sairausvakuutuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/1963) 16 §:n 2 ja 5

momentti sekä 38 ja 41 §,
sellaisina kuin ne ovat, 16 §:n 2 ja 5 momentti laissa 511/2001, 38 § laissa 1576/1995 ja

41 § osaksi laissa 614/1978, sekä
lisätään lakiin uusi 32 a ja 33 a § sekä siitä lailla 995/1996 kumotun 34 §:n tilalle uusi 34 §

ja lailla 145/1976 kumotun 37 §:n tilalle uusi 37 § seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

16 §
— — — — — — — — — — — — — —

Työtulolla tarkoitetaan työ- tai virkasuh-
teesta saatua palkkatuloa ja siihen verratta-
vaa henkilökohtaista tuloa sekä yrittäjien
eläkelain (468/1969) ja maatalousyrittäjien
eläkelain (467/1969) mukaista kunkin vuo-
den työtuloa. Työtuloksi ei kuitenkaan kat-
sota rojalteja, suorituksia henkilöstörahas-
toon, käteistä voittopalkkiota, voitonjakoa
eikä tuloverolain (1535/1992) 66 §:ssä tar-
koitettua työsuhdeoption käyttämisestä syn-
tyvää etua tai sellaista työsuhteeseen perus-
tuvaa suoritusta, joka määräytyy yhtiön
osakkeen arvon muutoksen perusteella.

— — — — — — — — — — — — — —
Työtuloa määritettäessä työ- tai virkasuh-

teessa saadusta palkkatulosta ja siihen ver-
rattavasta henkilökohtaisesta tulosta vähen-

— — — — — — — — — — — — — —
Työtulolla tarkoitetaan työ- tai virkasuh-

teesta saatua palkkatuloa ja siihen verratta-
vaa henkilökohtaista tuloa, yrittäjien elä-
kelain (468/1969) ja maatalousyrittäjien
eläkelain (467/1969) mukaista kunkin vuo-
den työtuloa sekä työntekijäin eläkelain 7
e §:n 2 momentissa, lyhytaikaisissa työsuh-
teissa olevien työntekijäin eläkelain
(134/1962) 6 §:ssä ja taiteilijoiden ja eräi-
den erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin
eläkelain (662/1985) 7 §:n 1 momentissa
tarkoitettua palkkaa, jota ulkomaantyössä
pidetään eläkepalkkaan luettavan työansion
ja eläkemaksujen perusteena. Työtuloksi
ei kuitenkaan katsota rojalteja, suorituksia
henkilöstörahastoon, käteistä voittopalk-
kiota, voitonjakoa eikä tuloverolain
(1535/1992) 66 §:ssä tarkoitettua työsuh-
deoption käyttämisestä syntyvää etua tai
sellaista työsuhteeseen perustuvaa suoritus-
ta, joka määräytyy yhtiön osakkeen arvon
muutoksen perusteella.
— — — — — — — — — — — — — —

Työtuloa määritettäessä työ- tai virkasuh-
teessa saadusta palkkatulosta ja siihen ver-
rattavasta henkilökohtaisesta tulosta vähen-
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netään tuloverolain 93—95 §:ssä tarkoitetut
tulonhankkimismenot.

— — — — — — — — — — — — — —

netään tuloverolain 93—95 §:ssä tarkoitetut
tulonhankkimismenot. Työntekijäin eläke-
lain 7 e §:n 2 momentin, lyhytaikaisissa
työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain
6 §:n ja taiteilijoiden ja eräiden erityisryh-
miin kuuluvien työtekijäin eläkelain 7 §:n 1
momentin mukaisesta palkasta vähennetään
vain tuloverolain 95 §:n 1 momentin 1 koh-
dassa tarkoitettu tulonhankkimisvähennys.
— — — — — — — — — — — — — —

32 a §
Eläkkeensaajan, joka on muuttanut toi-

seen Euroopan talousalueen maahan ja
jonka sairaanhoidon kustannusten korvaa-
misesta Suomi sosiaalijärjestelmän sovel-
tamisesta yhteisön alueella liikkuviin pal-
kattuihin työntekijöihin, itsenäisiin amma-
tinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä
annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o
1408/71 27, 28 tai 28 a artiklan perusteella
vastaa, on suoritettava vakuutetun sairaus-
vakuutusmaksu senkin jälkeen, kun hän ei
enää kuulu Suomen asumisperusteisen sosi-
aaliturvalainsäädännön piiriin.

Eläkkeensaaja ei ole kuitenkaan velvolli-
nen suorittamaan sairausvakuutusmaksua
sellaisen eläketulon perusteella, josta Suo-
messa peritään lähdevero sen suuruisena
kuin rajoitetusti verovelvollisen tulon ja va-
rallisuuden verottamisesta annetun lain
(627/1978) 7 §:ssä säädetään.

33 a §
Kun vakuutettu työskentelee lähetettynä

työntekijänä tai muutoin ulkomailla ja hän
saa tuloverolain 77 §:ssä tarkoitettua vero-
vapaata ulkomaantyötuloa, hänen sairaus-
vakuutusmaksunsa määräytymisen ja suo-
rittamisen perusteena käytetään mainitun
ulkomaantyötulon sijasta sitä työntekijäin
eläkelain 7 e §:n 2 momentissa, lyhytaikai-
sissa työsuhteissa olevien työntekijäin elä-
kelain 6 §:ssä tai taiteilijoiden ja eräiden
erityisryhmiin kuuluvien työtekijäin eläke-
lain 7 §:n 1 momentissa tarkoitettua palk-
kaa, jota ulkomaantyössä pidetään eläke-
palkkaan luettavan työansion ja eläkemak-
sujen perusteena, edellyttäen, että vakuute-
tun eläketurva on järjestetty joko pakolli-
sesti tai vapaaehtoisesti jonkin edellä mai-
nitun eläkelain perusteella.
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Edellä 1 momentissa tarkoitettua palkkaa
käytetään myös ulkomailla työskentelevän
rajoitetusti verovelvollisen vakuutetun sai-
rausvakuutusmaksun määräytymisen ja
suorittamisen perusteena, jos vakuutetun
eläketurva on järjestetty joko pakollisesti
tai vapaaehtoisesti jonkin 1 momentissa
mainitun eläkelain perusteella.

Jos vakuutettu työskentelee Suomessa ra-
joitetusti verovelvollisena, hänen sairaus-
vakuutusmaksunsa määräytymisen ja suo-
rittamisen perusteena käytetään rajoitetusti
verovelvollisen tulon ja varallisuuden ve-
rottamisesta annetun lain 4 §:ssä tarkoitet-
tua palkkaa tai esiintyvän taiteilijan osalta
kyseisen lain 3 §:ssä tarkoitettua henkilö-
kohtaista korvausta.

34 §
Jos ulkomailla asuva eläkkeensaaja on

rajoitetusti verovelvollinen, vakuutetun sai-
rausvakuutusmaksun määräytymisen ja
suorittamisen perusteena käytetään eläketu-
lon osalta Suomesta ulkomaille maksetta-
vaa eläkettä.

Eläkelaitos perii rajoitetusti verovelvolli-
sen eläkkeensaajan sairausvakuutusmak-
sun. Maksun perimisessä noudatetaan vas-
taavasti, mitä rajoitetusti verovelvollisen
tulon ja varallisuuden verottamisesta anne-
tussa laissa säädetään lähdeveron perimi-
sestä.

Verohallitus tilittää Kansaneläkelaitok-
selle lähdeveron tuotosta osuuden, joka
vastaa 32 a §:n 2 momentin perusteella
suorittamatta jäävien sairausvakuutusmak-
sujen yhteismäärää. Tilitysmenettelystä
säädetään tarkemmin valtioneuvoston
asetuksella.

37 §
Salassapitosäännösten ja muiden tiedon-

saantia koskevien rajoitusten estämättä on:
1) Kansaneläkelaitoksella oikeus antaa

eläkelaitoksille ja verohallinnolle vakuute-
tun sairausvakuutusmaksun perimistä var-
ten tiedot niiden ulkomailla asuvien eläk-
keensaajien nimistä, henkilötunnuksista ja
muista yksilöintitiedoista, joihin sovelletaan
32 a §:n 1 momentin mukaista maksuvelvol-
lisuutta;

2) Kansaneläkelaitoksella, sosiaali- ja
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terveysministeriöllä ja Eläketurvakeskuksel-
la oikeus antaa verohallinnolle vakuutetun
ja työnantajan sairausvakuutusmaksun pe-
rimistä varten tiedot niiden ulkomailla
työskentelevien henkilöiden nimistä ja hen-
kilötunnuksista, joille Kansaneläkelaitos on
antanut päätöksen Suomen asumisperustei-
sen sosiaaliturvalainsäädännön soveltami-
sesta tai joille sosiaali- ja terveysministeriö
tai Eläketurvakeskus on antanut Euroopan
yhteisöjen sosiaaliturvaa koskevien sään-
nösten tai sosiaaliturvasopimuksen määrä-
yksen perusteella päätöksen Suomen sosi-
aaliturvalainsäädännön soveltamisesta;

3) eläkelaitoksella ja Eläketurvakeskuk-
sella oikeus antaa verohallinnolle vakuute-
tun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun
perimistä varten tiedot työntekijäin eläke-
lain 7 e §:n 2 momentissa, lyhytaikaisissa
työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain
6 §:ssä ja taiteilijoiden ja eräiden erityis-
ryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain
7 §:n 1 momentissa tarkoitetusta palkasta,
jota ulkomaantyössä pidetään eläkepalk-
kaan luettavan työansion ja eläkemaksujen
perusteena.

Kansaneläkelaitoksella on oikeus antaa 1
momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot
verohallinnolle asianosaisen suostumukset-
ta myös teknisen käyttöyhteyden avulla. En-
nen teknisen käyttöyhteyden avaamista tie-
tojen saajan on esitettävä selvitys siitä, että
tietojen suojauksesta huolehditaan asian-
mukaisesti.

Suomalaisen työnantajan, joka lähettää
työntekijän ulkomaille ja joka maksaa työn-
tekijän palkan tai joka lähettää työntekijän
ulkomaille samaan taloudelliseen kokonai-
suuteen kuuluvan ulkomaisen emo-, tytär-
tai sisaryrityksen palvelukseen taikka sel-
laisen ulkomaisen yrityksen palvelukseen,
jossa suomalaisella työnantajalla on mää-
räämisvaltaa, on sairausvakuutusmaksun
määräämistä varten annettava verohallin-
nolle Verohallituksen vahvistaman kaavan
mukainen vuosi-ilmoitus 33 a §:n 1 ja 2
momentissa tarkoitetusta palkasta ja pal-
kansaajasta.

38 §
Kunnalla on oikeus myöntää vapautus ja

lääninverovirastolla lykkäys vakuutetun sai-

38 §
Verovirastolla on oikeus myöntää vakuu-

tetun sairausvakuutusmaksun suorittami-
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rausvakuutusmaksun maksuun noudattaen
soveltuvin osin, mitä verotusmenettelystä
annetussa laissa on säädetty kunnallisveron
huojennuksesta ja lykkäyksestä.

seen lykkäystä noudattaen soveltuvin osin,
mitä verotusmenettelystä annetussa laissa
säädetään kunnallisveron lykkäyksestä.

41 §
Vakuutetun sairausvakuutusmaksun en-

nakkoperinnästä on vastaavasti voimassa,
mitä ennakkoperintälaissa säädetään kan-
saneläkevakuutusmaksusta.

41 §
Vakuutetun sairausvakuutusmaksun en-

nakonpidätyksestä on voimassa, mitä en-
nakkoperintälaissa (1118/1996) säädetään.

Kun ulkomailla työskentelevä vakuutettu
saa tuloverolain 77 §:ssä tarkoitettua vero-
vapaata ulkomaantyötuloa ja hänen saira-
usvakuutusmaksunsa määräytyy 33 a §:n 1
momentin mukaisesti, suomalainen työnan-
taja, joka on lähettänyt työntekijän ulko-
maille ja joka maksaa työntekijän palkan,
on velvollinen toimittamaan ennakonpidä-
tyksen vakuutetun sairausvakuutusmaksun
suorittamiseksi.

Kun ulkomailla työskentelevä vakuutettu
on rajoitetusti verovelvollinen ja hänen sai-
rausvakuutusmaksunsa määräytyy 33 a §:n
2 momentin mukaisesti, suomalainen työn-
antaja, joka on lähettänyt työntekijän ulko-
maille ja joka maksaa työntekijän palkan,
on velvollinen perimään vakuutetun saira-
usvakuutusmaksun siten kuin rajoitetusti
verovelvollisen tulon ja varallisuuden ve-
rottamisesta annetussa laissa säädetään
lähdeveron perimisestä.

Jos sairausvakuutusmaksua ei ole perittä-
vä rajoitetusti verovelvolliselta ulkomailla
työskentelevältä vakuutetulta 3 momentissa
tarkoitetulla tavalla, vakuutetun sairausva-
kuutusmaksu määrätään noudattaen rajoi-
tetusti verovelvollisen tulon ja varallisuu-
den verottamisesta annetun lain 3 luvussa
tarkoitettua menettelyä.

Edellä 33 a §:n 3 momentissa tarkoitetun
Suomessa työskentelevän vakuutetun saira-
usvakuutusmaksun perii palkan tai korva-
uksen maksaja siten kuin rajoitetusti vero-
velvollisen tulon ja varallisuuden verotta-
misesta annetussa laissa säädetään lähde-
veron perimisestä.

———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2004.
Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen ker-

ran vuodelta 2004 suoritettaviin vakuutetun
sairausvakuutusmaksuihin.

Hakemuksiin vakuutetun sairausvakuu-
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tusmaksusta vapauttamisesta, jotka koske-
vat vuotta 2002 tai aikaisempia vuosia, so-
velletaan 38 §:ää sellaisena, kuin se on tä-
män lain voimaantullessa.

Tämän lain 16 §:n 2 ja 5 momenttia so-
velletaan, kun työkyvyttömyys tai oikeus
etuuteen alkaa 1 päivänä tammikuuta 2006
tai sen jälkeen.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen-
piteisiin.

———

2.

Laki

sairausvakuutuslain 33 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 3 momentin
kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Voimassa oleva laki Ehdotus

1 §
Tällä lailla kumotaan sairausvakuutus-

lain 33 §:n muuttamisesta 21 päivänä mar-
raskuuta 1997 annetun lain (1025/1997)
voimaantulosäännöksen 3 momentti.

2 §
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2004.
———

Voimaantulosäännös

— — — — — — — — — — — — — —
Sairausvakuutusmaksua ei määrätä vero-

vapaan ulkomaantyötulon perusteella sil-
loin, kun verovapaus tuloverolain 77 §:n
muuttamisesta annetun lain (1024/1997)
voimaantulosäännöksen nojalla perustuu
mainittuun pykälään sellaisena kuin se oli
voimassa vuoden 1995 aikana.

— — — — — — — — — — — — — —
(kumotaan)



HE 244/2002 vp32

3.

Laki

työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta

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

(366/1963) 1 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentti laissa 1207/2001
ja 1 §:n 2 momentti laissa 1278/1999, sekä

lisätään lakiin uusi 2 a § seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

1 §
Työnantaja on velvollinen suorittamaan

Kansaneläkelaitokselle työnantajan sairaus-
vakuutusmaksun ja työnantajan kansanelä-
kemaksun työntekijälle suoritetun ennakon-
pidätyksen alaisen palkan sekä tuloverolain
(1535/1992) 77 §:ssä tarkoitetun ulkomaan-
työtulon rahana maksettavan osan perus-
teella. Maksujen suuruudesta säädetään
erikseen lailla.

Työnantajan sairausvakuutusmaksu ja
kansaneläkelaissa säädetty työnantajan
kansaneläkemaksu suoritetaan työnantajan
sosiaaliturvamaksuna sen mukaan kuin täs-
sä laissa säädetään.
— — — — — — — — — — — — — —

1 §
Työnantajan on suoritettava Kansanelä-

kelaitokselle sairausvakuutuslaissa
(364/1963) säädetty työnantajan sairausva-
kuutusmaksu ja kansaneläkelaissa
(347/1956) säädetty työnantajan kansan-
eläkemaksu työntekijälle maksetun palkan
perusteella. Jos työntekijä ei kuulu Suomen
asumisperusteisen sosiaaliturvalainsää-
dännön piiriin, työnantaja ei kuitenkaan ole
velvollinen suorittamaan työnantajan sosi-
aaliturvamaksua. Maksujen suuruudesta
säädetään erikseen lailla.

Työnantajan sairausvakuutusmaksu ja
työnantajan kansaneläkemaksu suoritetaan
työnantajan sosiaaliturvamaksuna sen mu-
kaan kuin tässä laissa säädetään.

— — — — — — — — — — — — — —

2 a §
Kun vakuutettu työskentelee lähetettynä

työntekijänä tai muutoin ulkomailla ja hän
saa tuloverolain 77 §:ssä tarkoitettua vero-
vapaata ulkomaantyötuloa tai hän on rajoi-
tetusti verovelvollinen, työnantajan sosiaa-
liturvamaksun perusteena käytetään 2 §:n 1
momentin 2 kohdassa tarkoitetun palkan ja
korvauksen sekä tuloverolain 77 §:ssä tar-
koitetun ulkomaantyötulon sijasta sitä työn-
tekijäin eläkelain (395/1961) 7 e §:n 2 mo-
mentissa, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevi-
en työntekijäin eläkelain (134/1962) 6 §:ssä
tai taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin
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kuuluvien työtekijäin eläkelain (662/1985)
7 §:n 1 momentissa tarkoitettua palkkaa,
jota ulkomaantyössä pidetään eläkepalk-
kaan luettavan työansion ja eläkemaksujen
perusteena, edellyttäen, että vakuutetun
eläketurva on järjestetty joko pakollisesti
tai vapaaehtoisesti jonkin mainitun eläke-
lain perusteella.

Suomalaisen työnantajan, joka lähettää
työntekijän ulkomaille samaan taloudelli-
seen kokonaisuuteen kuuluvan ulkomaisen
emo-, tytär- tai sisaryrityksen palvelukseen
taikka sellaisen ulkomaisen yrityksen palve-
lukseen, jossa suomalaisella työnantajalla
on määräämisvaltaa, on ulkomaisen yrityk-
sen puolesta suoritettava työnantajan sosi-
aaliturvamaksu.

———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2004.
Tätä lakia sovelletaan työnantajan sosi-

aaliturvamaksuihin, jotka on maksettava 1
päivänä tammikuuta 2004 ja sen jälkeen ta-
pahtuvan suorituksen perusteella.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen-
piteisiin

———

4.

Laki

vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan
kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työn-

antajan kansaneläkemaksun suuruudesta 13 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1206/2001)
2 §, 4 §:n johdantokappale ja 5 §:n 1 momentin johdantokappale seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

2 §

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu

Vakuutetun sairausvakuutusmaksun suu-
ruus on 1,50 prosenttia sairausvakuutuslain
33 §:ssä tarkoitetusta tulosta.

2 §

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu

Vakuutetun sairausvakuutusmaksun suu-
ruus on 1,50 prosenttia sairausvakuutuslain
33, 33 a ja 34 §:ssä tarkoitetusta tulosta.
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4 §

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

Työnantajan sairausvakuutusmaksu suori-
tetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta
annetun lain (366/1963) 1 §:n 1 momentissa
tarkoitetun palkan ja työtulon perusteella.
Maksun suuruus on:
— — — — — — — — — — — — — —

4 §

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

Työnantajan sairausvakuutusmaksu suo-
ritetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta
annetussa laissa (366/1963) tarkoitetun
palkan perusteella. Maksun suuruus on:

— — — — — — — — — — — — — —

5 §

Työnantajan kansaneläkemaksu

Työnantajan kansaneläkemaksu suoritetaan
työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun
lain 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun palkan
ja työtulon perusteella. Maksun suuruus on:
— — — — — — — — — — — — — —

5 §

Työnantajan kansaneläkemaksu

Työnantajan kansaneläkemaksu suorite-
taan työnantajan sosiaaliturvamaksusta an-
netussa laissa tarkoitetun palkan perusteel-
la. Maksun suuruus on:
— — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2004.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen-
piteisiin.

———

5.

Laki

ennakkoperintälain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 20 päivänä joulukuuta 1999 annetun ennakkoperintälain (1118/1996) 1 §:n 1

momentti seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

1 §

Lain soveltamisala

Ennakkoperintä toimitetaan tuloverolaissa
(1535/1992) tarkoitetun veronalaisen tulon
ja varallisuusverolaissa (1537/1992) tarkoi-
tetun veronalaisen varallisuuden perusteella

1 §

Lain soveltamisala

Ennakkoperintä toimitetaan tuloverolaissa
(1535/1992) tarkoitetun veronalaisen tulon
ja varallisuusverolaissa (1537/1992) tarkoi-
tetun veronalaisen varallisuuden perusteella
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valtiolle, kunnalle, seurakunnalle sekä kan-
saneläkelaitokselle verotusmenettelystä an-
netun lain (1558/1995) säännösten mukaan
maksettavaksi määrättävien verojen ja mak-
sujen suoritukseksi.

— — — — — — — — — — — — — —

valtiolle, kunnalle, seurakunnalle sekä Kan-
saneläkelaitokselle verotusmenettelystä an-
netun lain (1558/1995) säännösten mukaan
maksettavaksi määrättävien verojen ja mak-
sujen suorittamiseksi. Työnantajan velvolli-
suudesta toimittaa ennakonpidätys vakuute-
tun sairausvakuutusmaksun suorittamiseksi
silloinkin, kun vakuutetulle maksettava
palkka on tuloverolain 77 §:n nojalla vero-
vapaata ulkomaantyötuloa, säädetään sai-
rausvakuutuslain (364/1963) 41 §:n 2 mo-
mentissa.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2004.
Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen ker-

ran vuonna 2004 maksettaviin suorituksiin.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen-
piteisiin

———


