
 HE 129/2005 vp 
  

 

292737 

 
 
 

Hallituksen esitys Eduskunnalle sairausvakuutuksen 
rahoitusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi anne-
tun hallituksen esityksen HE 68/2005 vp täydentämisestä 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Hallitus on antanut kevätistuntokaudella 
eduskunnalle hallituksen esityksen sairaus-
vakuutuksen rahoitusta koskevan lainsäädän-
nön muuttamiseksi. Eduskunnalle annettua 
hallituksen esitystä ehdotetaan täydennettä-
väksi yrittäjien omavastuuajan korvaamista 
ja korvaamisen rahoitusta koskevilla sään-
nöksillä, yrittäjien työterveyshuollon laajen-
tamista kattamaan myös sairaanhoidon ja 
muun terveydenhuollon ja laajennuksen ra-
hoitusta koskevilla säännöksillä sekä ehkäi-
sevän työterveyshuollon korvausprosentin 
korottamista koskevilla säännöksillä. 

Täydennettäväksi esitettävä hallituksen esi-
tys sairausvakuutuksen rahoitusta koskevan 
lainsäädännön muuttamiseksi ja täydentävä 
esitys liittyy valtion vuoden 2006 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi-
maan 1 päivänä tammikuuta 2006 samanai-
kaisesti sairausvakuutuksen rahoitusta kos-
kevien lakien kanssa. Sen 8 luvun 10 § tulee 
kuitenkin voimaan 1 päivänä huhtikuuta 
2006. 
 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1.  Nykyti la  

1.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

1.1.1. Yrittäjien omavastuuaika 

Sairauspäivärahan omavastuuaika sairaus-
vakuutuksessa on sairastumispäivä ja sitä 
seuraavat yhdeksän arkipäivää. Sairausva-
kuutuslain mukaiset omavastuuaikaa koske-
vat säännökset ovat samanlaiset kaikille va-
kuutetuille riippumatta vakuutetun työmark-
kina-asemasta. 

Omavastuun ajalta maatalousyrittäjille 
maksetaan kuitenkin sairausvakuutuslain 
mukaisen omavastuuajan korvaamisesta 
maatalousyrittäjille annetun lain (118/1991) 
nojalla niin sanottua Mela-päivärahaa neljän-
nestä sairauspäivästä lähtien enintään saira-
usvakuutuksen omavastuuajan  loppuun. Me-
la-päivärahasta aiheutuvan menon kustantaa 
valtio, ja sen maksaa maatalousyrittäjien elä-
kelaitos. Muilla yrittäjillä ei tätä etuutta ole. 
Päivärahan suuruus on 1/514 maatalousyrit-
täjälle työkyvyttömyyden alkaessa vahvistet-
tuna olleesta maatalousyrittäjien eläkelain 
(467/1969) mukaisesta työtulosta. 

Palkansaajilla puolestaan on työsopimus-
lain (55/2001) nojalla oikeus saada työnanta-
jan kustantamana palkkaa sairauspäivärahan 
omavastuuajalta. Jos työsuhde on kestänyt al-
le kuukauden, työntekijällä on oikeus 50 pro-
senttiin palkastaan sairauspäivärahan oma-
vastuuajalta. Työnantajalla ei ole oikeutta 
saada vakuutetun sairauspäivärahaa korvauk-
seksi palkkamenosta tältä omavastuuajalta.  

Maatalousyrittäjille, muille yrittäjille ja 
palkansaajille voidaan alkaa maksaa sairaus-
päivärahaa vasta omavastuuajan täytyttyä. 
Jos vakuutetulla on oikeus palkkaan työky-
vyttömyyden ajalta, sairauspäiväraha makse-
taan työnantajalle sairausajan palkkaa vas-
taavilta osin.  

 
1.1.2. Työterveyshuolto 

Työterveyshuollon korvattava toiminta ja 
korvauksen määräytyminen 

 
Työterveyshuollon kustannusten korvaa-

minen on työterveyshuoltoa koskevan en-
simmäisen lainsäädännön voimaantulosta 
lähtien ollut läheisesti sidoksissa työterveys-
huoltolainsäädäntöön ja työterveyshuollon 
sisällön kehittämiseen. Voimassa olevan työ-
terveyshuoltolain (1383/2001) mukaan työn-
antajan on järjestettävä työntekijöille ennal-
taehkäisevä työterveyshuolto. Työnantaja voi 
vapaaehtoisesti järjestää ennaltaehkäisevän 
työterveyshuollon lisäksi sairaanhoidon. 
Yrittäjillä on oikeus vapaaehtoisesti järjestää 
itselleen ennaltaehkäisevä työterveyshuolto, 
mutta laki ei sitä edellytä. Sairaanhoidon ta-
soiseen korvattavaan työterveyshuoltoon 
yrittäjillä ei voimassa olevan lainsäädännön 
mukaan ole oikeutta. Yrittäjä voi kuitenkin 
hakea sairaanhoidosta korvausta siten kuin 
sairausvakuutuslaissa säädetään yksityisen 
terveydenhuollon palvelujen korvaamisesta. 

Vuonna 2002 tuli voimaan uusi työterve-
yshuoltolaki, joka on kiinteä jatko vuoden 
1995 korvausuudistuksen yhteydessä käyn-
nistyneelle työterveyshuollon sisällön ja laa-
dun kehittämiselle. Lakiin on kirjattu hyvän 
työterveyshuoltokäytännön mukaisen toi-
minnan periaatteet, joiden mukaan työterve-
yshuoltoa toteutetaan prosessina työpaikan 
tarpeiden arviointiin perustuen. Prosessiin si-
sältyy toiminnan suunnittelu, varsinainen 
toiminta vaikutusten aikaansaamiseksi sekä 
seuranta ja arviointi. Lain uudistamisen ta-
voitteena oli vahvistaa työterveyshuollon toi-
mintaa työn ja työympäristön sekä työyhtei-
sön terveellisyyden ja turvallisuuden kehit-
tämisessä samoin kuin työntekijöiden tervey-
den ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisessä 
ja edistämisessä koko työuran ajan. Lisäksi 
lain tavoitteena on kohdentaa työterveyshuol-
lon resursseja aikaisempaa enemmän työ-
olosuhteiden selvittämiseen ja muuhun työ-
paikoilla tapahtuvaan toimintaan. 

Työterveyshuoltolakia täydentämään sää-
dettiin valtioneuvoston asetus (1484/2001) 
hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteis-
ta, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammat-
tihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutukses-
ta. Tämän lisäksi säädettiin valtioneuvoston 
asetus (1485/2001) terveystarkastuksista eri-
tyistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töis-
sä. 
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Työterveyshuollon kustannusten korvaa-
minen liitettiin työterveyshuoltolain 9 §:ään, 
jonka mukaan työnantajalla, yrittäjällä ja 
muulla omaa työtään tekevällä on oikeus 
korvaukseen kyseisessä laissa säädetyn työ-
terveyshuollon ja muun terveydenhuollon 
järjestämisestä aiheutuneista kustannuksista 
siten kuin sairausvakuutuslaissa säädetään. 

Työterveyshuoltolainsäädännön valmiste-
lun yhteydessä tehtyjen selvitysten perusteel-
la katsottiin, että työterveyshuollon työpaik-
koihin kohdistuvaa toimintaa toteutettiin vä-
hän tai ei lainkaan. Tähän liittyen työterve-
yshuoltolain voimaan tulon yhteydessä sää-
dettiin työnantajien työterveyshuoltoa koske-
va sairausvakuutuslain väliaikainen muutos 
(1123/2001), jonka tavoitteena oli lisätä työ-
terveyshuollon toimenpiteitä työpaikoilla 
työn, työympäristön sekä työyhteisön ter-
veellisyyden ja turvallisuuden kehittämiseksi 
sekä edistää työpaikkakäynteihin perustuvaa 
työterveyshuollon toimintaa, jonka perusteel-
la kertyy tietoa työterveyshuollon toiminta-
suunnitelmaa varten. Lain muutoksen perus-
teella työterveyshuollon korvaustasoksi sää-
dettiin 60 prosenttia työpaikkakäynteihin pe-
rustuvan työn, työympäristön ja työyhteisön 
kehittämiseksi ja seuraamiseksi toteutetun 
työpaikkaselvitystoiminnan kustannuksista 
sekä työpaikkaselvitystoimintaan perustuvan 
toimintasuunnitelman laatimisesta ja tarkis-
tamisesta aiheutuneista kustannuksista. Muil-
ta osin ennalta ehkäisevän työterveyshuollon 
korvaustaso on edelleen 50 prosenttia. Väli-
aikaisesti voimassa oleva säännös täydentää 
työterveyshuoltolain keskeisiä tavoitteita. 
Lain voimassaoloaika päättyy 31. päivänä 
joulukuuta 2005. 

Vuoden 2005 alusta voimaan tulleessa sai-
rausvakuutuslaissa (1224/2004) selkeytettiin 
työterveyshuoltoa koskevien säännösten ra-
kennetta ja sisältöä sekä otettiin huomioon 
perustuslain asettamat vaatimukset säädös-
tasosta ja valtuutussäännöksistä. Samassa yh-
teydessä tuli voimaan sairausvakuutuslain 
nojalla annettu valtioneuvoston asetus 
(1338/2004) työterveyshuollon korvausten 
laskennallisten enimmäismäärien määritte-
lemisestä. 

Sairausvakuutuslain 13 luvun 1 §:n mu-
kaan työnantajalla on oikeus saada korvausta 
työterveyshuoltolaissa työnantajan velvolli-

suudeksi säädetyn tai määrätyn työterveys-
huollon (korvausluokka I) ja tämän lisäksi 
työnantajan vapaaehtoisesti järjestämän sai-
raanhoidon ja muun terveydenhuollon (kor-
vausluokka II) tarpeellisista ja kohtuullisista 
kustannuksista. 

Myös yrittäjällä ja muulla omaa työtään te-
kevällä, joka on vapaaehtoisesti järjestänyt 
itselleen työterveyshuoltolain 12 §:n mukais-
ta ennalta ehkäisevää työterveyshuoltoa, on 
oikeus saada korvausta kyseisestä toiminnas-
ta aiheutuneista tarpeellisista ja kohtuullisista 
kustannuksista korvausluokka I:n mukaisesti. 
Yrittäjän järjestämän työterveyshuollon kor-
vaamisessa ja kustannusten ja toiminnan seu-
raamisessa noudatetaan soveltuvin osin työn-
antajaa koskevia säännöksiä. Yrittäjällä ei ole 
kuitenkaan oikeutta saada korvausta työter-
veyshuollon yhteydessä itselleen järjestä-
mänsä sairaanhoidon kustannuksista työter-
veyshuollon mukaisesti. Kuten muutkin va-
kuutetut, yrittäjä voi kuitenkin saada korva-
usta yksityisen sairaanhoidon kustannuksista 
sairausvakuutuslain 4 luvun nojalla.  

Työnantajalle korvataan sairausvakuutus-
lain mukaan työterveyshuoltolaissa tarkoite-
tun hyvän työterveyshuoltokäytännön mukai-
sen työterveyshuollon järjestämisestä aiheu-
tuneita kustannuksia. Korvattava toiminta on 
jaettu työterveyshuoltolain 12 §:n mukaiseen 
ehkäisevään työterveyshuoltoon sekä työnan-
tajan vapaaehtoisesti järjestämään työterve-
yshuoltolain 14 §:n mukaiseen sairaanhoi-
toon ja muuhun terveydenhuoltoon. Toimin-
nan tulee olla toteutettu työterveyshuollon 
ammattihenkilöitä ja heidän tarpeellisiksi 
katsomiaan asiantuntijoita ja muita työterve-
yshuollon tarpeellisia voimavaroja käyttäen. 
Sairausvakuutuslain 13 luvun 4 §:ään sisäl-
tyvän korvattavuuden yleisen periaatteen 
mukaan korvaukseen oikeuttavia ovat työ-, 
virka- tai vastaavassa palvelussuhteessa ole-
vien työntekijöiden työterveyshuollosta ai-
heutuneet kustannukset. Työterveyshuollon 
tulee lisäksi olla työntekijälle maksutonta.  

Työnantajalle, yrittäjälle ja muulle omaa 
työtään tekevälle korvataan sairausvakuutus-
lain 13 luvun 5 §:n mukaan 50 prosenttia työ-
terveyshuollon järjestämisestä aiheutuneista 
hyväksyttävistä kustannuksista, joita ovat 
hyvän työterveyshuoltokäytännön toteuttami-
seksi tarpeelliset ja kohtuulliset perustamis- 
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ja käyttökustannukset. Työnantajalle korva-
taan kuitenkin 1.1.2002—31.12.2005 välise-
nä aikana tehdyistä työpaikkaselvityksistä ja 
toimintasuunnitelman laatimisesta ja tarkis-
tamisesta aiheutuneista kustannuksista 60 
prosenttia perustuen sairausvakuutuslain 
määräaikaiseen muutokseen. Työnantajalle 
maksettava korvaus määräytyy enintään 
työntekijäkohtaisen laskennallisen enim-
mäismäärän mukaan ja yrittäjälle maksettava 
korvaus määräytyy enintään yrittäjäkohtaisen 
laskennallisen enimmäismäärän mukaan. 
Kansaneläkelaitos tarkistaa enimmäismäärät 
vuosittain yleistä kustannuskehitystä vastaa-
vasti.  

Työnantajalle maksettavan korvauksen 
enimmäismäärässä voidaan sairausvakuutus-
lain 13 luvun 6 §:n mukaan ottaa korottavana 
tekijänä huomioon työpaikan kokoon sekä 
työterveyshuoltotoiminnan aloittamiseen, 
työterveysaseman perustamiseen tai työter-
veyshuollon sisällön muuttamiseen liittyvä 
erityinen syy sekä työn terveysvaaroista ai-
heutuva työterveyshuollon tarpeeseen vaikut-
tava muu syy. Enimmäismäärä määritellään 
korvausluokittain hyvän työterveyshuolto-
käytännön mukaisen toiminnan toteuttami-
seksi tarpeellisten voimavarojen perusteella.  

 
Työterveyshuollon rahoitus 

Työterveyshuoltopalvelujen rahoitus perus-
tuu työnantajan kustannusvastuuseen järjes-
tämistään palveluista. Sairausvakuutuslain 
perusteella työnantajalla on oikeus saada 
korvausta palvelujen järjestämisestä aiheutu-
neista tarpeellisista ja kohtuullisista kustan-
nuksista. Voimassa olevan sairausvakuutus-
lain 18 luvun 1 §:n mukaan korvaukset mak-
setaan sairausvakuutusrahastosta. Sairausva-
kuutuslain 18 luvun 3 §:n mukaan työnanta-
jan sairausvakuutusmaksusta säädetään sosi-
aaliturvamaksusta annetussa laissa 
(366/1963). Työterveyshuollon korvauksilla 
edistetään työssä olevan väestön terveyttä ja 
hyvinvointia sekä edistetään tasa-arvoisuutta 
työelämässä ja terveyspalvelujen käytössä. 
Myös yrittäjien työterveyshuollon korvaukset 
rahoitetaan sairausvakuutusrahastosta. 

Hallitus teki vuoden 2005 talousarvioneu-
vottelujen yhteydessä päätöksen sairausva-
kuutuksen rahoituksen uudistamisesta vuo-

den 2006 alusta lukien. Samassa yhteydessä 
valtio sitoutui uudistuksen voimaantulovai-
heessa hyvittämään täysimääräisesti rahoi-
tusuudistuksesta aiheutuvat vakuutettujen ja 
työnantajien maksujen korotukset veroke-
vennyksellä. Myös yrittäjien maksun nousu 
oli tarkoitus kompensoida rahoitusuudistuk-
sen voimaantulovaiheessa. Kompensointi so-
vittiin toteutettavaksi erikseen tehtävän selvi-
tyksen pohjalta. Selvitysten perusteella on 
esitetty, että YEL- ja MYEL-yrittäjille tulisi 
oikeus sairaanhoitoon osana työterveyshuol-
toa. Samalla esitettiin, että yrittäjien työter-
veyshuollon korvausmenettelyä tulisi yksin-
kertaistaa. 

Hallitus antoi toukokuussa 2005 eduskun-
nalle esityksen sairausvakuutuksen rahoitusta 
koskevan lainsäädännön muuttamisesta (HE 
68/2005 vp).  

Rahoitusuudistusta koskevan hallituksen 
esityksen mukaan työtuloetuuksina rahoitet-
taisiin muun muassa työnantajille työterve-
yshuollon järjestämisestä maksettavat korva-
ukset lukuun ottamatta Ylioppilaiden tervey-
denhoitosäätiölle maksettavia korvauksia. 

Työnantajat osallistuisivat työtulovakuu-
tuksen rahoittamiseen maksamalla edelleen 
työnantajan sairausvakuutusmaksua. Vakuu-
tettujen työtulovakuutukseen kohdentuva 
maksu eli päivärahamaksu puolestaan perit-
täisiin niiltä, joilla on palkka- tai työtulon pe-
rusteella oikeus sairausvakuutuksen tai kun-
toutuksen päivärahaetuuksiin. Maksun perus-
teena olisivat palkansaajan ja yrittäjän ve-
ronalainen palkkatulo ja työtulo. Vuonna 
2006 työnantajat rahoittaisivat 73 prosenttia 
muista työtuloetuuksista kuin valtion rahoit-
tamista vähimmäismääräisistä päiväraha-
etuuksista ja palkansaajat sekä yrittäjät yh-
dessä rahoittaisivat 27 prosenttia. Vuoden 
2006 jälkeen tapahtuvat kustannusmuutokset 
rahoitettaisiin valtion osuutta lukuun ottamat-
ta siten, että maksujen muutokset jakautuisi-
vat tasan työnantajien sekä palkansaajien ja 
yrittäjien kesken.  
 
 
1.2. Nykytilan arviointi  

1.2.1. Yrittäjien omavastuuaika 

Sairauspäivärahan omavastuuajan vaikutus 
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yrittäjän ansioihin vaihtelee ja on riippuvai-
nen siitä, kuinka suuri osa yrittäjän toimeen-
tulosta perustuu hänen omaan ansiotyöhönsä. 
Niin kutsutun yksinyrittäjän kohdalla sairau-
den omavastuuajalta aiheutuu yleensä aina 
ansionmenetystä. Sen sijaan jos yrittäjällä on 
työssä muita henkilöitä, näiden työpanos 
korvaa tai ainakin alentaa ansionmenetystä. 
Sairauspäivärahan omavastuuajan ja tästä 
seuraavan ansionmenetyksen on esitetty joh-
tavan siihen, että vakuutetut eivät pidä työ-
kyvyttömyydestä aiheutuvia tarpeellisia sai-
rauslomia, mistä taas saattaa aiheutua pitkit-
tyvää työkyvyttömyyttä.  

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama 
yrittäjien sosiaaliturvaa selvittänyt työryhmä 
luovutti ehdotuksensa sosiaaliturvan työllis-
tymistä ehkäisevien rakenteiden muuttami-
seksi (STM:n työryhmämuistioita 2005:12) 
sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkä-
reelle 9 päivänä elokuuta 2005. Työryhmän 
työ liittyi yrittäjyyden politiikkaohjelman ta-
voitteiden saavuttamiseen. 

Tilannetta, jossa palkansaajalla on oikeus 
palkkaan sairauspäivärahan omavastuuajalta, 
ja jossa maatalousyrittäjällä on oikeus korva-
ukseen omavastuuajalta erityislainsäädännön 
nojalla, poikkeaa YEL-vakuutettujen yrittäji-
en tilanteesta. YEL-vakuutettujen yrittäjien 
jäämistä ilman toimeentuloa koko omavas-
tuuajalta voidaankin pitää epätyydyttävänä. 
Työryhmä ehdottikin muun muassa muutet-
tavaksi sairausvakuutuslain mukaista oma-
vastuuaikaa yrittäjien kohdalla. Ehdotuksen 
mukaan YEL-vakuutetun yrittäjän sairaus-
päivärahan omavastuuaikaa tulisi korvata 
samalta ajanjaksolta kuin MYEL-
vakuutettujen yrittäjien kohdalla niin kutsu-
tusta Mela-järjestelmästä jo tapahtuu.  
 
1.2.2. Työterveyshuolto 

Työnantajan järjestämän työterveyshuollon 
arviointi 

Korvausjärjestelmän tavoitteena on tukea 
työterveyshuoltolaissa määritellyn hyvän 
työterveyshuoltokäytännön mukaisen toi-
minnan toteutumista työssä olevan väestön 
työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edis-
tämiseksi. Samoin korvausjärjestelmän avul-
la pyritään edistämään työterveyshuollon 

palvelujen ja voimavarojen tehokasta käyttöä 
sekä vaikuttamaan työterveyshuollon katta-
vuuteen siten, että työterveyshuollon järjes-
täminen toteutuisi kaikilla työpaikoilla työn-
tekijöiden palvelussuhteen muodosta ja kes-
tosta riippumatta. Tarkoitus on, että työter-
veyshuoltolain mukainen toiminta voi toteu-
tua ilman, että se olisi riippuvaista yrityksen 
taloudellisesta asemasta.  

Vuonna 1995 toteutettu työterveyshuollon 
korvausten jakaminen kahteen luokkaan on-
kin osoittautunut työterveyshuoltolain tavoit-
teiden mukaiseksi, ja korvaukset on näin voi-
tu kohdistaa erityisesti ennalta ehkäisevään 
toimintaan työpaikan tarpeisiin perustuen. 
Samalla on voitu turvata työterveyshuollon 
henkilöstö- ja laitevoimavaroin toteutettavan 
työterveyspainotteisen sairaanhoidon kor-
vaaminen.  

Työnantajan järjestämän työterveyshuollon 
piirissä oli Kansaneläkelaitoksen korvaustie-
tojen mukaan vuonna 2002 noin 1,69 miljoo-
naa työntekijää eli noin 81,6 prosenttia pal-
kansaajana toimivasta työvoimasta. Sairaan-
hoidon ja muun terveydenhuollon piiriin 
kuului kyseisenä vuonna noin 1,49 miljoonaa 
työntekijää. Palvelujen piirissä olevien määrä 
palkansaajana toimivasta työvoimasta on 
1980-luvusta lähtien pysytellyt noin 80 pro-
sentin tasolla. Työterveyshuollon piirissä 
olevien määrään vaikutti merkittävästi 1990-
luvun alkupuolella vallinnut taloudellinen 
laskusuhdanne. Vuodesta 1995 lukien määrä 
on kuitenkin jatkuvasti kasvanut; esimerkiksi  
vuodesta 1995, jolloin palvelujen piirissä oli 
1,43 miljoonaa työntekijää, määrä kasvoi 
vuoteen 2002 mennessä noin 15 prosenttia. 

Kansaneläkelaitoksen korvaustietojen mu-
kaan työnantajille sairausvakuutuslain nojalla 
hyväksyttyjen kustannusten määrä vuonna 
2002 oli noin 340,7 miljoonaa euroa, mikä 
oli 8,8 prosenttia enemmän kuin vuotta aikai-
semmin. Sairaanhoitokäyntejä työterveys-
huollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoi-
den vastaanotoille tehtiin yhteensä noin 4,5 
miljoonaa. Niistä lääkärin vastaanottokäyn-
tien osuus oli 2,7 miljoonaa, terveydenhoita-
jan 1,4 miljoonaa ja fysioterapeutin 0,4 mil-
joonaa. Hyväksytyistä kustannuksista 131,3 
miljoonaa euroa aiheutui ennalta ehkäisevän 
työterveyshuollon palveluista (korvausluokka 
I) ja 209,3 miljoonaa euroa sairaanhoidon ja 
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muun terveydenhuollon palveluista (korvaus-
luokka II). Vuodesta 1996 lukien kustannuk-
set ovat kasvaneet noin 109 miljoonaa euroa 
(46,8 prosenttia) ja vuositason keskimääräi-
nen kustannusnousu on ollut noin 6,6 pro-
senttia vuoden 2002 tasossa laskettuna. Kus-
tannusten nousu on aiheutunut pääasiassa 
toiminnan laajentumisesta, työterveyshuollon 
piiriin kuuluvien työntekijöiden määrän kas-
vusta sekä yleisestä kustannuskehityksestä. 

Vuonna  2002 Kansaneläkelaitos maksoi 
työnantajille korvauksia noin 153,1 miljoo-
naa euroa, josta ennalta ehkäisevän työterve-
yshuollon (korvausluokka I) osuus oli noin 
60,9 miljoonaa euroa ja sairaanhoidon ja 
muun terveydenhuollon (korvausluokka II) 
osuus 92,2 miljoonaa euroa. Korvausmenot 
ovat vuodesta 1996 verrattuna vuoteen 2002 
lukien kasvaneet noin 46 miljoonaa euroa 
(42,45 prosenttia), josta ennalta ehkäisevän 
toiminnan osuus on ollut noin 18 miljoonaa 
euroa (42,76 prosenttia) ja sairaanhoidon ja 
muun terveydenhuollon osuus noin 27 mil-
joonaa euroa (42,25 prosenttia). Vuositason 
keskimääräinen nousu on ollut noin 6,1 pro-
senttia. 

Korvaustiedot vuosilta 1996—2002 osoit-
tavat, että työterveyshuollon tekemät työ-
paikkaselvitykset ovat kyseisenä ajanjaksona 
lisääntyneet 60 prosenttia, tietojen antaminen 
ja ohjaus 56 prosenttia ja terveystarkastukset 
8 prosenttia. Työterveyshuollon yhteydessä 
järjestettyä sairaanhoitoa on vuonna 2002 to-
teutettu 19 prosenttia enemmän kuin vuonna 
1996. Ehkäisevä toiminta on kyseisenä ajan-
jaksona lisääntynyt enemmän suhteessa 
työnantajan vapaaehtoisesti järjestämään sai-
raanhoitoon. Kehitykseen on vaikuttanut se-
kä työterveyshuollon piirissä olevien työnte-
kijöiden määrän kasvu että toiminnan laaje-
neminen. 

Sairausvakuutuslain väliaikaisen muutok-
sen perusteella työnantajien järjestämän työ-
terveyshuollon korvaustaso nostettiin 60 pro-
senttiin osasta ennalta ehkäisevän työterve-
yshuollon toimintaa. Korvaustiedot vuodelta 
2002 osoittavat, että työterveyshuollon työ-
ympäristöön sekä työyhteisöön kohdistuneet 
toimenpiteet ovat lisääntyneet työpaikoilla. 
Korvaustietojen mukaan työpaikkaselvityk-
siin käytettiin kyseisenä vuonna työaikaa 
kaikilla työpaikoilla 28 prosenttia ja pienillä 

työpaikoilla (alle 10 henkilöä) 45 prosenttia 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Valtaosa 
työpaikkaselvityksistä oli terveydenhoitajan 
(noin 123 000 tuntia) ja fysioterapeutin (noin 
71 000 tuntia) tekemiä. Tietojen antamiseen 
ja ohjaukseen käytettiin työaikaa lähes nel-
jännes enemmän kuin edellisenä vuonna. Yk-
silöön kohdistuneet terveystarkastuskäynnit 
vähenivät jossain määrin edelliseen vuoteen 
verrattuna. Niitä tehtiin noin 984 000, mikä 
oli noin 4 prosenttia vähemmän kuin vuotta 
aikaisemmin. Edellä mainitut luvut osoittavat 
työterveyshuollon työympäristöön ja työyh-
teisöön kohdistuneen toiminnan kasvun läh-
teneen käyntiin lain tavoitteiden mukaisesti. 

Työterveyshuoltolain tavoitteet ja työelä-
män viimeaikainen kehitys huomioon ottaen 
voidaan kuitenkin pitää epätarkoituksenmu-
kaisena, että korvausjärjestelmän tuki ei ny-
kyisin painotu tasapuolisesti ja yhtenäisesti 
koko työterveyshuollon ennalta ehkäisevän 
toiminnan prosessiin. Lisäksi vuoden 2006 
alusta lukien, jolloin väliaikainen laki lakkaa 
olemasta voimassa, koko ennaltaehkäisevän 
toiminnan korvausaste olisi 50 prosenttia. 
Koko korvausluokka I:n korvausasteen nos-
taminen 60 prosenttiin mahdollistaisi nykyis-
tä paremmin työterveyshuoltolain edellyttä-
män hyvän työterveyshuoltokäytännön mu-
kaisen toiminnan toteutumisen työpaikan tar-
peiden mukaisesti ja työssä olevan väestön 
terveyden ja työkyvyn tukemiseksi. Asiaa on 
käsitelty vuonna 2005 sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön työterveyshuollon neuvottelukun-
nassa, joka on puoltanut esitystä. 
 
Yrittäjien työterveyshuollon arviointi 

Yrittäjien sairaanhoidon kustannukset eivät 
nykyisellään oikeuta korvaukseen työterve-
yshuollon kustannuksista. Työterveyspainot-
teisen sairaanhoidon erityisalueina ja vah-
vuuksina ovat työterveyshuollon ammatti-
henkilöiden ja asiantuntijoiden koulutukseen 
ja kokemukseen perustuva tieto työn ja ter-
veyden välisistä vaikutuksista. Sairaanhoidon 
palvelujen toteuttaminen ennaltaehkäisevän 
toiminnan yhteydessä mahdollistaa myös 
työkykyyn vaikuttavien uhkien toteamisen 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja 
tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtymisen. Nämä 
mahdollisuudet puuttuvat nykyisellään yrittä-
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jän korvattavasta työterveyshuollosta, minkä 
on osaltaan arvioitu johtaneen siihen, että 
yrittäjien työterveyshuollon hankkiminen ei 
edelleenkään kata edes puolta kaikista yrittä-
jistä.  

Vuonna 2003 Suomessa oli Tilastokeskuk-
sen selvitysten mukaan noin 294 000 yrittä-
jää, joista 124 000 oli yksinyrittäjiä, 89 000 
työnantajayrittäjiä ja 81 000 maatalousyrittä-
jiä. Työterveyshuollon palvelujen piiriin kuu-
luvien määrät ovat viime vuosina vähitellen 
nousseet. Vuonna 2000 palvelujen piiriin 
kuului Työterveyslaitoksen tilastojen mukaan 
kuitenkin edelleen vain noin 56 300 yrittäjää, 
joista maatalousyrittäjiä oli noin 40 000. 
Työterveyshuollon korvauksia maksettiin ky-
seisenä vuonna noin 14 000 yrittäjälle. 
Vuonna 2003 korvausta saaneiden määrä oli 
noin 19 500, joista maatalousyrittäjiä oli noin 
14 000. Vuonna 2003 YEL- ja MYEL-
yrittäjien työterveyshuollossa tehtiin noin 24 
000 terveystarkastuskäyntiä, mikä on noin 15 
prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Tietojen antamiseen ja ohjaukseen käytettiin 
noin 2 340 tuntia ja työpaikkaselvityksiin 
noin 260 tuntia. 

Maatalousyrittäjien (MYEL) keskuudessa 
työympäristöön kohdistuviin tilakäynteihin 
käytettiin vuonna 2003 aikaa noin 27 800 
tuntia. Työterveyspalveluja saaneista maata-
lousyrittäjän työolosuhdeselvitys tehtiin noin 
5 610 henkilölle, mikä on 15 prosenttia 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Työ-
olosuhdehaastatteluja tehtiin noin 1 710. 

Vuonna 1996 yrittäjien työterveyshuollon 
korvauksia maksettiin noin 0,65 miljoonaa 
euroa, josta sairausvakuutuslain mukainen 
korvaus oli noin 0,49 miljoonaa euroa ja val-
tion osuus maatalousyrittäjien työolosuh-
deselvitysten kustannuksista noin 0,16 mil-
joonaa euroa. Korvausten määrät ovat nous-
seet tasaisesti työterveyshuollon piiriin kuu-
luvien yrittäjien määrän lisääntymisen myö-
tä. Yrittäjien työterveyshuollon korvauksia 
maksettiin vuonna 2003 noin 2,4 miljoonaa 
euroa (vuonna 2002 1,9 miljoonaa euroa), 
josta sairausvakuutuslain mukaiset korvauk-
set olivat noin 1,6 miljoonaa euroa (vuonna  
2002 1,3 miljoonaa euroa) ja valtion osuus 
maatalousyrittäjien työolosuhdeselvitysten 
kustannuksista noin 0,8 miljoonaa euroa 
(vuonna 2002 0,6 miljoonaa euroa). Yrittäji-

en sosiaaliturvaa selvittänyt työryhmä ehdot-
tikin, että yrittäjille ja muille omaa työtään 
tekeville tulisi mahdollistaa ehkäisevän työ-
terveyshuollon yhteydessä myös sairaanhoi-
don ja muun terveydenhuollon korvaaminen. 
Asiaa on käsitelty vuonna 2005 sosiaali- ja 
terveysministeriön työterveyshuollon neuvot-
telukunnassa, joka on puoltanut esitystä.  
 
Terveysvaara korottavana tekijänä 

Sairausvakuutuslain 13 luvun 6 §:ään sisäl-
tyvää säännöstä, jonka mukaan työn terveys-
vaaroista aiheutuva työterveyshuollon tar-
peeseen vaikuttava muu syy tulisi ottaa huo-
mioon korvauksen enimmäismäärää korotta-
vana tekijänä, ei ole korvauskäytännössä so-
vellettu. Tämä johtuu siitä, että säännöksen 
soveltamiseen ei ole ollut riittäviä perusteita. 
Työterveyslaitos antoi työterveyshuollon 
korvausjärjestelmän muutoksen yhteydessä 
lausunnon, jonka mukaan edellä mainittua 
muuta syytä ei ole mahdollista arvioida riit-
tävän oikeudenmukaisesti ja tasa-
arvoperiaatteen mukaisesti käytettävissä ole-
vien tutkimustietojen ja keinojen avulla. Asi-
aa käsiteltiin vuonna 2004 sosiaali- ja terve-
ysministeriön  työterveyshuollon neuvottelu-
kunnassa, joka tehtyjen uusien selvitysten pe-
rusteella puolsi kyseisen säännöksen poista-
mista. 

 
2.  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

2.1. Yrittäjien omavastuuaika 

Esityksessä ehdotetaan, että yrittäjien elä-
kelain mukaan vakuutetuille yrittäjille kor-
vattaisiin osa sairauspäivärahan omavastuu-
ajasta. Etuus määriteltäisiin YEL-
vakuutuksen mukaisen työtulon perusteella. 
Omavastuuajalta maksettaisiin sairauspäivä-
rahaa lukuun ottamatta työkyvyttömyyden 
alkamispäivää ja sitä seuraavaa kolmea arki-
päivää, ja neljännestä työkyvyttömyyden al-
kamispäivän jälkeisestä arkipäivästä lukien 
sairauspäivärahaa voitaisiin maksaa omavas-
tuuajan loppuun asti erityissäännöksen nojal-
la. Jos työkyvyttömyys jatkuu omavastuuajan 
jälkeen, YEL-vakuutetulle maksettaisiin sai-
rauspäivärahaa kuten voimassa olevan lain 
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mukaan maksetaan, eli omavastuuajan jäl-
keen päivärahassa huomioitaisiin YEL-
vakuutuksen mukaisen työtulon lisäksi myös 
muut mahdolliset työtulot. Jos vakuutetulla 
on oikeus etuuteen maatalousyrittäjiä koske-
van erityislain perusteella, hänellä ei olisi oi-
keutta päivärahaan sairausvakuutuslakiin eh-
dotettavan erityissäännöksen nojalla. Vakuu-
tetun toimeentulo on näissä tilanteissa turvat-
tu. Sairausvakuutuksen rahoitusta koskevan 
hallituksen esityksen mukaan palkansaajat, 
yrittäjät ja työnantajat rahoittavat muut päi-
värahakustannukset kuin vähimmäismääräi-
set päivärahaetuudet. Yrittäjien omavastuu-
ajan korvaamisessa on kuitenkin kyse koh-
dennetusta järjestelmästä, mistä johtuen esi-
tyksessä ehdotetaan, että YEL-vakuutetut 
yrittäjät rahoittaisivat itse uudistuksesta ai-
heutuvat kustannukset erityisellä päiväraha-
maksulla.  
 
2.2. Työterveyshuolto 

2.2.1. Työnantajan järjestämä työterveys-
huolto 

Korvausjärjestelmän kehittämistarpeiden 
selvittämisestä sovittiin uuden työterveys-
huoltolain valmistelun yhteydessä. Korvaa-
misen kehittämistä koskevat linjaukset sisäl-
tyvät valtioneuvoston vuonna 2004 julkaise-
maan periaatepäätökseen Työterveys 2015. 
Periaatepäätöksen mukaan  korvausjärjestel-
män tulisi tukea vaihtoehtoisten korvausmal-
lien käyttöönottoa silloin, jos korvaamista ei 
voida tehokkaasti hoitaa nykyisten järjestel-
mien avulla. Järjestelmän kehittämistyössä 
tulisi ottaa työterveyshuollon ehkäisevän 
toiminnan lisääminen. Lisäksi asiakirjassa 
todetaan yrittäjien työterveyshuollon rahoi-
tusjärjestelmän selvittämisen tarve. Valta-
kunnallisessa toimenpideohjelmassa työssä-
oloajan jatkamisesta, työssä jaksamisesta ja 
kuntoutuksesta (Veto-ohjelma) 2003—2007 
on esitetty työterveyshuollon korvausjärjes-
telmän kehittämistä ottaen huomioon toimin-
nan laajuus ja sisältö. 

Esityksessä ehdotetaan painotettavaksi en-
nalta ehkäisevän työterveyshuollon tukemista 
korvausjärjestelmän avulla. Sairausvakuutus-
lailla säädettäisiin työterveyshuoltolain 12 
§:n mukaiselle ennalta ehkäisevälle toimin-

nalle yhtenäinen 60 prosentin korvaustaso, 
jota sovellettaisiin sekä työnantajien että yrit-
täjien ja muiden omaa työtään tekevien työ-
terveyshuollon korvausmenettelyyn.  

Alkuperäisessä esityksessä ehdotettuun ra-
hoitukseen ei aiheudu esityksestä muutosta.  

Sairausvakuutuslaissa ei olisi enää tarkoi-
tuksenmukaista säätää työn terveysvaaroista 
aiheutuvasta työterveyshuollon tarpeeseen 
vaikuttavasta muusta syystä korvauksen 
enimmäismäärää korottavana tekijänä. Ky-
seinen säännös tulisi poistaa sairausvakuutus-
laista, koska sen soveltamiselle ei ole riittä-
viä perusteita. 

 
2.2.2. Yrittäjien työterveyshuolto 

Sairausvakuutuslain mukaisen työterveys-
huollon korvausjärjestelmän tavoitteena on 
tukea hyvän työterveyshuoltokäytännön mu-
kaisen toiminnan järjestämistä ja toteutumis-
ta yrittäjien työterveyshuollossa. On perustel-
tua, että yrittäjän itselleen järjestämän ennal-
ta ehkäisevän työterveyshuollon lisäksi hä-
nelle korvattaisiin työterveyshuollon kustan-
nusten yhteydessä myös työterveyshuoltolain 
14 §:ssä tarkoitetun sairaanhoidon ja muun 
terveydenhuollon kustannukset. Kuten kor-
vattaessa työnantajalle työterveyshuollon 
kustannuksia, myös yrittäjän työterveyshuol-
lon yhteydessä järjestetty sairaanhoito olisi 
yleislääkäritasoista avosairaanhoitoa. Eri-
koislääkärin toimintaa se olisi siltä osin, kuin 
se perustuu työpaikan työterveyslääkärin ar-
vioon selvitettäessä yrittäjän työkykyä ja hoi-
tomahdollisuuksia. Enimmäismäärän mää-
räytymisperusteita sovellettaisiin peruslähtö-
kohdiltaan vastaavalla tavalla kuin työnanta-
jien työterveyshuollon korvausmenettelyssä. 
Lisäksi työnantajana toimivan yrittäjän oman 
työterveyshuollon korvausmenettelyyn tulisi 
olla mahdollista soveltaa työnantajaa koske-
vaa vastaavaa menettelyä. 

Täydennettäväksi esitettävässä hallituksen 
esityksessä ei ole huomioitu yrittäjien korvat-
tavan työterveyshuoltotoiminnan laajenta-
mista. Yrittäjien sosiaaliturvaa selvittäneen 
työryhmän ja sairausvakuutuksen rahoitusta 
selvittäneen työryhmän ehdotusten mukaises-
ti muutos rahoitettaisiin valtion varoista. 
Näin tulisi huomioiduksi se, että yrittäjät ei-
vät voi täysimääräisesti vähentää verotukses-
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sa alkuperäisessä esityksessä ehdotetun päi-
värahamaksun aiheuttamaa kustannusta.  
 
3.  Esityksen vaikutukset  

3.1. Taloudelliset vaikutukset 

3.1.1. Yrittäjien omavastuuaika 

Vuonna 2003 alkaneita sairauspäiväraha-
kausia, joilta on maksettu sairauspäivärahaa, 
oli yhteensä noin 343 000. Sairauspäivärahaa 
maksettiin yhteensä noin 15 miljoonalta päi-
vältä. Maa-, metsä- ja kalatalousyrittäjinä 
toimineille maksettiin sairauspäivärahaa noin 
10 900 alkaneelta kaudelta yhteensä noin 575 
000 päivältä. Muille yrittäjille maksettiin sai-
rauspäivärahaa noin 18 000 alkaneelta kau-
delta yhteensä noin 1,1 miljoonalta päivältä. 
Luvut sisältävät myös yrittäjäperheen jäse-
nien alkaneet päivärahakaudet ja heille mak-
setut päivärahapäivät.  

YEL-vakuutettuja yrittäjiä on vuonna 2005 
noin 166 000 henkilöä. Ehdotuksen mukaan 
YEL-vakuutetulle yrittäjälle maksettaisiin 
YEL-vakuutuksen työtuloon perustuvaa päi-
värahaa sairauspäivärahan omavastuuajalta 
lukuun ottamatta työkyvyttömyyden alka-
mispäivää ja sitä seuraavaa kolmea arkipäi-
vää, eli yhteensä enintään kuudelta arkipäi-
vältä. Edellyttäen, että YEL-vakuutettujen 
päivärahan alkavuus vastaisi MYEL-
vakuutettujen tilastoitua kausien alkavuutta 
ja sairausvakuutuslain mukaiselta omavas-
tuuajalta maksettuja päivärahapäiviä, oma-
vastuuaikaa korvattaisiin vuodessa noin 27 
000 yrittäjälle yhteensä noin 178 000 päiväl-
tä.  

Koska päivärahan suuruus määräytyisi yrit-
täjien eläkelain mukaisen työtulon perustella, 
lisäkustannus omavastuuajalta maksettavasta 
sairauspäivärahasta olisi 7,5 miljoonaa euroa 
vuonna 2006. Yrittäjien itsensä rahoittaessa 
uudistuksen on muutoksen vaikutus yrittäjien 
sairausvakuutuksen päivärahamaksuun 
vuonna 2006 0,25 prosenttia. 
 
3.1.2. Työterveyshuolto 

Työterveyshuoltolain (1383/2001) säätämi-
sen yhteydessä tehtyjen taloudellisia vaiku-
tuksia koskevien arvioiden mukaan työterve-

yshuollon kustannusten oletettiin lisääntyvän 
vuosina 2003—2007 noin 34 miljoonaa eu-
roa, josta työnantajille arvioitiin jäävän kus-
tannuksia noin 17 miljoonaa euroa. Laskel-
missa on otettu huomioon työterveyshuolto-
lain yhteydessä samanaikaisesti voimaan tul-
leen, vuosille 2002—2005 säädetyn, sairaus-
vakuutuslain väliaikaisen muutoksen 
(1123/2001) vaikutukset. Korvausmenojen 
kasvun arvioitiin tällöin johtuvan muun mu-
assa työterveyshuollon kattavuuden paran-
tumisesta ja rakennusalan ja yrittäjien työter-
veyshuollon kehittämisestä sekä työterveys-
huollon asiantuntijoiden käytön lisääntymi-
sestä. Myös terveyskeskusten tuottamien 
palvelujen kustannustason nousun arvioitiin 
lisäävän korvausmenoja. 

Tämän esityksen lähtökohtana on, että työ-
terveyshuoltoa toteutetaan työterveyshuolto-
lain tavoitteiden mukaisesti hyvän työterve-
yshuoltokäytännön tarkoittamalla tavalla 
suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti työpai-
kan tarpeiden mukaisesti. Tehtyjen selvitys-
ten mukaan työterveyshuollon ehkäisevän 
toiminnan (korvausluokka I) korvaustason 
nostaminen 50 prosentista 60 prosenttiin ei 
aiheuta merkittäviä lisäkustannuksia vuoden 
2006 aikana. Korvausmenot lisääntyisivät 
vähäisesti vuoden 2007 loppupuolella ja nii-
den lisäys vuosina 2008—2010 olisi enintään 
7 miljoonaa euroa vuodessa. Arvio korvaus-
menojen lisääntymisestä perustuu tehtyihin 
selvityksiin, joiden mukaan työterveyshuol-
lon kustannuskehitys pysyy aiempien vuosi-
en keskimääräisen nousun puitteissa. Menon 
takapainotteinen lisääntyminen johtuu tili-
tysmenettelystä, jossa työnantajat hakevat ai-
heutuneista kustannuksista korvausta jälkikä-
teen tilikausittain.  

Yrittäjien työterveyshuollon yhteydessä it-
selleen järjestämästä sairaanhoidosta ja 
muusta terveydenhuollosta aiheutuneiden 
korvausmenojen määrään vaikuttavat palve-
lujen piiriin kuuluvien yrittäjien määrä, pal-
velujen käyttötiheys sekä palvelujen tuottajan 
sairaanhoidosta perimät maksut. Työterveys-
huollon palvelujen hankkiminen on yrittäjälle 
vapaaehtoista. Sairaanhoidon ja muun ter-
veydenhuollon korvaamisen edellytyksenä 
kuitenkin olisi, että yrittäjä on järjestänyt eh-
käisevän toiminnan palvelut itselleen. Tämän 
vuoksi yrittäjien sairaanhoidon ja muun ter-
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veydenhuollon kattavuus ei todennäköisesti 
nousisi vastaavalle tasolle kuin työnantajan 
järjestämän vastaavan toiminnan kattavuus. 
Tehtyjen selvitysten mukaan korvausmenot 
lisääntyisivät enintään 4 miljoonaa euroa 
vuodessa. 

 
3.2. Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

3.2.1. Yrittäjien omavastuuajan korvaa-
minen 

Kansaneläkelaitos saa jo nykyisin vahvis-
tettua verotusta koskevat tiedot verottajalta 
automaattisena tietosiirtona. Tiedoissa vero-
tettavat tulot on eritelty siten, että YEL-
vakuutuksen mukainen työtulo näkyy omana 
eränään. Tältä osin ehdotus ei aiheuta tarvet-
ta järjestelmien muutoksiin taikka tiedon-
saantioikeuden laajentamiseen.  

Esityksessä on ehdotettu, että YEL-
vakuutetun yrittäjän oikeus sairauspäivära-
haan sairauspäivärahan aluksi normaalisti 
otettavan omavastuuajan ajalta rahoitettaisiin 
erityisellä YEL-vakuutetuilta yrittäjiltä perit-
tävällä rahoitusosuudella. Uuden päiväraha-
maksun periminen ja tilittäminen edellyttäisi 
muutoksia verohallinnon tietojärjestelmiin. 
Kuten alkuperäisen esityksen yhteydessä on 
esitetty, muutoksia tulisi tehdä erityisesti ve-
rotuslaskennan ja ennakkoperinnän tietojär-
jestelmiin sekä niistä asiakkaille lähteviin tu-
losteisiin. uuden päivärahamaksun periminen 
eri suuruisena YEL-vakuutetuilta yrittäjiltä ja 
muilta vakuutetuilta aiheuttaa muutostarpeita 
verotuslaskentaan ja maksujen tilitykseen. 
Koko rahoitusuudistusta koskevassa siirty-
mävaiheessa verohallinnon kustannukset on 
arvioitu noin 0,8 miljoonaksi euroksi. Käyt-
töönoton jälkeen verohallinnon vuotuiset 
kustannukset olisivat noin 0,05 miljoonaa eu-
roa. Yrittäjien omavastuuta koskevan ehdo-
tuksen ei arvioida aiheuttavan verohallinnolle 
merkittäviä lisäkustannuksia.  

Koska sairauspäivärahan suuruus omavas-
tuuajalta rahoitetaan YEL-vakuutuksen mu-
kaisesta työtulosta perittävällä erillisellä 
maksulla (lisärahoitusosuus), on perusteltua, 
että myös päiväraha kyseiseltä jaksolta muo-
dostuu yksinomaan YEL-työtulon perusteel-
la. Esityksellä ei kuitenkaan ole tarkoitus 

muuttaa yleisiä sairauspäivärahan määrän 
laskemista koskevia säännöksiä. Jos vakuute-
tun  työkyvyttömyys jatkuisi yli sairausva-
kuutuslain 8 luvun 7 §:n 1 momentissa tar-
koitetun omavastuuajan ja hänellä on YEL-
työtulon lisäksi muuta päivärahan perusteeksi 
hyväksyttävää työtuloa, Kansaneläkelaitos 
joutuu laskemaan vakuutetulle kaksi eri suu-
ruista päivärahaa; toisen omavastuuajalta 
maksettavaa sairauspäivärahaa varten ja toi-
sen ajalle omavastuuajan päättymisen jäl-
keen. Tämä lisäisi Kansaneläkelaitoksen 
työmäärää. Muutoksen voimaantulovaiheessa 
toimeenpanosta aiheutuvaksi työmääräksi on 
Kansaneläkelaitoksen osalta arvioitu noin 
yhdeksän henkilötyövuotta. 
 
3.2.2. Työterveyshuolto 

Esityksessä ehdotettu ennalta ehkäisevän 
työterveyshuollon yhtenäinen korvaustaso 
mahdollistaisi sujuvan ennalta ehkäisevää 
toimintaa koskevien korvaushakemusten kä-
sittelyn Kansaneläkelaitoksessa. Tätä on pi-
dettävä Kansaneläkelaitoksen käsittelymenet-
telyn kannalta merkittävänä parannuksena 
verrattuna nykytilaan, jossa määräaikaisella 
lailla toteutettu korotettu korvaustaso osassa 
ennalta ehkäisevää toimintaa on aiheuttanut 
sen, että samassa hakemuksessa on kahdella 
eri korvausasteella korvattavia toimintoja.  

Yrittäjien, joilla on palveluksessaan työn-
tekijöitä, oman työterveyshuollon korvaus-
hakemuksissa on ehdotettu noudatettavan 
samaa menettelyä kuin työnantajan hakiessa 
työterveyshuollon korvauksia. Myös tämä 
ehdotus merkitsisi Kansaneläkelaitoksen 
kannalta yrittäjien kustannuksiaan koskevan 
hakemusmäärän vähentymistä ja menettelyn 
yksinkertaistumista.  
 
3.3. Yhteiskunnalliset vaikutukset 

3.3.1. Yrittäjien omavastuuajan korvaa-
minen ja yrittäjien työterveyshuol-
lon laajentaminen 

Alkuperäisessä ehdotuksessa esitetyllä ta-
valla YEL-vakuutetulta yrittäjältä perittäisiin 
työtulon perusteella sairausvakuutuksen päi-
värahamaksua, jonka suuruus olisi 0,77 pro-
senttia vuonna 2006. YEL-vakuutetuille yrit-
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täjille osalta omavastuuaikaa maksettava sai-
rauspäiväraha on tarkoitus rahoittaa yrittäjiltä 
perittävällä päivärahamaksun lisärahoi-
tusosuudella, jonka suuruus vuonna 2006 oli-
si 0,25 prosenttia.  

Päivärahamaksu olisi verotuksessa vähen-
nyskelpoinen. Myös yrittäjiltä perittävää päi-
värahamaksua hyvitettäisiin tuloveron ke-
vennyksellä. Alkuperäisessä esityksessä to-
detulla tavalla yrittäjien osalta verotuksen 
kevennyksellä ei kuitenkaan kaikissa tapauk-
sissa voida päästä täyteen hyvitykseen. Ve-
rokompensaatio toteutetaankin täydentävässä 
esityksessä ehdotetulla tavalla lisäämällä val-
tion rahoitusta sairaanhoidon kustannuksiin 
yrittäjien työterveyshuollossa ja näin toteut-
tamalla yrittäjien sairaanhoidon korvaaminen 
työterveyshuoltona. Kuten alkuperäisessä 
esityksessä on todettu, hyvitykset huomioon 
ottaen uuden päivärahamaksun käyttöön ot-
tamisella ei arvioida olevan merkittäviä vai-
kutuksia yrittäjien toimintaedellytyksiin tai 
kilpailuasemaan. Uuden päivärahamaksun 
käyttöönotto lisäisi kuitenkin jonkin verran 
yrittäjän hallinnollisia tehtäviä ja kustannuk-
sia. Maksun suorittaminen on pyritty teke-
mään mahdollisimman helpoksi, kun yrittä-
jän oma päivärahamaksu voitaisiin suorittaa 
veron ennakonkannon yhteydessä ja yrittäjän 
työntekijöiden maksut ennakonpidätykseen 
sisältyen. 

Yrittäjien työterveyshuollon laajentaminen 
mahdollistamalla sairaanhoidon palvelujen 
toteuttaminen ennaltaehkäisevän toiminnan 
yhteydessä merkitsee mahdollisuutta yrittä-
jän työkykyyn vaikuttavien uhkien toteami-
sen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja 
tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtymisen. Yksi-
lötasolla muutos ehkäisee osaltaan varhaista 
eläkkeelle siirtymistä ja tukee yhteiskunnan 
tavoitteita nostaa keskimääräistä eläkkeelle 
jäämisen ikää. Esityksellä odotetaan olevan 
myös vaikutusta yrittäjien haluun järjestäytyä 
ennaltaehkäisevän työterveyshuollon piiriin, 
sillä edellä kuvatulla tavalla ennaltaehkäise-
vän työterveyshuollon olemassaolo olisi 
edellytys sairaanhoidon korvaamiselle. 
 
3.3.2. Työterveyshuolto 

Esityksessä ehdotetun ennalta ehkäisevän 
työterveyshuollon korvaustason korottamisen 

tavoitteena on suunnata korvaustoiminnan 
tuki siten, että työterveyshuollon terveyttä ja 
työ- ja toimintakykyä edistävien toimenpitei-
den toteutuminen työpaikoilla mahdollistuu 
aikaisempaa tehokkaammin työterveyshuol-
tolain tarkoittamalla tavalla. Samoin tavoit-
teena on vahvistaa työterveyshuollon toimin-
taa työn ja työympäristön sekä työyhteisön 
terveellisyyden ja turvallisuuden kehittämi-
sessä. Esityksessä on otettu huomioon valtio-
neuvoston periaatepäätöksessä (Työterveys 
2015 − Työterveyshuollon kehittämislinjat) 
ja valtakunnallisessa toimenpideohjelmassa 
(Veto-ohjelma) esitetyt linjaukset. 

Työterveyshuollon ehkäisevillä toimenpi-
teillä voidaan vaikuttaa työympäristöön, työ-
olosuhteisiin ja työyhteisöön sekä työntekijän 
terveyteen ja työ- ja toimintakykyyn samoin 
kuin työssä jaksamiseen työuran eri vaiheissa 
ja siten pidentää työssä olevan väestön työssä 
jatkamista nykyisestä. Ehkäisevien toimenpi-
teiden tehostaminen edellyttää jatkuvaa työ-
ympäristön ja työolosuhteiden arviointia, 
seurantaa ja kehittämistä. Tutkimustulokset 
osoittavat, että työntekijän työkyvyllä on 
merkitystä myös työnantajan taloudelle. 
Työkykyä edistävän toiminnan positiiviset 
liiketaloudelliset vaikutukset ovat seurausta 
muun muassa sairauspoissaolojen vähenty-
misestä, työn tuottavuuden lisääntymisestä ja 
tapaturmakustannusten vähentymisestä. 
Suuntaamalla korvausjärjestelmän tuki eri-
tyisesti työterveyshuollon ehkäiseviin toi-
menpiteisiin on mahdollisuus vaikuttaa sii-
hen, että työssä olevan väestön perusedelly-
tykset toimia työelämän yhä lisääntyvien 
vaatimusten mukaan on turvattu. 

 
4.  Asian valmistelu 

Pääministeri Matti Vanhasen hallitus on 
käynnistänyt neljä politiikkaohjelmaa. Osana 
talous- ja elinkeinopolitiikkaansa hallitus to-
teuttaa yrittäjyyden politiikkaohjelman. Osa-
na ohjelmaa on toteutettu selvitys yrittäjien 
sosiaaliturvaan liittyvistä kehittämistarpeista. 
Yrittäjien sairausvakuutuksen omavastuuajan 
toimeentuloturvaa ja turva rahoittamista kos-
keva ehdotus on toteutettu työryhmän esityk-
sen pohjalta.  

Rahoitusjärjestelmää koskevan ratkaisun 
jatkovalmisteluun ovat osallistuneet edustajat 
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sosiaali- ja terveysministeriöstä, valtiova-
rainministeriöstä, Kansaneläkelaitoksesta, 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta, Suo-
men Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK 
ry:stä, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:sta, 
AKAVA ry:stä ja Suomen Yrittäjistä. Yrittä-
jien työterveyshuollon laajentaminen koske-
maan sairaanhoitoa ja muuta terveydenhoitoa 
koskeva ratkaisu ja ratkaisun rahoitus on 
valmisteltu kyseisen jatkovalmistelun pohjal-
ta.  

Täydentävä esitys on valmisteltu virkatyö-
nä sosiaali- ja terveysministeriössä yhteis-
työssä valtiovarainministeriön, Kansaneläke-
laitoksen ja Verohallituksen kanssa.  

 
5.  Ri ippuvuus muista es i tyksistä  

Esitys liittyy valtion vuoden 2006 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 

sen yhteydessä. 
Sairausvakuutuksen rahoitusuudistuksen 

kuntataloudelle aiheuttamat verotulojen me-
netykset kompensoidaan kunnille, ja tältä 
osin esitys liittyy eduskunnalle vuoden 2006 
talousarvioesitykseen liittyen annettavaan 
hallituksen esitykseen työmarkkinatuen akti-
vointiin liittyväksi lainsäädännöksi.  

Esitys on perustuslain 71 §:ssä tarkoitettu 
täydentävä esitys, joka liittyy hallituksen esi-
tykseen sairausvakuutuksen rahoitusta kos-
kevan lainsäädännön muuttamiseksi. Tästä 
johtuen esitys on tarkoitettu käsiteltäväksi 
myös sen yhteydessä. 

Ne alkuperäisen esityksen pykälät, joita 
tässä esityksessä ehdotetaan täydennettäviksi 
tai muutettaviksi, on otettu tähän esitykseen 
kokonaisuudessaan, eikä pykäläjärjestystä 
ehdoteta muutettavaksi.  
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1.  Lakiehdotusten perustelut  

1.1. Sairausvakuutuslaki 

8 luku. Sairauspäiväraha 

10 §. Yrittäjän oikeus sairauspäivärahaan 
omavastuuajalta. Ehdotettu pykälä on uusi. 

Ehdotetun 1 momentin  mukaan, jos yrittä-
jällä työkyvyttömyyden alkaessa on voimas-
sa eläketurvaa koskeva yrittäjien eläkelain 
mukainen vakuutus, hänelle maksettaisiin 
sairauspäivärahaa työkyvyttömyyden ajalta 
lukuun ottamatta työkyvyttömyyden alka-
mispäivää ja kolmea sitä seuraavaa arkipäi-
vää. Säännös koskisi siis niitä YEL-
vakuutettuja yrittäjiä, joilla on voimassaoleva 
YEL-vakuutus. Vakuutuksen ei kuitenkaan 
tarvitsisi olla pakollinen, vaan myös vapaa-
ehtoisesti otettu vakuutus merkitsisi sitä, että 
henkilö kuuluisi säännöksen piiriin.  

Säännöstä ei sovellettaisi, jos vakuutetun 
päiväraha määräytyy muun yrittäjätulon kuin 
YEL-vakuutuksen mukaisen työtulon perus-
teella, vaan YEL-vakuutuksen olemassaolo 
olisi säännöksen soveltamisen edellytys. Ar-
kipäivillä tarkoitettaisiin lain 1 luvun 4 §:n 5 
kohdan mukaisesti muita päiviä kuin sunnun-
tai-, pyhä tai arkipyhäpäiviä. Kansaneläkelai-
tos saa jo nykyisin vahvistettua verotusta 
koskevat tiedot verottajalta. Tiedoissa vero-
tettavat tulot on eritelty siten, että YEL-
vakuutuksen mukainen työtulo näkyy omana 
eränään.  

Ehdotetussa 2 momentissa säädettäisiin 
etuuden määräytymisestä. Omavastuuajalta 
yrittäjälle maksettava päiväraha määräytyisi 
samojen säännösten mukaisesti kuin muu-
toinkin yrittäjien eläkevakuutuksen mukaista 
työtuloa käytettäessä. Lähtökohtaisesti etuu-
den perusteena käytettäisiin 11 luvun 3 §:n 
mukaista, verotuksessa vahvistettua kyseisen 
luvun 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitet-
tua työtuloa.  

Vakuutettu voisi kuitenkin myös hakea 
etuutta 11 luvun 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla 
vahvistettavaksi työkyvyttömyyttä edeltänei-

den kuuden kuukauden tulojen perusteella. 
Näin ollen jos vakuutetun vahvistettu yrittä-
jien eläkelain mukainen työtulo viimeisten 
kuuden kuukauden ajalta on kahdella kerrot-
tuna vähintään 20 prosenttia suurempi kuin 
verotuksessa vahvistettu yrittäjien työtulo, 
päiväraha määräytyisi vakuutetun itsensä 
esittämien tulojen perusteella. Jotta vertailu 
olisi vakuutetun kannalta oikeudenmukainen, 
omavastuuajan päivärahaa laskettaessa kuu-
den kuukauden YEL-työtuloja verrattaisiin 
verotuksessa vahvistettuun palkkakertoimella 
tarkistettuun YEL-vakuutuksen mukaiseen 
työtuloon. Vertailussa ei siis huomioitaisi 
muita verotettavia työtuloja.  

Myös 4 §:n 4 momenttia sovellettaisiin 
päivärahan määrittelyssä. Kyseistä lainkohtaa 
voitaisiin soveltaa silloin, jos kyseessä on 
niin uusi yrittäjä, että hänellä ei ole verotuk-
sessa vahvistettua yrittäjien eläkelain mu-
kaista työtuloa etuuden perusteeksi. Säännös-
tä sovellettaisiin myös silloin, jos kyseessä 
on niin uusi yrittäjä, että hänellä ei ole esittää 
yrittäjien eläkelain mukaista työtuloa kuuden 
kuukauden ajalta.  

Omavastuun ajalta korvauksena maksettava 
sairauspäiväraha voisi siis perustua ainoas-
taan yrittäjien eläkelain mukaiseen työtuloon. 
Jos vakuutetun päiväraha sairausvakuutuslain 
mukaisen omavastuuajan jälkeen muodostui-
si sekä yrittäjätyötulon että palkkatulon pe-
rusteella, omavastuuajan lyhennyksen ajalta 
päiväraha maksettaisiin vain YEL-työtulon 
perusteella.  

Ehdotetulla omavastuuajan korvaamisella 
on tarkoitus korvata yrittäjän menetettävää 
toimeentuloa työkyvyttömyyden alkaessa il-
man, että muutoksella vaikutettaisiin toi-
meentulon turvaan työkyvyttömyyden pitkit-
tyessä. Tämän vuoksi esityksessä ehdotetaan, 
että omavastuuajan korvauksena maksettavaa 
päivärahaa ei luettaisi mukaan luvun 8 §:ssä 
tarkoitettuun sairauspäivärahan enimmäisai-
kaan. Sairauspäivärahan enimmäismaksuai-
kaan luettaisiin vain 7 §:n 1 ja 2 momenttien 
mukaisten omavastuuaikojen jälkeen myön-
nettävät sairauspäivärahat. Tästä säädettäisiin 
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pykälän 3 momentissa. Ehdotettu omavas-
tuuajan lyhennys ei vaikuttaisi myöskään sai-
rauspäivärahan ensisijaisuusaikaan taikka 
kuntoutustarpeen selvittämistä koskevaan 
määräaikaan. Omavastuuajalta maksettavaa 
päivärahaa ei kuitenkaan huomioitaisi sovel-
lettaessa 7 §:n 2 momentin mukaista omavas-
tuuaikaa. Yhden päivän omavastuuajan so-
veltaminen edellyttäisi, että yrittäjälle olisi 
maksettu omavastuuajan jälkeen pääsäännön 
mukaista sairauspäivärahaa vähintään yhdel-
tä päivältä. 

Toimeentulon turvaamisen perusteella eh-
dotetussa 3 momentissa säädettäisiin myös 
siitä, että omavastuuajalta maksettavaa YEL-
työtuloon perustuvaa sairauspäivärahaa ei 
voida maksaa vakuutetun työnantajalle, jos 
vakuutettu toimii samanaikaisesti sekä yrittä-
jänä että palkansaajana. Omavastuuajalta 
maksettavaan sairauspäivärahaan ei sovellet-
taisi 7 luvun 4 §:n mukaista säännöstä työn-
antajan oikeudesta sairauspäivärahaan. Päi-
väraha muodostuisi yksinomaan YEL-
työtulosta eikä siinä huomioitaisi mahdollisia 
palkkatuloja. Pelkkään YEL-työtuloon perus-
tuvaa etuutta ei olisi perusteltua maksaa 
mahdolliselle työantajalle. Tämän vuoksi 3 
momentissa säädettäisiin, että omavastuuajan 
sairauspäivärahaan ei sovellettaisi 7 luvun 4 
§:ää tai 15 luvun 10 §:ää. 

Ehdotetussa 4 momentissa säädettäisiin sai-
rauspäivärahaa koskevien muiden säännösten 
soveltamisesta omavastuuajalta maksettavaan 
sairauspäivärahaan. Omavastuuajalta makset-
tava sairauspäiväraha on tarkoitettu olemaan 
luonteeltaan sairausvakuutuslain mukaista 
sairauspäivärahaa, ja siihen sovellettaisiin 
voimassa olevassa laissa olevia sairauspäivä-
rahaa koskevia säännöksiä. Näin ollen päivä-
rahaan sovellettaisiin esimerkiksi lain 8 lu-
vun 2—6 §:ää, 11 luvun 1 ja 5 §:ää, 12 lu-
kua, 15 lukua ja 17 lukua. 

Ehdotetun 5 momentin mukaan omavas-
tuuajalta ei maksettaisi sairausvakuutuslain 
nojalla päivärahaa, jos vakuutettu on oikeu-
tettu päivärahaan maatalousyrittäjiä koske-
van lain nojalla. Toimeentulo tulisi näissä ta-
pauksissa turvatuksi erityisjärjestelmän avul-
la. Jos kyseinen etuus evättäisiin, vakuutetul-
le voisi syntyä oikeus sairausvakuutuslain 
perusteella omavastuuajan korvaamiseen. 

Omavastuuajan lyhentämisen rahoitusta 

varten kerättävästä maksusta (yrittäjien lisä-
rahoitusosuus) säädettäisiin lain 18 luvussa. 
 
13 luku. Työterveyshuoltoa koskevat 

korvaukset  

2 §. Yrittäjän ja muun omaa työtään teke-
vän oikeus työterveyshuollon korvaukseen. 
Voimassa olevan sairausvakuutuslain mu-
kaan yrittäjällä on oikeus korvaukseen va-
paaehtoisesti järjestämästään ennalta ehkäi-
sevästä työterveyshuollosta. Täydentävässä 
esityksessä ehdotetaan, että yrittäjällä ja 
muulla omaa työtään tekevällä olisi oikeus 
korvaukseen myös sairaanhoitona ja muun 
terveydenhoitona järjestetystä työterveys-
huollosta.  

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi voi-
massa olevaa pykälää siten, että sen  1 mo-
mentissa säädettäisiin yrittäjän ja muun omaa 
työtään tekevän oikeudesta korvaukseen viit-
taamalla koko luvun 1 §:ään korvattavana 
työterveyshuoltona. Sairaanhoidon ja muun 
terveydenhuollon korvattavuus edellyttäisi, 
että yrittäjä on järjestänyt itselleen myös työ-
terveyshuoltolain 12 §:ssä tarkoitetun ennalta 
ehkäisevän työterveyshuollon. 

Esityksen mukaan työterveyshuollon jär-
jestäminen olisi yrittäjälle edelleen vapaaeh-
toista. Aikaisemmasta poiketen korvattavia 
kustannuksia olisivat sekä ennalta ehkäisevän 
toiminnan kustannukset (korvausluokka I) et-
tä yrittäjän työterveyshuollon yhteydessä it-
selleen järjestämän sairaanhoidon ja muun 
terveydenhuollon kustannukset (korvaus-
luokka II). Sairaanhoidolla tarkoitettaisiin 
yleislääkäritasoista avosairaanhoitoa sekä 
erikoislääkärin toimintaa siltä osin kuin se 
perustuu yrittäjän työterveyslääkärin arvioi-
maan tarpeeseen selvitettäessä yrittäjän työ-
kykyä ja hoitomahdollisuuksia. Kustannusten 
korvaamisessa noudatettaisiin soveltuvin 
osin työnantajaa koskevia säännöksiä. 

Korvaamisen edellytyksenä tulisi olla, että 
yrittäjä on sopinut työterveyshuoltolain 12 
§:ssä tarkoitetun ehkäisevän toiminnan jär-
jestämisestä itselleen työterveyshuoltolain-
säädännön edellyttämällä tavalla. Lisäksi tar-
koituksena olisi, että samat työterveyshuol-
lon ammattihenkilöt ja heidän tarvitsemansa 
asiantuntijat vastaavat sekä ehkäisevän toi-
minnan että sairaanhoidon palvelujen toteut-
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tamisesta. 
Ehdotetun pykälän 2 momentin mukaan 

korvattavuutta arvioitaessa noudatetaan so-
veltuvin osin työnantajan järjestämän työter-
veyshuollon korvaamiseen liittyviä säännök-
siä. Enimmäismäärän määrittelyssä otettai-
siin huomioon yrittäjän työterveyshuollossa 
toteutetut toimenpiteet. Sairaanhoidolle mää-
riteltäisiin erikseen oma enimmäismäärä. 
Enimmäismäärät ehkäisevää toimintaa ja sai-
raanhoitoa varten vahvistettaisiin vuosittain 
kuten työnantajallekin. 

Ehdotetun pykälän 3 momentissa säädettäi-
siin poikkeavasta korvausmenettelystä niissä 
tapauksissa, joissa yrittäjät toimivat työnan-
tajan asemassa ja hakevat korvausta saman-
aikaisesti työtekijöilleen järjestämänsä työ-
terveyshuollon kustannuksista. Aikaisemmin 
ratkaisutoiminnassa ovat ongelmia aiheutta-
neet tilanteet, joissa yrittäjäksi luettava työn-
antaja on sisällyttänyt omat kustannuksensa 
työntekijöiden kustannusten yhteyteen. Yrit-
täjien sairaanhoidon ja muun terveydenhuol-
lon korvattavuuden myötä voitaisiin yrittäjän 
asemassa olevien työnantajien kustannukset 
korvata samalla menettelyllä kuin työnantaji-
en. 

5 §. Työterveyshuollon kustannuksista 
maksettava korvaus. Pykälässä säädetään 
työnantajalle, yrittäjälle ja muulle omaa työ-
tään tekevälle työterveyshuollon ja sairaan-
hoidon järjestämisestä aiheutuneista kustan-
nuksista maksettavan korvauksen määrästä. 
Täydentävässä esityksessä ehdotetaan koro-
tettavaksi ennalta ehkäisevän toiminnan kor-
vausastetta. Samoin täydentävässä esitykses-
sä ehdotetaan, että yrittäjille voitaisiin jatkos-
sa korvata sairaanhoidon ja muun terveyden-
huollon järjestämisestä aiheutuvia kustan-
nuksia edellä 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla.  

Ehdotetun 1 momentin mukaan korvauksen 
määrä olisi 60 prosenttia työterveyshuolto-
lain 12 §:n mukaisen ennalta ehkäisevän toi-
minnan (korvausluokka I) järjestämisestä ai-
heutuneista kustannuksista. Samaa korvaus-
prosenttia sovellettaisiin sekä työnantajiin et-
tä yrittäjiin ja muihin omaa työtään tekeviin. 
Korvauksen määrä työnantajalle aiheutunei-
den työterveyshuoltolain 14 §:n mukaisen 
sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon jär-
jestämisestä aiheutuneista kustannuksista säi-
lyisi edelleen 50 prosenttina. Samoin korva-

uksen määrä yrittäjän itselleen järjestämän 
sairaanhoidon kustannuksista olisi 50 pro-
senttia.  

Kuten voimassa olevassa sairausvakuutus-
laissakin säädetään, ehkäisevän työterveys-
huollon korvaaminen edellyttää, että työter-
veyshuoltoa toteutetaan hyvän työterveys-
huoltokäytännön mukaan jatkuvana toimin-
tana, johon sisältyy työpaikan tarpeiden arvi-
ointi, toiminnan suunnittelu, varsinainen toi-
minta vaikutusten aikaansaamiseksi, seuranta 
ja arviointi sekä laadun jatkuva parantami-
nen. Hyvään työterveyshuoltokäytäntöön 
kuuluu lisäksi hyvä ammattikäytäntö, moni-
tieteinen ja moniammatillinen toimintatapa, 
tarpeellinen tieto työpaikan työolosuhteista 
sekä työterveyshuoltolaissa tarkoitettu yh-
teistyö ja -toiminta.  

Ehdotetun pykälän 2 momentissa säädettäi-
siin korvauksen sitomisesta laskennalliseen 
työntekijäkohtaiseen enimmäismäärään sa-
malla tavoin kuin aikaisemminkin. Vastaa-
vasti momentissa säädettäisiin yrittäjän tai 
muun omaa työtään tekevän korvauksen si-
tomisesta vuotuiseen laskennalliseen enim-
mäismäärään. 

6 §. Laskennallisen enimmäismäärän vah-
vistaminen. Esityksessä ehdotetaan, että py-
kälän 4 momentista poistettaisiin säännös 
työn terveysvaaroista aiheutuvasta työterve-
yshuollon tarpeeseen vaikuttavasta muusta 
syystä korvauksen enimmäismäärää korotta-
vana tekijänä, koska kyseisen lainkohdan so-
veltamiselle ei ole riittäviä perusteita. 

 
18 luku. Sairausvakuutusrahasto ja va-

kuutusmaksut 

12 §. Työnantajien sekä palkansaajien ja 
yrittäjien rahoitusosuus. Alkuperäisessä esi-
tyksessä ehdotetussa pykälässä on ehdotettu 
säädettäväksi kuluista, jotka rahoitettaisiin 
työnantajien suorittaman sairausvakuutus-
maksun sekä palkka- ja työtulon perusteella 
palkansaajilta ja yrittäjiltä perittävän sairaus-
vakuutuksen päivärahamaksun tuotoilla. Eh-
dotetun pykälän mukaan näillä tuotoilla ra-
hoitettaisiin muun muassa sairauspäivära-
hoista aiheutuva meno lukuun ottamatta vä-
himmäismäärän suuruisena maksettavia sai-
rauspäivärahoja ja kuntoutusrahoja.  

Täydentävässä esityksessä ehdotetaan ly-
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hennettäväksi yrittäjien sairauspäivärahan 
omavastuuaikaa. Lyhennyksen rahoitus on 
tarkoitus kohdentaa YEL-vakuutetuille yrit-
täjille perittäväksi lisärahoitusosuutena päi-
värahamaksun yhteydessä. Ehdotettua pykä-
lää tulisikin tältä osin täydentää siten, että 
työnantajien sekä palkansaajien ja yrittäjien 
yleistä rahoitusosuutta tarkasteltaessa työtu-
lovakuutuksen kuluista vähennettäisiin paitsi 
valtion rahoitusosuus, myös yrittäjien lisära-
hoitusosuudella rahoitettavat sairauspäivära-
hasta syntyvät menot.  

13 §. Valtion rahoitusosuus ja yrittäjien li-
särahoitusosuus. Esityksessä ehdotetaan täy-
dennettäväksi alkuperäisessä esityksessä eh-
dotettua valtion rahoitusosuutta koskevaa 13 
§:ää yrittäjien sairaanhoitoa ja muuta tervey-
denhuoltoa koskevan rahoituksen osalta. 
Täydentävän ehdotuksen mukaan valtion va-
roista rahoitettaisiin paitsi alkuperäisen esi-
tyksen mukaisesti vähimmäismääräiset päi-
väraha- ja kuntoutusrahaetuudet, myös mai-
nitut työterveyshuoltona järjestetyn sairaan-
hoidon ja muun terveydenhuollon korvaukset 
silloin, kun yrittäjä on järjestänyt nämä itsel-
leen ehkäisevän työterveyshuollon lisäksi.  

Täydentävässä esityksessä ehdotetaan 
myös, että yrittäjien sairauspäivärahan oma-
vastuuta lyhennettäisiin ja että YEL-
vakuutetut yrittäjät rahoittaisivat tämän ly-
hennyksen itse (yrittäjien lisärahoitusosuus). 
Yrittäjien lisärahoitusosuudesta ehdotetaan 
säädettäväksi uudessa alkuperäisen esityksen 
13 §:ään lisättävässä 2 momentissa.  

21 §. Sairausvakuutuksen päivärahamaksu. 
Alkuperäisen esityksen 21 §:ään on ehdotettu 
säännöstä, joka koskisi vakuutetun päivära-
hamaksun suuruutta vuonna 2006. Täydentä-
vän ehdotuksen mukaan kyseiseen lainkoh-
taan lisättäisiin 2 momentti, joka koskisi 
YEL-vakuututetun yrittäjän päivärahamak-
sua, joka määräytyy YEL-vakuutuksen mu-
kaisen työtulon perusteella. Ehdotuksen mu-
kaan tällaisesta työtulosta perittäisiin 1 mo-
mentissa säädetyn maksun lisäksi sairausva-
kuutuksen päivärahamaksua 0,25 prosenttia 
vuonna 2006. Maksun tuotto on tarkoitettu 
käytettäväksi edellä ehdotettuun yrittäjille 
sairauspäivärahan omavastuuajalta maksetta-
van sairauspäivärahan menoihin.  

24§. Sairausvakuutuksen päivärahamaksun 
ja työnantajan sairausvakuutusmaksun tar-

kistaminen. Alkuperäisessä esityksessä on 
ehdotettu, että pykälän otsikossa mainittujen 
maksujen maksuprosentteja tarkistettaisiin si-
ten, että maksujen tuotoilla ja valtion rahoi-
tusosuudella voitaisiin kattaa työtulovakuu-
tuksen kulut. Ensimmäisen vuoden jälkeen 
muutokset rahoitettaisiin siten, että valtioon 
rahoitusosuuden vähentämisen jälkeen mak-
sujen muutokset jakautuisivat tasan työnanta-
jien sekä palkansaajien ja yrittäjien maksujen 
kesken.  

Täydentävässä esityksessä ehdotetaan, että  
yrittäjille voitaisiin maksaa sairauspäivärahaa 
osalta sairauspäivärahan omavastuuaikaa. 
Menon rahoittamiseksi on ehdotettu, että 
YEL-vakuutetuille yrittäjille tulisi uusi lisä-
rahoitusosuus päivärahamaksuun, ja tämän 
maksun tuotoilla rahoitettaisiin YEL-
vakuutetuille yrittäjille omavastuuajalta mak-
settavat päivärahat. Alkuperäisen esityksen 
24 §:ää tulisikin täydentää uudella 2 momen-
tilla, joka koskisi yrittäjien lisärahoitusosuu-
den tarkistamista. Ehdotuksen mukaan yrittä-
jän sairausvakuutuksen päivärahamaksua tu-
lisi vuosittain tarkistaa siten, että lisärahoi-
tusosuuden tuotolla voitaisiin kattaa se on 
päivärahamenosta, joka muodostuu yrittäjille 
omavastuuajalta maksettavasta sairauspäivä-
rahasta aiheutuvasta sairauspäivärahamenos-
ta.  
 
1.2. Työterveyshuoltolaki 

14 §. Muut terveydenhuollon palvelut. 
Voimassa olevan työterveyshuoltolain 
(1383/2001) ja sairausvakuutuslain mukaan 
yrittäjällä ja muulla omaa työtä tekevällä on 
mahdollista järjestää itselleen lakisääteiset 
ehkäisevät työterveyshuoltopalvelut ja saada 
niistä korvausta työterveyshuollon kustan-
nuksina edellyttäen, että yrittäjä ja muu omaa 
työtään tekevä on sopinut ehkäisevän työter-
veyshuollon järjestämisestä itselleen ja että 
työterveyshuolto on toteutettu hyvän työter-
veyshuoltokäytännön mukaisesti. Nykyisen 
lainsäädännön mukaan yrittäjällä ja muulla 
omaa työtä tekevällä ei kuitenkaan ole mah-
dollista sisällyttää itselleen työterveyshuol-
toon sairaanhoitoa ja eikä saada siitä korva-
usta työterveyshuollon kustannuksina. Yrittä-
jien ja muiden omaa työtä tekevien työterve-
yshuoltoa ehdotetaan parannettavaksi lisää-
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mällä työterveyshuoltolain 14 §:ään uusi 2 
momentti, jonka mukaan yrittäjillä ja muilla 
omaa työtä tekevillä olisi mahdollisuus jär-
jestää itselleen sairaanhoitoa ja muita tervey-
denhuollon palveluita osana työterveyshuol-
toa. Muutos liittyisi ehdotettuun sairausva-
kuutuslain muutokseen, jonka mukaan yrittä-
jällä ja muulla omaa työtään tekevällä olisi 
oikeus saada ehkäisevän työterveyshuollon 
lisäksi toteutetusta sairaanhoidosta sairaus-
vakuutuslain mukaiset korvaukset samoin pe-
riaattein ja rajauksin kuin työnantajalla, joka 
järjestää pakollisen ehkäisevän työterveys-
huollon ohella työntekijöilleen myös sairaan-
hoidon palveluja.  

Ehdotetussa säännöksessä työterveyshuol-
lon yhteydessä järjestetyllä sairaanhoidolla 
tarkoitettaisiin samaa kuin työnantajien osal-
ta eli kyseeseen tulisivat yleislääkäritasoinen 
avosairaanhoito sekä erikoislääkäritasoinen 
toiminta siltä osin kuin se perustuisi työpai-
kan työterveyslääkärin arvioon selvitettäessä 
yrittäjän tai muun omaa työtä tekevän työky-
kyä ja hoitomahdollisuuksia.  

 
2.  Tarkemmat säännökset  ja  mää-

räykset   

Alkuperäisessä esityksessä on ehdotettu, 
että valtioneuvosto vahvistaisi asetuksella 
sairausvakuutuksen päivärahamaksun mak-
suprosentit. Valtuutus kattaisi myös yrittäjien 
lisärahoitusosuuden.  

 
3.  Voimaantulo 

Tässä esityksessä ehdotetut muutokset on 
tarkoitettu tuleviksi voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2006. Sen 8 luvun 10 § tulisi kui-
tenkin voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2006. 

Ehdotettua 8 luvun 10 §:ää sovellettaisiin, 
jos työkyvyttömyys, johon sairauspäivärahan 
omavastuuaika liittyy, alkaa lain voimaantu-
lon jälkeen. 

 
4.  Suhde perustuslaki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Tässä hallituksen esityksessä ehdotetut 
muutokset parantavat työnantajille maksetta-
via työterveyshuollon korvauksia, laajentavat 
yrittäjien mahdollisuuksia työterveyshuol-
toon ja tarjoavat vakuutetuille mahdollisuu-
den toimeentulon tason säilyttämiseen.  

Esityksessä ehdotetaan vahvistettavaksi 
vakuutusperiaatetta maksujen määräytymi-
sessä säätämällä yrittäjien omavastuuajalta 
maksettavan sairauspäivärahan ja sen rahoi-
tuksen välille tiivis yhteys. Kyseisen päivä-
rahamenon kasvu vaikuttaisi jatkossa suoraan 
sen rahoittamiseksi perittävän maksun mää-
rään. Etuuden ja sen rahoittamiseksi kerättä-
vän maksun perusteena olisi samoin perus-
tein määräytyvä yrittäjän työtulo.  

Näin ollen hallitus katsoo, että muutokset 
voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjär-
jestyksessä. Alkuperäisessä esityksessä ehdo-
tettujen maksujen luonne huomioon ottaen 
olisi kuitenkin suotavaa, että esityksestä han-
kitaan eduskunnan perustuslakivaliokunnan 
lausunto. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

 

Laki 

sairausvakuutuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 21 päivänä joulukuuta 2004 annetun sairausvakuutuslain (1224/2004) 13 luvun 2 

ja 5 § sekä 6 §:n 4 momentti ja 18 luku, sellaisena kuin niistä 18 luku on osaksi laissa 
155/2005, sekä 

lisätään 8 lukuun uusi 10 §, seuraavasti: 
 

8 luku 

Sairauspäiväraha 

10 § 

Yrittäjän oikeus sairauspäivärahaan oma-
vastuuajalta 

Sen estämättä, mitä 7 §:n 1 momentissa 
säädetään, vakuutetulle, jolla on työkyvyttö-
myyden alkaessa voimassa yrittäjien eläke-
laissa tarkoitettua eläketurvaa  koskeva va-
kuutus, maksetaan omavastuuajan korvauk-
sena sairauspäivärahaa työkyvyttömyyden 
ajalta lukuun ottamatta työkyvyttömyyden 
alkamispäivää ja kolmea sitä lähinnä seuraa-
vaa arkipäivää 7 §:n 1 momentin mukaisen 
omavastuuajan päättymiseen asti.  

Edellä 1 momentissa tarkoitettu sairauspäi-
väraha määräytyy yrittäjien eläkelain mukai-
sen työtulon perusteella siten kuin 11 luvun 3 
tai 4 §:ssä säädetään. Jos sairauspäiväraha 
määräytyy 11 luvun 4 §:n 1 momentin perus-
teella, vakuutetun luotettavasti selvittämää 
yrittäjien eläkelain mukaista työtuloa verra-
taan vakuutetun verotuksessa todettuun yrit-
täjien eläkelain mukaiseen työtuloon.   

Sairauspäivärahaa, joka maksetaan yrittä-

jälle omavastuuajan korvauksena, ei lueta 8 
§:n mukaiseen sairauspäivärahan enimmäis-
aikaan, eikä siihen sovelleta 7 luvun 4 §:ää, 8 
luvun 7 §:n 2 momenttia tai 15 luvun 10 §:ää 

Yrittäjälle 1 momentin perusteella makset-
tavaan sairauspäivärahaan sovelletaan, mitä 
tässä laissa muualla säädetään sairauspäivä-
rahasta, jollei 1—3 momentista muuta johdu.  

Omavastuuaikaa ei kuitenkaan korvata, jos 
vakuutetulla on oikeus sairausvakuutuslain 
mukaisen omavastuuajan korvaamisesta 
maatalousyrittäjille annetun lain (118/1991) 
mukaiseen päivärahaan.  

 
13 luku  

Työterveyshuoltoa koskevat korvaukset 

2 § 

Yrittäjän ja muun omaa työtään tekevän oi-
keus työterveyshuollon korvaukseen 

Työterveyshuoltolain 3 §:n 1 momentin 6 
kohdassa tarkoitetulla yrittäjällä ja muulla 
omaa työtään tekevällä, joka on järjestänyt 
itselleen edellä 1 §:ssä tarkoitettua työnanta-
jan velvollisuudeksi säädettyä tai määrättyä 
työterveyshuoltoa, on oikeus saada korvausta 
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tästä toiminnasta aiheutuneista tarpeellisista 
ja kohtuullisista kustannuksista. 

Jos yrittäjä on 1 momentissa tarkoitetun 
työterveyshuollon lisäksi järjestänyt itselleen 
sairaanhoitoa ja muuta terveydenhuoltoa, hä-
nellä oikeus on saada korvausta tästä toimin-
nasta aiheutuneista tarpeellisista ja kohtuul-
lista kustannuksista. 

Yrittäjän ja muun omaa työtään tekevän it-
selleen järjestämän työterveyshuollon sekä 
sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon 
korvaamisessa sekä kustannusten ja toimin-
nan seuraamisessa noudatetaan soveltuvin 
osin mitä tässä laissa säädetään työterveys-
huollon korvaamisesta työnantajalle. 

Jos yrittäjä on myös työnantaja, ja hän esit-
tää 1 ja 2 momenteissa tarkoitetut kustannuk-
sensa työntekijöittensä kustannusten yhtey-
dessä, sovelletaan häneen, mitä tässä laissa 
säädetään työterveyshuollon korvaamisesta 
työnantajalle. 

 
5 § 

Työterveyshuollon kustannuksista maksettava 
korvaus 

Työnantajalle, yrittäjälle ja muulle omaa 
työtään tekevälle työterveyshuollon järjestä-
misestä aiheutuneista 1 §:n 1 momentissa 
tarkoitetuista kustannuksista korvataan 60 
prosenttia ja 1 §:n 2 momentissa tarkoitetuis-
ta kustannuksista 50 prosenttia. 

Työnantajalle maksettava korvaus määräy-
tyy enintään työntekijäkohtaisen laskennalli-
sen enimmäismäärän mukaan. Yrittäjälle ja 
muulle omaa työtään tekevälle maksettava 
korvaus määräytyy enintään vuotuisen las-
kennallisen enimmäismäärän mukaan. 
 

6 §  

Laskennallisen enimmäismäärän vahvistami-
nen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Korvauksen enimmäismäärässä voidaan ot-

taa korottavana tekijänä huomioon työpaikan 
kokoon sekä työterveyshuoltotoiminnan 
aloittamiseen, työterveysaseman perustami-
seen tai työterveyshuollon sisällön muuttami-
seen liittyvä erityinen syy. Valtioneuvoston 

asetuksella voidaan tarkemmin säätää korva-
uksen enimmäismäärää korottavista tekijöis-
tä. 
 

VI OSA 

SAIRAUSVAKUUTUKSEN RAHOITUS 

18 luku 

Sairausvakuutusrahasto ja vakuutusmaksut 

12 §  

Työnantajien sekä palkansaajien ja yrittäjien 
rahoitusosuus 

Työnantajien suorittaman sairausvakuu-
tusmaksun sekä palkka- ja työtulon perus-
teella perittävän sairausvakuutuksen päivära-
hamaksun tuotoilla rahoitetaan 11 §:ssä tar-
koitetut työtulovakuutuksen kulut, joista on 
vähennetty 13 §:ssä tarkoitetulla valtion 
osuudella ja yrittäjän lisärahoitusosuudella 
rahoitettavat kulut. 

Lain voimaantullessa 1 momentissa tarkoi-
tetuista kuluista rahoitetaan työnantajan sai-
rausvakuutusmaksulla 73 prosenttia ja saira-
usvakuutuksen päivärahamaksulla 27 pro-
senttia. 

 
13 §  

Valtion rahoitusosuus ja yrittäjän lisärahoi-
tusosuus  

Valtion varoista rahoitetaan kulut, jotka ai-
heutuvat sellaisen 11 §:n 1 momentin 1 koh-
dan mukaisen päivärahan tai kuntoutusrahan 
maksamisesta, joka on enintään 11 luvun 7 
§:ssä tarkoitetun vähimmäismäärän suurui-
nen tai, kun on kysymyksessä kuntoutusraha-
lain 17 tai 17 a §:ssä tarkoitetusta kuntoutus-
rahasta, enintään viimeksi mainituissa pykä-
lissä tarkoitetun vähimmäismäärän suurui-
nen. Valtion varoista ei kuitenkaan rahoiteta 
niitä sairauspäivärahoja ja kuntoutusrahoja, 
jotka ovat enintään vähimmäismäärän suu-
ruisia 12 luvun tai kuntoutusrahalain 18 §:n 
mukaisen yhteensovituksen vuoksi. Lisäksi 
valtion varoista rahoitetaan kulut, jotka ai-
heutuvat 13 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoi-
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tetun sairaanhoidon ja muun terveydenhuol-
lon korvaamisesta yrittäjälle ja muulle omaa 
työtään tekevälle.  

Kulut, jotka aiheutuvat 8 luvun 10 §:n pe-
rusteella maksettavasta sairauspäivärahasta, 
rahoitetaan yrittäjien eläkelaissa tarkoitetun 
työtulon perusteella perittävän maksun tuo-
toilla (yrittäjän lisärahoitusosuus). Yrittäjän 
lisärahoitusosuutta peritään päivärahamaksun 
lisäksi vakuutetulta, jolla on voimassa yrittä-
jien eläkelaissa tarkoitettu vakuutus. 

  
21 §  

Sairausvakuutuksen päivärahamaksu 

Sairausvakuutuksen päivärahamaksu on 
lain voimaantullessa 0,77 prosenttia palkka-
tulosta, työtulosta ja muusta 15—18 §:ssä 
tarkoitetusta päivärahamaksun maksuperus-
teesta. 

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, 
yrittäjän lisärahoitusosuus on lain voimaan-
tullessa 0,25 prosenttia voimassa olevan yrit-
täjien eläkelaissa tarkoitetun vakuutuksen 
mukaisesta työtulosta.  
 

24 §  

Sairausvakuutuksen päivärahamaksun ja 
työnantajan sairausvakuutusmaksun tarkis-

taminen 

Sairausvakuutuksen päivärahamaksun ja 
työnantajan sairausvakuutusmaksun maksu-
prosenttia tarkistetaan siten, että maksujen 
tuotoilla ja valtion rahoitusosuudella voidaan 
kattaa 11 §:ssä tarkoitetut työtulovakuutuk-
sen kulut. Ensimmäisen vuoden jälkeen kulu-
jen muutokset rahoitetaan siten, että valtion 
rahoitusosuuden vähentämisen jälkeen tarvit-
tavat maksujen muutokset jakautuvat tasan 
päivärahamaksun ja työnantajan sairausva-

kuutusmaksun kesken. Maksuprosenttia tar-
kistetaan kahden desimaalin tarkkuudella. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, yrittäjän lisärahoitusosuutta tarkistetaan 
siten, että yrittäjän lisärahoitusosuuden tuo-
tolla voidaan kattaa se osa 11 §:ssä tarkoite-
tusta työtulovakuutuksen kulusta, joka muo-
dostuu 8 luvun 10 §:ssä tarkoitetusta päivä-
rahamenosta. 

Valtioneuvoston asetuksella vahvistetaan 
vuosittain ennen marraskuun 23 päivää seu-
raavana vuonna sovellettava sairausvakuu-
tuksen päivärahamaksun ja työnantajan sai-
rausvakuutusmaksun maksuprosentti.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä  tam-

mikuuta 2006. Sen 8 luvun 10 § tulee kuiten-
kin voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2006, ja 
sitä sovelletaan takautuvasti työkyvyttömyy-
teen, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2006 
tai sen jälkeen.  

Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 
vuodelta 2006 suoritettavaan sairausvakuu-
tuksen sairaanhoitomaksuun ja päiväraha-
maksuun. Ennakonpidätys tehdään kuitenkin 
tämän lain voimaan tullessa voimassa olevan 
vakuutetun sairausvakuutusmaksun perus-
teella siihen saakka, kunnes vuoden 2006 en-
nakonpidätysperusteet tulevat voimaan. 

Tätä lakia sovelletaan 1 päivänä tammikuu-
ta 2006 ja sen jälkeen maksettavan palkan 
perusteella suoritettavaan työnantajan saira-
usvakuutusmaksuun. 

Sen estämättä, mitä tämän lain 11 luvun 2 
§:ssä säädetään, päivärahaetuuden perusteena 
olevaan työtuloon sovelletaan tämän lain 
voimaan tullessa voimassa ollutta säännöstä, 
kun työkyvyttömyys tai oikeus etuuteen al-
kaa ennen 1 päivää tammikuuta 2008. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

————— 
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2. 

 

Laki 

työterveyshuoltolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 21 päivänä joulukuuta 2001 annetun työterveyshuoltolain (1383/2001) 14 §:ään uu-

si 2 momentti seuraavasti: 
 

14 § 

Muut terveydenhuollon palvelut 

— — — — — — — — — — — — — —  
Yrittäjät ja muut omaa työtään tekevät voi-

vat järjestää itselleen 12 §:ssä tarkoitettujen 

palvelujen lisäksi 1 momentissa tarkoitettuja 
sairaanhoito- ja muita terveydenhuoltopalve-
luja. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2006. 

————— 

Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2005 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 

1.  

 

Laki 

sairausvakuutuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 21 päivänä joulukuuta 2004 annetun sairausvakuutuslain (1224/2004) 13 luvun 2 

ja 5 § sekä 6 §:n 4 momentti ja 18 luku, sellaisena kuin niistä 18 luku on osaksi laissa 
155/2005, sekä 
lisätään 8 lukuun uusi 10 §, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 8 luku

Sairauspäiväraha 

10 § 

Yrittäjän oikeus sairauspäivärahaan oma-
vastuuajalta 

Sen estämättä, mitä 7 §:n 1 momentissa 
säädetään, vakuutetulle, jolla on työkyvyt-
tömyyden alkaessa voimassa yrittäjien elä-
kelaissa tarkoitettua eläketurvaa  koskeva 
vakuutus, maksetaan omavastuuajan korva-
uksena sairauspäivärahaa työkyvyttömyy-
den ajalta lukuun ottamatta työkyvyttömyy-
den alkamispäivää ja kolmea sitä lähinnä 
seuraavaa arkipäivää 7 §:n 1 momentin 
mukaisen omavastuuajan päättymiseen asti.  

Edellä 1 momentissa tarkoitettu sairaus-
päiväraha määräytyy yrittäjien eläkelain 
mukaisen työtulon perusteella siten kuin 11 
luvun 3 tai 4 §:ssä säädetään. Jos sairaus-
päiväraha määräytyy 11 luvun 4 §:n 1 mo-
mentin perusteella, vakuutetun luotettavasti 
selvittämää yrittäjien eläkelain mukaista 
työtuloa verrataan vakuutetun verotuksessa 
todettuun yrittäjien eläkelain mukaiseen 
työtuloon.   

Sairauspäivärahaa, joka maksetaan yrit-
täjälle omavastuuajan korvauksena, ei lueta 
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8 §:n mukaiseen sairauspäivärahan enim-
mäisaikaan, eikä siihen sovelleta 7 luvun 4 
§:ää, 8 luvun 7 §:n 2 momenttia tai 15 lu-
vun 10 §:ää. 

Yrittäjälle 1 momentin perusteella mak-
settavaan sairauspäivärahaan sovelletaan, 
mitä tässä laissa muualla säädetään saira-
uspäivärahasta, jollei 1—3 momentista 
muuta johdu.  

Omavastuuaikaa ei kuitenkaan korvata, 
jos vakuutetulla on oikeus sairausvakuutus-
lain mukaisen omavastuuajan korvaamises-
ta maatalousyrittäjille annetun lain 
(118/1991) mukaiseen päivärahaan.  
 

 
13 luku  

Työterveyshuoltoa koskevat korvaukset 

2 § 

Yrittäjän ja muun omaa työtään tekevän oi-
keus työterveyshuollon korvaukseen 

Työterveyshuoltolain 3 §:n 1 momentin 6 
kohdassa tarkoitetulla yrittäjällä tai muulla 
omaa työtään tekevällä, joka on järjestänyt 
itselleen edellä 1 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettua, työterveyshuoltolain 12 §:n mukaista 
työterveyshuoltoa, on oikeus saada korva-
usta tästä toiminnasta aiheutuneista tarpeel-
lisista ja kohtuullisista kustannuksista. 

 
 
 
 
 
 
Yrittäjän ja muun omaa työtään tekevän 

itselleen järjestämän työterveyshuollon kor-
vaamisessa sekä kustannusten ja toiminnan 
seuraamisessa noudatetaan soveltuvin osin, 
mitä tässä laissa säädetään työterveyshuol-
lon korvaamisesta työnantajalle. 

 
 

13 luku  

Työterveyshuoltoa koskevat korvaukset 

2 § 

Yrittäjän ja muun omaa työtään tekevän oi-
keus työterveyshuollon korvaukseen 

Työterveyshuoltolain 3 §:n 1 momentin 6 
kohdassa tarkoitetulla yrittäjällä ja muulla 
omaa työtään tekevällä, joka on järjestänyt 
itselleen edellä 1 §:ssä tarkoitettua työnan-
tajan velvollisuudeksi säädettyä tai määrät-
tyä työterveyshuoltoa, on oikeus saada kor-
vausta tästä toiminnasta aiheutuneista tar-
peellisista ja kohtuullisista kustannuksista. 

Jos yrittäjä on 1 momentissa tarkoitetun 
työterveyshuollon lisäksi järjestänyt itsel-
leen sairaanhoitoa ja muuta terveydenhuol-
toa, hänellä oikeus on saada korvausta täs-
tä toiminnasta aiheutuneista tarpeellisista 
ja kohtuullista kustannuksista. 

Yrittäjän ja muun omaa työtään tekevän 
itselleen järjestämän työterveyshuollon sekä 
sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon 
korvaamisessa sekä kustannusten ja toimin-
nan seuraamisessa noudatetaan soveltuvin 
osin mitä tässä laissa säädetään työterveys-
huollon korvaamisesta työnantajalle. 

Jos yrittäjä on myös työnantaja, ja hän 
esittää 1 ja 2 momenteissa tarkoitetut kus-
tannuksensa työntekijöittensä kustannusten 
yhteydessä, sovelletaan häneen, mitä tässä 
laissa säädetään työterveyshuollon korvaa-
misesta työnantajalle. 
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5 § 

Työterveyshuollon kustannuksista makset-
tava korvaus 

Työnantajalle, yrittäjälle ja muulle omaa 
työtään tekevälle työterveyshuollon järjes-
tämisestä aiheutuneista kustannuksista kor-
vataan 50 prosenttia. 

 
 
Työnantajalle maksettava korvaus mää-

räytyy enintään työntekijäkohtaisen lasken-
nallisen enimmäismäärän mukaan. Vastaa-
vasti yrittäjälle ja muulle omaa työtään te-
kevälle maksettava korvaus määräytyy 
enintään yrittäjäkohtaisen laskennallisen 
enimmäismäärän mukaan. 

5 § 

Työterveyshuollon kustannuksista makset-
tava korvaus 

Työnantajalle, yrittäjälle ja muulle omaa 
työtään tekevälle työterveyshuollon järjes-
tämisestä aiheutuneista 1 §:n 1 momentissa 
tarkoitetuista kustannuksista korvataan 60 
prosenttia ja 1 §:n 2 momentissa tarkoite-
tuista kustannuksista 50 prosenttia. 

Työnantajalle maksettava korvaus mää-
räytyy enintään työntekijäkohtaisen lasken-
nallisen enimmäismäärän mukaan. Yrittä-
jälle ja muulle omaa työtään tekevälle mak-
settava korvaus määräytyy enintään vuotui-
sen laskennallisen enimmäismäärän mu-
kaan. 
 

 
6 §  

Laskennallisen enimmäismäärän vahvista-
minen 

— — — — — — — — — — — — — — 
Korvauksen enimmäismäärässä voidaan 

ottaa korottavana tekijänä huomioon työ-
paikan kokoon sekä työterveyshuoltotoi-
minnan aloittamiseen, työterveysaseman 
perustamiseen tai työterveyshuollon sisäl-
lön muuttamiseen liittyvä erityinen syy sekä 
työn terveysvaaroista aiheutuva työterveys-
huollon tarpeeseen vaikuttava muu syy. 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan tar-
kemmin säätää korvauksen enimmäismää-
rää korottavista tekijöistä. 

 
 

6 §  

Laskennallisen enimmäismäärän vahvista-
minen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Korvauksen enimmäismäärässä voidaan 

ottaa korottavana tekijänä huomioon työ-
paikan kokoon sekä työterveyshuoltotoi-
minnan aloittamiseen, työterveysaseman 
perustamiseen tai työterveyshuollon sisäl-
lön muuttamiseen liittyvä erityinen syy. 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan tar-
kemmin säätää korvauksen enimmäismää-
rää korottavista tekijöistä. 
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18 luku 

Sairausvakuutusrahasto ja vakuutusmak-
sut 

12 § 

Kansaneläkelaitoksen valvontaoikeus 

 
Kansaneläkelaitoksella on oikeus valvoa 

sairausvakuutusmaksun määräämistä, mak-
suunpanoa, kantoa ja tilitystä sekä tarkastaa 
näiltä osin verotusta koskevia asiakirjoja. 
 

18 luku 

Sairausvakuutusrahasto ja vakuutusmak-
sut 

12 §  

Työnantajien sekä palkansaajien ja yrittä-
jien rahoitusosuus 

Työnantajien suorittaman sairausvakuu-
tusmaksun sekä palkka- ja työtulon perus-
teella perittävän sairausvakuutuksen päivä-
rahamaksun tuotoilla rahoitetaan 11 §:ssä 
tarkoitetut työtulovakuutuksen kulut, joista 
on vähennetty 13 §:ssä tarkoitetulla valtion 
osuudella ja yrittäjän lisärahoitusosuudella 
rahoitettavat kulut. 

Lain voimaantullessa 1 momentissa tar-
koitetuista kuluista rahoitetaan työnantajan 
sairausvakuutusmaksulla 73 prosenttia ja 
sairausvakuutuksen päivärahamaksulla 27 
prosenttia. 
 

 
13 § 

Täydentävät säännökset 

 
Vakuutusmaksuista kertyvät varat peri-

tään ja työnantajan sairausvakuutusmak-
suista kertyvät varat siirretään Kansaneläke-
laitokselle erityiseen sairausvakuutusrahas-
toon. 

Tämän lain mukaisten tehtävien hoitami-
sesta verotoimistolle aiheutuvat kustannuk-
set otetaan verohallintolain (1557/1995) 4 
luvun 11 §:ssä säädettyyn kustannusten ja-
koon. 

Tässä laissa säädetyt maksut, joiden suo-
ritus on laiminlyöty, peritään ilman tuomio-
ta ja päätöstä siinä järjestyksessä kuin vero-
jen ja yleisten maksujen ulosotosta on erik-
seen säädetty. 

Sen lisäksi, mitä 9 §:n 1 momentissa on 
säädetty, Kansaneläkelaitos voi päättää, että 
tämän lain mukaan eläkelaitokselle suoritet-
tavaa maksua ei peritä tai sellaisessa mak-
sussa taikka tilityksessä olevaa virhettä ei 
oikaista, jos maksu tai virhe on niin vähäi-
nen, että sen perimisen tai oikaisemisen on 

13 §  

Valtion rahoitusosuus ja yrittäjän lisära-
hoitusosuus  

Valtion varoista rahoitetaan kulut, jotka 
aiheutuvat sellaisen 11 §:n 1 momentin 1 
kohdan mukaisen päivärahan tai kuntoutus-
rahan maksamisesta, joka on enintään 11 
luvun 7 §:ssä tarkoitetun vähimmäismäärän 
suuruinen tai, kun on kysymyksessä kuntou-
tusrahalain 17 tai 17 a §:ssä tarkoitetusta 
kuntoutusrahasta, enintään viimeksi maini-
tuissa pykälissä tarkoitetun vähimmäismää-
rän suuruinen. Valtion varoista ei kuiten-
kaan rahoiteta niitä sairauspäivärahoja ja 
kuntoutusrahoja, jotka ovat enintään vä-
himmäismäärän suuruisia 12 luvun tai kun-
toutusrahalain 18 §:n mukaisen yhteensovi-
tuksen vuoksi. Lisäksi valtion varoista ra-
hoitetaan kulut, jotka aiheutuvat 13 luvun 2 
§:n 2 momentissa tarkoitetun sairaanhoi-
don ja muun terveydenhuollon korvaami-
sesta yrittäjälle ja muulle omaa työtään te-
kevälle.  

Kulut, jotka aiheutuvat 8 luvun 10 §:n pe-
rusteella maksettavasta sairauspäivärahas-
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katsottava aiheuttavan suhteettoman paljon 
työtä tai kustannuksia. 
 

ta, rahoitetaan yrittäjien eläkelaissa tarkoi-
tetun työtulon perusteella perittävän päivä-
rahamaksun tuotoilla (yrittäjän lisärahoi-
tusosuus). Yrittäjän lisärahoitusosuutta pe-
ritään päivärahamaksun lisäksi yrittäjien 
eläkelaissa tarkoitetun vakuutuksen mukai-
sesta tulosta vakuutetulta, jolla on voimassa 
mainitussa laissa tarkoitettu vakuutus. 
 

 
 21 §  

Sairausvakuutuksen päivärahamaksu 

Sairausvakuutuksen päivärahamaksu on 
lain voimaantullessa 0,77 prosenttia palk-
katulosta, työtulosta ja muusta 15—18 
§:ssä tarkoitetusta päivärahamaksun mak-
superusteesta. 

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, 
yrittäjän lisärahoitusosuus on lain voi-
maantullessa 0,25 prosenttia voimassa ole-
van yrittäjien eläkelaissa tarkoitetun vakuu-
tuksen mukaisesta työtulosta. 
 

 
 24 §  

Sairausvakuutuksen päivärahamaksun ja 
työnantajan sairausvakuutusmaksun tar-

kistaminen 

Sairausvakuutuksen päivärahamaksun ja 
työnantajan sairausvakuutusmaksun mak-
suprosenttia tarkistetaan siten, että maksu-
jen tuotoilla ja valtion rahoitusosuudella 
voidaan kattaa 11 §:ssä tarkoitetut työtulo-
vakuutuksen kulut. Ensimmäisen vuoden 
jälkeen kulujen muutokset rahoitetaan siten, 
että valtion rahoitusosuuden vähentämisen 
jälkeen tarvittavat maksujen muutokset ja-
kautuvat tasan päivärahamaksun ja työnan-
tajan sairausvakuutusmaksun kesken. Mak-
suprosenttia tarkistetaan kahden desimaa-
lin tarkkuudella. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, yrittäjän lisärahoitusosuutta tarkiste-
taan siten, että yrittäjän lisärahoitusosuu-
den tuotolla voidaan kattaa se osa 11 §:ssä 
tarkoitetusta työtulovakuutuksen kulusta, 
joka muodostuu 8 luvun 10 §:ssä tarkoite-
tusta päivärahamenosta. 
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Valtioneuvoston asetuksella vahvistetaan 
vuosittain ennen marraskuun 23 päivää 
seuraavana vuonna sovellettava sairausva-
kuutuksen päivärahamaksun ja työnantajan 
sairausvakuutusmaksun maksuprosentti.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä  tam-

mikuuta 2006. Sen 8 luvun 10 § tulee kui-
tenkin voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2006, 
ja sitä sovelletaan takautuvasti työkyvyttö-
myyteen, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 
2006 tai sen jälkeen.  

Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen ker-
ran vuodelta 2006 suoritettavaan sairaus-
vakuutuksen sairaanhoitomaksuun ja päi-
värahamaksuun. Ennakonpidätys tehdään 
kuitenkin tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olevan vakuutetun sairausvakuutus-
maksun perusteella siihen saakka, kunnes 
vuoden 2006 ennakonpidätysperusteet tule-
vat voimaan. 

Tätä lakia sovelletaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2006 ja sen jälkeen maksettavan pal-
kan perusteella suoritettavaan työnantajan 
sairausvakuutusmaksuun. 

Sen estämättä, mitä tämän lain 11 luvun 2 
§:ssä säädetään, päivärahaetuuden perus-
teena olevaan työtuloon sovelletaan tämän 
lain voimaan tullessa voimassa ollutta 
säännöstä, kun työkyvyttömyys tai oikeus 
etuuteen alkaa ennen 1 päivää tammikuuta 
2008. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

——— 
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2. 

 

Laki 

työterveyshuoltolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 21 päivänä joulukuuta 2001 annetun työterveyshuoltolain (1383/2001) 14 §:ään uusi 
2 momentti seuraavasti:
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 14 § 

Muut terveydenhuollon palvelut 

— — — — — — — — — — — — — —  
Yrittäjät ja muut omaa työtään tekevät 

voivat järjestää itselleen 12 §:ssä tarkoitet-
tujen palvelujen lisäksi 1 momentissa tar-
koitettuja sairaanhoito- ja muita terveyden-
huoltopalveluja. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2006. 
——— 

 
 


