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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuu-
tuslain 18 luvun 13 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sai-

rausvakuutuslakia siten, että vuoden 2009 
alusta toteutettu sairausvakuutuksen vähim-
mäispäivärahan korotus ei muuttaisi valtion 
osuutta edeltävän etuuden perusteella määrät-

tävien vähimmäismääräisten päivärahojen 
rahoituksessa. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian. 

 
————— 
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PERUSTELUT 

 
1.  Nykyti la  ja  ehdotetut  muutok-

set  

Sairausvakuutuslain 18 luvun 13 §:n 
1 momentissa säädetään valtion rahoitus-
osuudesta sairausvakuutuksen työtulovakuu-
tuksen kuluista. Momentin 1 kohdassa sääde-
tään valtion osuudesta enintään vähimmäis-
määrän suuruisten sairausvakuutuksen päivä-
rahojen ja kuntoutusrahojen kuluista, 2 koh-
dassa valtion osuudesta yrittäjien sairaanhoi-
don kuluista ja 3 kohdassa valtion lisäosuu-
desta vanhempainpäivärahojen kuluista. 

Kansaneläkelaitoksen rahoituksen selkeyt-
tämistä  koskevalla  hallituksen esityksellä 
laeiksi kansaneläkelain, sairausvakuutuslain 
ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muut-
tamisesta (HE 73/2008 vp) ehdotettiin, että 
18 luvun 13 §:n 1 momenttiin lisätään uusi 
4 kohta. Siinä säädetään maatalousyrittäjien 
työterveyshuollon kustannusten korvaamises-
ta valtion varoista. Samalla ehdotettiin sel-
keytettäväksi  pykälän sanamuotoa. Ehdote-
tut 18 luvun 13 §:n muutokset hyväksyttiin 
eduskunnassa 11 päivänä marraskuuta 2008. 

Sairausvakuutuslain 18 luvun 13 §:n 
1 momenttia ehdotettiin muutettavaksi myös 
hallituksen esityksessä laiksi sairausvakuu-
tuslain muuttamisesta (HE 135/2008 vp). 
Sairausvakuutuksen vähimmäispäivärahan 
korottamiseen liittyen ehdotettiin, että 1 mo-
mentin 1 kohtaa muutettaisiin siten, että sai-
rausvakuutuslain 11 luvun 6 §:ssä säädetyn 
edeltävän etuuden perusteella määräytyvien 
vähimmäismäärän suuruisten päivärahojen 
rahoittamisesta sovitut periaatteet eivät väli-
aikaisesti muuttuisi. Tätä koskeva lisäys hy-
väksyttiin eduskunnassa 18 päivänä marras-
kuussa 2008. 

Eduskunnan vastaus 18 päivänä marras-
kuuta 2008 hyväksyttyyn lakiin annettiin 
21 päivänä  marraskuuta 2008 ja laki 
(804/2008) vahvistettiin 5 päivänä joulukuuta 

2008. Tämän jälkeen 9 päivänä joulukuuta 
2008 annettiin eduskunnan vastaus 11 päivä-
nä marraskuuta 2008 hyväksytystä lainmuu-
toksesta ja laki (986/2008) vahvistettiin 
19 päivänä joulukuuta 2008. 

Jälkimmäisessä eduskunnan vastauksessa 
ei oltu otettu huomioon 18 päivänä marras-
kuuta 2008 hyväksyttyä lainmuutosta. Siksi 
sairausvakuutuslain 18 luvun 13 § tuli vuo-
den 2009 alusta voimaan sellaisena, kuin se 
oli hallituksen esityksen HE 73/2008 vp pe-
rusteella hyväksytty. Hallituksen esityksessä 
HE 135/2008 vp ehdotettu ja eduskunnan 
hyväksymä 18 luvun 13 §:n muutos jäi toteu-
tumatta. 

Eduskunnan 18 päivänä marraskuuta 2008 
hyväksymän lisäyksen puuttuminen voimas-
sa olevasta sairausvakuutuslaista merkitsee 
sitä, että valtio rahoittaisi vuoden 2009 alusta 
sellaisia työttömyysetuuden perusteella mää-
räytyviä sairausvakuutuksen vähimmäismää-
räisiä päivärahoja, jotka työtulovakuutuksen 
rahoitusperiaatteiden mukaan kuuluisivat ra-
hoitettaviksi työnantajien sekä palkansaajien 
ja yrittäjien vakuutusmaksuilla. 

Edellä  olevan  perusteella  ehdotetaan, että 
sairausvakuutuslain 18 luvun 13 §:n 1 mo-
mentin 1 kohtaa  muutetaan  siten,   että val-
tion  varoista ei  rahoitettaisi  niitä päiväraho-
ja, joiden määrä on määräytynyt sairausva-
kuutuslain 11 luvun 6 §:ssä  säädetyn  edel-
tävän etuuden  perusteella ja ovat tämän joh-
dosta vähintään sairausvakuutuslain 11 luvun 
7 §:ssä tarkoitetun vähimmäismäärän suurui-
sia. 
 
 
2.  Esityksen vaikutukset  

Jos ehdotettua sairausvakuutuslain 18 lu-
vun 13 §:n muutosta ei tehtäisi, valtion osuus 
sairausvakuutuksen vähimmäismääräisten 
päivärahojen kuluista kasvaisi 32 miljoonalla 
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eurolla valtion vuoden 2009 talousarvioesi-
tyksessä hyväksytystä. 
 
3.  Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveys-
ministeriössä. Valmistelun yhteydessä on 
kuultu valtiovarainministeriötä ja Kansanelä-
kelaitosta. 

4.  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian. Lakia sovellettaisiin kui-
tenkin jo 1 päivästä tammikuuta 2009. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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         Lakiehdotus 
 
 
 

Laki 

sairausvakuutuslain 18 luvun 13 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 21 päivänä joulukuuta 2004 annetun sairausvakuutuslain (1224/2004) 18 luvun 

13 §:n 1 kohta, sellaisena kuin se on laissa 986/2008, seuraavasti: 
 
 

18 luku 

Sairausvakuutusrahasto ja vakuutusmaksut 

13 § 

Valtion rahoitusosuus ja yrittäjän lisärahoi-
tusosuus 

Valtion varoista rahoitetaan: 
1) kulut, jotka aiheutuvat sellaisen 11 §:n 

1 momentin 1 kohdan mukaisen päivärahan 
tai kuntoutusrahan maksamisesta, joka on 
enintään 11 luvun 7 §:ssä tarkoitetun vähim-
mäismäärän suuruinen tai, kun on kysymyk-
sessä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuk-
sista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 
35 §:ssä tarkoitettu kuntoutusraha, enintään 
viimeksi mainitussa pykälässä tarkoitetun 
vähimmäismäärän suuruinen; valtion varoista 

ei kuitenkaan rahoiteta niitä sairauspäivära-
hoja ja kuntoutusrahoja, jotka ovat enintään 
vähimmäismäärän suuruisia 12 luvun tai 
Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja 
kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 36 §:n 
1 momentin tai 37 taikka 39 §:n mukaisen 
yhteensovituksen vuoksi eikä niitä päivära-
hoja, joiden määrä on määräytynyt tämän 
lain 11 luvun 6 §:n  perusteella  ja ovat vä-
hintään 11 luvun 7 §:ssä tarkoitetun vähim-
mäismäärän suuruisia; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

20  . Sitä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä 
tammikuuta 2009. 

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

————— 

Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2009 

 
 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 
 
 
 
 
 
 
 

Laki 

sairausvakuutuslain 18 luvun 13 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 21 päivänä joulukuuta 2004 annetun sairausvakuutuslain (1224/2004) 18 luvun 

13 §:n 1 kohta, sellaisena kuin se on laissa 986/2008, seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

18 luku 

Sairausvakuutusrahasto ja vakuutusmak-
sut 

13 § 

Valtion rahoitusosuus ja yrittäjän lisärahoi-
tusosuus 

Valtion varoista rahoitetaan: 
1) kulut, jotka aiheutuvat sellaisen 11 §:n 

1 momentin 1 kohdan mukaisen päivärahan 
tai kuntoutusrahan maksamisesta, joka on 
enintään 11 luvun 7 §:ssä tarkoitetun vä-
himmäismäärän suuruinen, tai kun on ky-
symyksessä Kansaneläkelaitoksen kuntou-
tusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista 
annetun lain 35 §:ssä tarkoitettu kuntoutus-
raha, enintään viimeksi mainitussa pykäläs-
sä tarkoitetun vähimmäismäärän suuruinen; 
valtion varoista ei kuitenkaan rahoiteta niitä 
sairauspäivärahoja ja kuntoutusrahoja, jotka 
ovat enintään vähimmäismäärän suuruisia 
12 luvun tai Kansaneläkelaitoksen kuntou-
tusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista 
annetun lain 36 §:n 1 momentin tai 37 taik-
ka 39 §:n mukaisen yhteensovituksen vuok-
si; 

18 luku

Sairausvakuutusrahasto ja vakuutusmak-
sut 

13 § 

Valtion rahoitusosuus ja yrittäjän lisärahoi-
tusosuus 

Valtion varoista rahoitetaan: 
1) kulut, jotka aiheutuvat sellaisen 11 §:n 

1 momentin 1 kohdan mukaisen päivärahan 
tai kuntoutusrahan maksamisesta, joka on 
enintään 11 luvun 7 §:ssä tarkoitetun vä-
himmäismäärän suuruinen tai, kun on ky-
symyksessä Kansaneläkelaitoksen kuntou-
tusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista 
annetun lain 35 §:ssä tarkoitettu kuntoutus-
raha, enintään viimeksi mainitussa pykäläs-
sä tarkoitetun vähimmäismäärän suuruinen; 
valtion varoista ei kuitenkaan rahoiteta niitä 
sairauspäivärahoja ja kuntoutusrahoja, jotka 
ovat enintään vähimmäismäärän suuruisia 
12 luvun tai Kansaneläkelaitoksen kuntou-
tusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista 
annetun lain 36 §:n 1 momentin tai 37 taik-
ka 39 §:n mukaisen yhteensovituksen vuok-
si eikä niitä päivärahoja, joiden määrä on 
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— — — — — — — — — — — — — —  
 

määräytynyt tämän lain 11 luvun 6 §:n pe-
rusteella ja ovat vähintään 11 luvun 7 §:ssä 
tarkoitetun vähimmäismäärän suuruisia; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 ——— 

Tämä  laki tulee voimaan   päivänä    kuu-
ta 20  . Sitä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä 
tammikuuta 2009. 

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

——— 
 
 

 


