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Laki
työnantajan sairausvakuutusmaksusta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Soveltamisala

Tässä laissa säädetään työnantajan sairausvakuutusmaksun maksamisesta. 

2 § 

Muiden lakien soveltaminen

Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, työnantajan sairausvakuutusmaksun verotusme-
nettelystä ja muutoksenhausta säädetään oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä an-
netussa laissa (768/2016) ja veronkannosta veronkantolaissa (769/2016).  

3 § 

Työnantaja

Työnantajalla tarkoitetaan tässä laissa:
1) ennakkoperintälain (1118/1996) 14 §:ssä tarkoitettua työnantajaa;
2) Pohjoismaiden investointipankkia, Pohjoismaiden projektivientirahastoa, Pohjois-

maiden kehitysrahastoa ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiötä; 
3) rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetussa laissa (627/1978) ja ulko-

mailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetussa laissa (1551/1995) tarkoitettua lähde-
veron perimiseen velvollista;

4) suomalaista työnantajaa, joka lähettää työntekijän ulkomaille samaan taloudelliseen
kokonaisuuteen kuuluvan ulkomaisen emo-, tytär- tai sisaryrityksen palvelukseen taikka
sellaisen ulkomaisen yrityksen palvelukseen, jossa suomalaisella työnantajalla on määrää-
misvalta.

Mitä tässä laissa säädetään työnantajasta, sovelletaan myös vakuutuskassalaissa
(1164/1992) tarkoitettuun sairauskassaan sen maksaessa täydennyspäivärahaa.

4 § 

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

Työnantaja on velvollinen maksamaan työnantajan sairausvakuutusmaksun, jos työnte-
kijä on sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaan Suomessa vakuutettu.

Työnantaja ei ole kuitenkaan velvollinen maksamaan työnantajan sairausvakuutusmak-
sua:
HE 29/2016
VaVM 9/2016
EV 104/2016
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1) ajalta ennen sitä seuraavaa kalenterikuukautta, jona työntekijä täyttää 16 vuotta;
2) sen kalenterikuukauden jälkeen, jona työntekijä täyttää 68 vuotta;
3) jos luonnollisen henkilön tai kuolinpesän samalle henkilölle maksamien, maksajan

elinkeino- tai muuhun tulonhankkimistoimintaan liittymättömien suoritusten määrä on
vähäinen; 

4) jos yksittäisen, satunnaisesti maksettavan suorituksen määrä on vähäinen.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään 2 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitetusta vähäi-

senä pidettävän suorituksen enimmäismäärästä.
Edellä 3 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu suomalainen työnantaja on velvollinen

maksamaan työnantajan sairausvakuutusmaksun ulkomaisen työnantajan puolesta.
Jos ennakkoperintälain 9 §:n 2 momentissa tarkoitettu sijaismaksaja maksaa palkkasaa-

tavan, työnantaja on velvollinen maksamaan työnantajan sairausvakuutusmaksun.

5 §

Työnantajan sairausvakuutusmaksun peruste

Työnantaja maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksun työntekijöille maksettavien
palkkojen yhteismäärän perusteella. 

Palkalla tarkoitetaan tässä laissa:
1) ennakkoperintälain 13 §:ssä tarkoitettua ennakonpidätyksen alaista palkkaa, palkki-

ota ja korvausta, vakuutuskassalaissa tarkoitetun sairauskassan maksamaa täydennyspäi-
värahaa ja työsuhteessa saatuja palvelurahoja;

2) tuloverolain (1535/1992) 77 §:ssä tarkoitetusta ulkomaantyöskentelystä saatua en-
nakkoperintälain 13 §:ssä tarkoitettua ennakonpidätyksen alaista palkkaa; 

3) rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 4 §:ssä tarkoitettua
palkkaa ja 3 §:ssä tarkoitettua taiteilijan henkilökohtaiseen toimintaan perustuvaa korva-
usta;

4) ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 10 §:ssä tarkoitettua
palkkaa;

5) Pohjoismaiden Investointipankin, Pohjoismaiden projektivientirahaston, Pohjois-
maiden kehitysrahaston ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön palveluksessa olevien
henkilöiden verottamisesta annetun lain (562/1976) 2 §:ssä tarkoitettua palkkaa. 

Palkkana ei pidetä sairausvakuutuslain 11 luvun 2 §:n 4 momentissa mainittuja eriä. 
Jos vakuutettu työskentelee lähetettynä työntekijänä tai muutoin ulkomailla ja hän saa

tuloverolain 77 §:ssä tarkoitettua verovapaata ulkomaantyötuloa tai hän on rajoitetusti ve-
rovelvollinen, työnantajan sairausvakuutusmaksun perusteena käytetään 2 momentin
2 kohdassa tarkoitetun ulkomaantyötulon ja 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetun palkan ja
korvauksen sijasta sitä työeläkelaeissa tarkoitettua palkkaa, jota ulkomaantyössä pidetään
eläkepalkkaan luettavan työansion ja eläkemaksujen perusteena (vakuutuspalkka), edel-
lyttäen, että vakuutetun eläketurva on järjestetty joko pakollisesti tai vapaaehtoisesti työ-
eläkelakien perusteella. 

6 §

Työnantajan sairausvakuutusmaksun kohdistaminen

Työnantajan sairausvakuutusmaksu kohdistetaan sille kalenterikuukaudelle, jonka ai-
kana sairausvakuutusmaksun perusteena olevan palkan ennakonpidätys on toimitettu tai
vero on peritty.
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7 §

Urheilijatulosta maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu

Jos työnantaja maksaa urheilijalle palkkaa tuloverolain 116 a §:n mukaisena urheilutu-
lona mainitun lain 116 c §:ssä tarkoitettuun urheilijarahastoon, työnantaja on velvollinen
maksamaan työnantajan sairausvakuutusmaksun rahastoon maksamansa palkan perus-
teella.

8 §

Vastuu työnantajan sairausvakuutusmaksusta

Työnantaja on valtiolle vastuussa sairausvakuutusmaksusta, jonka hän tämän lain mu-
kaan on velvollinen maksamaan.

9 §

Työnantajan sairausvakuutusmaksun palauttaminen

Työnantajalla on oikeus saada Verohallinnolta takaisin sairausvakuutusmaksu, joka on
maksettu sairausvakuutuslain 14 luvun 1 §:ssä tarkoitetun vuosilomapalkan tai lomakor-
vauksen perusteella. 

Työnantajalla, joka on maksamansa palkan perusteella hakemuksesta saanut sairausva-
kuutuslain nojalla päivärahaetuutta tai lakisääteisen pakollisen tai vapaaehtoisen tapatur-
ma- tai liikennevakuutuksen mukaista päivärahaa taikka työeläkelakien mukaista työelä-
kettä, kuntoutusrahaa tai työkyvyttömyyseläkettä ja siihen liittyvää kuntoutuskorotusta,
on oikeus saada Verohallinnolta takaisin maksamansa sairausvakuutusmaksu siltä osin
kuin se vastaa työnantajalle maksettua päivärahaa, eläkettä, kuntoutusrahaa tai kuntoutus-
korotusta. 

Sairausvakuutusmaksun palauttamiseen sovelletaan, mitä oma-aloitteisten verojen ve-
rotusmenettelystä annetun lain 25 §:ssä säädetään virheen korjaamisesta. Työnantaja voi
oikaista maksamaansa työnantajan sairausvakuutusmaksua myös vähentämällä liikaa
maksetun määrän samalta kalenterivuodelta maksettavasta työnantajan sairausvakuutus-
maksusta.  

10 §

Ennakkoratkaisu

Työnantajan sairausvakuutusmaksua koskevaan ennakkoratkaisuun sovelletaan ennak-
koperintälain ennakkoratkaisua koskevia säännöksiä. 

11 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Tällä lailla kumotaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta annettu laki (366/1963). 
Lakia sovelletaan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen alkavan verokauden verotus-

menettelyyn ja muutoksenhakuun.
Ennen lain voimaantuloa päättyneen verokauden verotusmenettelyyn ja muutoksenha-

kuun sekä muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun muuhun Verohal-
linnon päätökseen sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Muutoksenhaussa lain voimaantulon jälkeen annettuun ennen lain voimaantuloa päät-
tynyttä verokautta koskevaan sekä tämän lain voimaantulon jälkeen annettuun muuhun
Verohallinnon päätökseen sovelletaan tämän lain säännöksiä.
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Jos muualla lainsäädännössä viitataan työnantajan sosiaaliturvamaksusta annettuun la-
kiin, sillä tarkoitetaan viittausta tähän lakiin.

Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2016

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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