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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutetun
sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuu-
tusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suu-
ruudesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta
muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sekä
pysyvästi että väliaikaisesti vakuutetun sai-
rausvakuutusmaksun, työnantajan sairausva-
kuutusmaksun ja työnantajan kansaneläke-
maksun suuruudesta annettua lakia.

Eläkkeensaajia koskeva sairausvakuutus-
maksun 0,40 prosenttiyksikön suuruinen ko-
rotus ehdotetaan poistettavaksi vuoden 2003
alusta. Kaikkien vakuutettujen sairausvakuu-
tusmaksu olisi siten vuoden 2003 alusta sa-
man suuruinen, 1,50 prosenttia kunnallisve-
rotuksessa verotettavasta tulosta.

Lisäksi ehdotetaan väliaikaisesti koroteta-
vaksi työnantajan sairausvakuutusmaksua
0,014 prosenttiyksikköä. Maksun korotuksel-
la rahoitettaisiin eräissä Lapin läänin kunnis-
sa ja saaristokunnissa toteutettava kokeilu,
jossa yksityiset työnantajat ja valtion liikelai-

tokset vapautetaan tietyin edellytyksin mää-
räajaksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta.
Kokeiluun liittyen sairausvakuutusmaksun
korotus olisi määräaikainen ja koskisi vuosia
2003—2005. Yksityisten työnantajien, kun-
tatyönantajien, kirkkotyönantajien ja valtion
liikelaitosten uusi sairausvakuutusmaksu
olisi vuoden 2003 alusta 1,614 prosenttia
ja muiden työnantajien 2,864 prosenttia
ennakonpidätyksen alaisesta palkasta.

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

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuo-
den 2003 alusta. Työnantajan sairausvakuu-
tusmaksun suuruutta koskevaa määräaikaista
säännöstä sovellettaisiin vuoden 2005 lop-
puun.

—————
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PERUSTELUT

1. Nykyti la ja ehdotetut muutok-
set

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu

Vakuutetun sairausvakuutusmaksun suu-
ruudesta oli vuoteen 2002 pysyvä säännös
sairausvakuutuslain (364/1963) 33 §:n 1
momentissa. Säännöksen mukaan vakuutetun
sairausvakuutusmaksun suuruus oli 1,25
penniä veroäyriltä. Sairausvakuutusmaksua
on kuitenkin yksivuotisten lakien perusteella
peritty pysyvässä laissa säädettyä suurempa-
na tai pienempänä.

Vuoden 2002 alusta vakuutetun sairausva-
kuutusmaksun suuruudesta säädetään vakuu-
tetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan
sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kan-
saneläkemaksun suuruudesta annetun lain
(1206/2001) 2 §:ssä. Sen mukaan vakuutetun
sairausvakuutusmaksun suuruus on 1,50 pro-
senttia sairausvakuutuslain 33 §:ssä tarkoite-
tusta tulosta. Maksujen suuruutta koskevat
säännökset ovat pysyviä.

Euroon siirtymisen yhteydessä vuoden
2002 alussa luovuttiin veroäyrin käsitteestä.
Siinä yhteydessä muutettiin sairausvakuutus-
lain 33 §:ssä olevaa vakuutetun sairausva-
kuutusmaksun maksuperustetta teknisesti si-
ten, että maksun perusteeksi otettiin veroäy-
rien sijasta kunnallisverotuksessa verotettava
tulo. Mainitun säännöksen mukaan sairaus-
vakuutusmaksun perusteena on myös tulove-
rolain (1535/1992) 77 §:ssä tarkoitetun ul-
komaantyötulon rahana maksettava osa sekä
maatalousyrittäjien eläkelain (467/1969) ja
yrittäjien eläkelain (468/1969) mukainen työ-
tulo.

Eläkkeensaajilta on vuodesta 1993 peritty
vakuutetun sairausvakuutusmaksua korotet-
tuna. Korotus on ollut enimmillään 3,00
penniä veroäyriltä vuosina 1994—1997.

Vuodesta 1998 eläkkeensaajien sairausva-
kuutusmaksun korotusta on vuosittain pie-
nennetty. Korotettua maksua alennettiin
0,30 penniä veroäyriltä vuosina 1998 ja
1999, 0,70 penniä veroäyriltä vuonna 2000,
0,50 penniä veroäyriltä vuonna 2001 ja
0,80 prosenttiyksikköä vuonna 2002.

Vuonna 2002 eläkkeensaajien sairausva-
kuutusmaksun korotus on 0,40 prosenttia
eläketulosta, joten eläkkeensaajilta perittä-
vä sairausvakuutusmaksu on tällä hetkellä
1,90 prosenttia sairausvakuutuslain 33 §:ssä
tarkoitetusta tulosta. Eläkkeensaajilta perit-
tävästä sairausvakuutusmaksun korotukses-
ta säädetään vakuutetun sairausvakuutus-
maksun, työnantajan sairausvakuutusmak-
sun ja työnantajan kansaneläkemaksun
suuruudesta annetun lain 3 §:ssä.

Pääministeri Paavo Lipposen II hallituk-
sen hallitusohjelmassa todetaan, että eläke-
läisten ylimääräisen sairausvakuutusmaksun
alentamista jatketaan.

Vuonna 2002 perittävää eläkkeensaajien
sairausvakuutusmaksua koskevaa hallituksen
esitystä käsiteltäessä hallitusryhmät sopivat
eduskunnassa, että eläkkeensaajilta perittä-
vä ylimääräinen sairausvakuutusmaksu pois-
tetaan kokonaan vuoden 2003 alusta.

Hallitusohjelman ja eduskuntaryhmien
kannanoton mukaisesti ehdotetaan, että elä-
ketulon perusteella perittävä sairausvakuu-
tusmaksun 0,40 prosenttiyksikön suuruinen
korotus poistetaan kokonaan 1 päivänä
tammikuuta 2003. Eläkkeensaajilta perit-
täisiin siten vuoden 2003 alusta saman suu-
ruista sairausvakuutusmaksua kuin muilta
vakuutetuilta. Kaikkien vakuutettujen sai-
rausvakuutusmaksu olisi siten vuoden
2003 alusta 1,50 prosenttia sairausvakuu-
tuslain 33 §:ssä tarkoitetusta tulosta. Va-
kuutetun sairausvakuutusmaksun, työnanta-
jan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan
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kansaneläkemaksun suuruudesta annetun
lain 3 §, jossa säädetään eläketulon perus-
teella perittävästä sairausvakuutusmaksun
korotuksesta, ehdotetaan kumottavaksi.

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

Työnantajan sairausvakuutusmaksun suu-
ruus oli vuoteen 2002 saakka työnantajan so-
siaaliturvamaksusta annetun lain (366/1963)
1 §:n 1 momentin pysyvän säännöksen mu-
kaan 1,50 prosenttia ennakkoperinnän alais-
ten palkkojen määrästä. Sairausvakuutus-
maksua on kuitenkin yksivuotisten lakien pe-
rusteella peritty poikkeavasti siitä, mitä py-
syvässä laissa säädettiin. Maksu on vuodesta
1982 ollut eri suuruinen julkisen tahon työn-
antajille ja yksityisille työnantajille. Myös
julkisen tahon työnantajien maksut ovat poi-
kenneet toisistaan.

Työnantajan sairausvakuutusmaksun suu-
ruudesta on vuoden 2002 alusta säädetty
vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnan-
tajan sairausvakuutusmaksun ja työnanta-
jan kansaneläkemaksun suuruudesta anne-
tulla pysyvällä lailla. Lain 4 §:n mukaan
yksityisen työnantajan sairausvakuutusmak-
su on 1,60 prosenttia ennakonpidätyksen
alaisen palkan ja tuloverolain 77 §:ssä
tarkoitetun ulkomaantyötulon rahana mak-
setun osan yhteismäärästä. Kunnan, kun-
tayhtymän ja kunnallisen liikelaitoksen,
evankelisluterilaisen kirkon, sen seurakun-
nan ja seurakuntayhtymän sekä ortodoksi-
sen kirkkokunnan ja sen seurakunnan suo-
rittama työnantajan sairausvakuutusmaksu
on samoin 1,60 prosenttia. Muiden julki-
sen tahon työnantajien eli Ahvenanmaan
maakunnan, valtion ja valtion laitoksen
maksu on 2,85 prosenttia ennakonpidätyk-
sen alaisen palkan ja ulkomaantyötulon
yhteismäärästä. Sairausvakuutusmaksua
määrättäessä valtion liikelaitoksista anne-
tun lain (627/1987) mukaiset liikelaitokset
rinnastetaan yksityisiin työnantajiin.

Hallitus antaa eduskunnalle erikseen esi-
tyksen laiksi työnantajan sosiaaliturvamak-
susta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosi-
na 2003—2005. Esityksessä ehdotetaan, että
työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapautet-
taisiin laissa tarkemmin säädetyin edellytyk-

sin sellaiset yksityiset työnantajat ja valtion
liikelaitokset, joilla on kiinteä toimipaikka
laissa määritellyllä kokeilualueella. Vuosia
2003—2005 koskevan kokeilun tarkoitukse-
na on selvittää alueellisesti toteutettavan
maksuvapautuksen vaikutusta työllisyyteen
ja työnantajien työllistämisedellytyksiin ko-
keilualueen kunnissa. Kokeilussa olisivat
mukana Enontekiön, Inarin, Kemijärven,
Kittilän, Kolarin, Muonion, Pelkosenniemen,
Pellon, Posion, Sallan, Savukosken, Sodan-
kylän, Utsjoen ja Ylitornion kunnat Lapin
läänistä sekä niin sanotut A-saaristokunnat
eli Hailuoto, Houtskari, Iniö, Korppoo, Nau-
vo ja Velkua.

Maksuvapautuskokeilun arvioidaan pienen-
tävän Kansaneläkelaitoksen maksutuottoja
noin 8 miljoonaa euroa vuodessa. Pois jäävi-
en tuottojen korvaamiseksi työnantajan sosi-
aaliturvamaksua tulisi korottaa koko maassa
0,014 prosenttiyksikköä vuosina 2003—
2005. Maksun väliaikaisen korotuksen tuo-
tolla katettaisiin maksuvapautuskokeilusta
Kansaneläkelaitokselle aiheutuva maksutuot-
tojen menetys.

Vaikka työnantajan sosiaaliturvamaksu
koostuu työnantajan kansaneläkemaksusta ja
työnantajan sairausvakuutusmaksusta, niin
korotustarpeen vähäisyyden vuoksi korotusta
ei kuitenkaan jaettaisi tehtäväksi sekä kan-
saneläke- että sairausvakuutusmaksuun.
Koska Kansaneläkelaitoksen sairausvakuu-
tusrahasto on alijäämäinen, korotus ehdote-
taan tehtäväksi kokonaan työnantajan saira-
usvakuutusmaksuun.

Työnantajan sairausvakuutusmaksun suu-
ruus vuosina 2003—2005 olisi siten 1,614
prosenttia, kun maksun suorittajana on yksi-
tyinen työnantaja, kunta, kuntayhtymä, kun-
nallinen liikelaitos, evankelis-luterilainen
kirkko tai sen seurakunta, seurakuntayhtymä,
ortodoksinen kirkkokunta tai sen seurakunta.
Maksu olisi 2,864 prosenttia, kun maksajana
on Ahvenanmaan maakunta, valtio tai sen
laitos. Maksun suuruudesta vuosina 2003—
2005 säädettäisiin muuttamalla väliaikaisesti
vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnan-
tajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan
kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain
4 §:ää.
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2. Esityksen vaikutukset

2.1. Valtiontaloudelliset vaikutukset

Sairausvakuutusmaksun korotuksen pois-
taminen eläkkeensaajilta vähentäisi Kansan-
eläkelaitoksen vuonna 2003 saamia maksu-
tuottoja noin 39 miljoonaa euroa. Tällöin on
oletettu, että uudet ennakonpidätysperusteet
tulevat voimaan helmikuun alusta. Lisäksi on
otettu huomioon Kansaneläkelaitokselle ta-
pahtuvassa maksujen tilityksessä oleva kuu-
kauden viive. Vuositasolla korotetun maksun
poistamisen vaikutus olisi noin 46 miljoonaa
euroa.

Työnantajan sairausvakuutusmaksun korot-
taminen 0,014 prosenttiyksiköllä lisäisi Kan-
saneläkelaitoksen saamia maksutuottoja noin
8 miljoonaa euroa vuodessa. Vuonna 2003
maksutuottojen lisäys olisi noin 7 miljoo-
naa euroa. Maksun korotus lisäisi Kansan-
eläkelaitoksen maksutuottoja yksityisiltä
työnantajilta noin 5,5 miljoonaa euroa,
kuntatyönantajilta noin 1, 5 miljoonaa eu-
roa, kirkkotyönantajilta noin 0,05 miljoonaa
euroa ja muilta julkisilta työnantajilta noin
0,5 miljoonaa euroa vuodessa. Työnantajan
sairausvakuutusmaksun korottamisella saa-
tavilla tuotoilla katettaisiin maksuvapautus-
kokeilusta aiheutuva Kansaneläkelaitoksen
maksutuottojen vuositasolla noin 8 mil-
joonan euron suuruinen menetys.

Valtio vastaa takuusuorituksella kansanelä-
kerahaston ja sairausvakuutusrahaston netto-
rahoitusomaisuuden vähimmäismäärän saa-
vuttamisesta. Rahastojen varojen siirtomah-
dollisuudella voidaan vuonna 2003 arvion
mukaan pienentää sairausvakuutusrahastoon
suoritettavan valtion takuusuorituksen mää-
rää.

Valtion takuusuorituksen määrään vaikut-
tavat tämän esityksen lisäksi osaltaan myös
muut Kansaneläkelaitoksen rahoitusta kos-
kevat hallituksen esitykset. Hallitus antaa
eduskunnalle esityksen laiksi Kansaneläke-
laitoksen rahoituksen väliaikaisesta muutta-
misesta vuonna 2003. Esityksessä ehdote-
taan, että osa arvonlisäveron tuotosta, 1000
miljoonaa euroa, tilitetään Kansaneläkelai-
tokselle. Mainitusta tuotosta, joka olisi 300
miljoonaa euroa suurempi kuin vuonna 2002
tilitetty määrä, tilitettäisiin 700 miljoonaa

euroa kansaneläkerahastoon ja 300 miljoonaa
euroa sairausvakuutusrahastoon.

Hallitus antaa eduskunnalle myös esityk-
sen laiksi tapaturma- ja liikennevakuutus-
laitoksilta vuonna 2003 perittävästä mak-
susta. Esityksessä ehdotetaan jatkettavaksi
niin sanotun täyskustannusperiaatteen toteut-
tamista liikenne- ja tapaturmavakuutukses-
sa. Maksun tuotto, 51,6 miljoonaa euroa,
on otettu huomioon sairausvakuutusmeno-
jen valtion osuuden vähennyksenä.

Edellä esitetty huomioon ottaen arvioidaan,
että valtion takuusuoritusta ei tarvittaisi
vuonna 2003 kansaneläkerahastoon. Lisäksi
tämän hetken arvioiden mukaan oletetaan, et-
tä kansaneläkerahastoon kertyy rahaston vä-
himmäismäärän ylittäviä varoja 128 miljoo-
naa euroa siirrettäväksi sairausvakuutusra-
hastoon. Valtion takuusuorituksen määräksi
sairausvakuutusrahastoon arvioidaan vuonna
2003 noin 629 miljoonaa euroa, jolloin se
alenisi kuluvan vuoden takuusuorituksen ar-
viosta noin 37 miljoonaa euroa.

2.2. Vaikutukset maksujen maksajien
asemaan

Eläkkeensaajien korotetun sairausvakuu-
tusmaksun poistaminen lisäisi keskimääräistä
noin 970 euron suuruista eläkettä saavan yk-
sinäisen eläkkeensaajan käteen jääviä tuloja
vuonna 2003 vajaat 3 euroa kuukaudessa.
Eläkeläispuolison kuukausitulot kasvaisivat
tällä tulotasolla vastaavasti runsaat 3 euroa.
Suurempaa 1 500 euron kuukausieläkettä
saavan eläkeläisen nettotulot kasvaisivat noin
6 euroa kuukaudessa. Tällä tulotasolla yksi-
näisen eläkkeensaajan ja eläkeläispuolison
verotuksessa ei ole eroa, joten tulojen
kasvu olisi molemmissa tapauksissa 6 eu-
roa kuukaudessa. Eläkkeensaajat, joiden
keskimääräisen kuukausitulon vuonna 2003
arvioidaan jäävän alle 634 euroa, eivät
maksaisi kunnallisveroa eivätkä myöskään
sairausvakuutusmaksua. Puolisoilla tämä ra-
ja olisi noin 548 euroa.

Työnantajan sairausvakuutusmaksun 0,014
prosenttiyksikön suuruinen korotus nostaisi
kymmenen henkeä työllistävän työnantajan
sosiaaliturvamaksua 3,50 euroa kuukaudessa,
jos työnantajan maksamien palkkojen yh-
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teismäärä kuukaudessa olisi esimerkiksi
25 000 euroa. Maksuvapautuskokeilun ra-
hoittamiseksi tehtävä sairausvakuutusmaksun
korotus jää työnantajakohtaisesti niin pienek-
si, ettei korotuksella ole kokeilun ulkopuolel-
le jäävien työnantajien kannalta merkittävää
taloudellista vaikutusta. Kokeilua koskevan
hallituksen esityksen yhteydessä on tarkem-
min arvioitu kokeilun vaikutuksia.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä sosiaali- ja
terveysministeriössä. Valmistelun yhteydes-
sä on kuultu valtiovarainministeriötä, sisä-
asiainministeriötä, Kansaneläkelaitosta ja
Verohallitusta. Esitysluonnoksesta on pyy-
detty lausunto Ahvenanmaan maakuntahalli-
tukselta.

4. Muita esitykseen vaikuttavia
seikkoja

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi
sen yhteydessä. Kansaneläkelaitoksen rahoi-
tuksen osalta esitys liittyy kohdassa 2.1.
mainittuihin erikseen annettaviin hallituksen
esityksiin laiksi Kansaneläkelaitoksen rahoi-
tuksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna
2003 ja laiksi tapaturma- ja liikennevakuu-
tuslaitoksilta vuonna 2003 perittävästä mak-
susta. Lisäksi eduskunnalle annetaan erik-
seen vuoden 2003 talousarvioesitykseen liit-
tyen hallituksen esitys ulkomailla olevien ja

eräiden muiden henkilöiden sosiaaliturvan
rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi.

Maksuvapautuskokeilun toteuttamiseksi
eduskunnalle annetaan erikseen kohdassa 1
mainittu hallituksen esitys laiksi työnantajan
sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräis-
sä kunnissa vuosina 2003—2005.

5. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2003. Työnantajan sairaus-
vakuutusmaksun 0,014 prosenttiyksikön suu-
ruinen korotus koskisi sairausvakuutusmak-
suja, jotka suoritetaan vuosina 2003—2005
maksettavien palkkojen ja työtulojen perus-
teella.

6. Säätämisjärjestys

Perustuslain 81 §:n 1 momentin mukaan
valtion verosta säädetään lailla, joka sisältää
säännökset verovelvollisuuden ja veron suu-
ruuden perusteista sekä verovelvollisen oike-
usturvasta. Ehdotetulla lailla säädettäisiin ve-
ronluonteisten maksujen suuruudesta. Mak-
suvelvollisuuden perusteista ja maksuvelvol-
lisen oikeusturvasta säädetään muualla laissa.
Lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisessa
lainsäätämisjärjestyksessä.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus:
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Lakiehdotukset

Laki

vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan
kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muutta-

misesta

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

antajan kansaneläkemaksun suuruudesta 13 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1206/2001)
3 § sekä

muutetaan väliaikaisesti 4 § seuraavasti:

4 §

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

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

1) yksityisellä työnantajalla sekä sellaisella
valtion liikelaitoksella, johon sovelletaan val-
tion liikelaitoksista annettua lakia
(627/1987), 1,614 prosenttia;

2) kunnalla ja kuntayhtymällä sekä kunnal-
lisella liikelaitoksella 1,614 prosenttia;

3) evankelis-luterilaisella kirkolla sekä sen
seurakunnalla ja seurakuntayhtymällä 1,614
prosenttia;

4) ortodoksisella kirkkokunnalla ja sen seu-
rakunnalla 1,614 prosenttia;

5) Ahvenanmaan maakunnalla 2,864 pro-
senttia; ja

6) valtiolla ja sen laitoksella 2,864 prosent-
tia.

———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2003.
Lain 4 §:ää sovelletaan kuitenkin vain vuo-

sina 2003—2005 maksettavan palkan ja työ-
tulon perusteella suoritettaviin työnantajan
sairausvakuutusmaksuihin.

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

—————

Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho
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Liite
Rinnakkaistekstit

Laki

vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan
kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muutta-

misesta

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

antajan kansaneläkemaksun suuruudesta 13 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1206/2001)
3 § sekä

muutetaan väliaikaisesti 4 § seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

3 §

Eläkkeensaajan sairausvakuutusmaksu

Jos vakuutettu saa eläketuloa, häneltä pe-
ritään sen lisäksi, mitä maksusta 2 §:ssä
säädetään, sairausvakuutusmaksua 0,40
prosenttia sairausvakuutuslain 33 §:ssä
tarkoitetusta tulosta. Tämä sairausvakuu-
tusmaksun korotus on kuitenkin enintään
0,40 prosenttia veronalaisesta eläketulosta.

3 §
(kumotaan)

4 §

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

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

1) yksityisellä työnantajalla sekä sellaisel-
la valtion liikelaitoksella, johon sovelletaan
valtion liikelaitoksista annettua lakia
(627/1987), 1,60 prosenttia;

4 §

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

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

1) yksityisellä työnantajalla sekä sellaisel-
la valtion liikelaitoksella, johon sovelletaan
valtion liikelaitoksista annettua lakia
(627/1987), 1,614 prosenttia;



HE 143/2002 vp
Voimassa oleva laki Ehdotus
8

2) kunnalla ja kuntayhtymällä sekä kun-
nallisella liikelaitoksella 1,60 prosenttia;

3) evankelis-luterilaisella kirkolla sekä
sen seurakunnalla ja seurakuntayhtymällä
1,60 prosenttia;

4) ortodoksisella kirkkokunnalla ja sen
seurakunnalla 1,60 prosenttia;

5) Ahvenanmaan maakunnalla 2,85 pro-
senttia; ja

6) valtiolla ja sen laitoksella 2,85 prosent-
tia.

2) kunnalla ja kuntayhtymällä sekä kun-
nallisella liikelaitoksella 1,614 prosenttia;

3) evankelis-luterilaisella kirkolla sekä
sen seurakunnalla ja seurakuntayhtymällä
1,614 prosenttia;

4) ortodoksisella kirkkokunnalla ja sen
seurakunnalla 1,614 prosenttia;

5) Ahvenanmaan maakunnalla 2,864 pro-
senttia; ja

6) valtiolla ja sen laitoksella 2,864 pro-
senttia.

———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2003.
Lain 4 §:ää sovelletaan kuitenkin vain

vuosina 2003—2005 maksettavan palkan ja
työtulon perusteella suoritettaviin työnanta-
jan sairausvakuutusmaksuihin.

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

———


