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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 
 

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä sairausvakuutuksen 

rahoitusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi (HE 68/2005 vp). 
 

Hallituksen lakiehdotuksen mukaan sairausvakuutuksen rahoitus jaettaisiin kahteen osaan, 

sairaanhoitovakuutuksen ja työtulovakuutuksen rahoitukseen. Sairaanhoitovakuutuksen etuuksia olisi 

Kelan maksamat kertaluonteiset sairaanhoidon korvaukset, kun taas työtulovakuutuksen etuuksia 

olisivat päivärahan luoteiset etuudet. Vastaavasti vakuutetuilta perittäisiin sairaanhoitoetuuksien 

rahoittamiseksi sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksua ja työtulovakuutuksen rahoittamiseksi 

päivärahamaksua. Sairaanhoitomaksu olisi pääsäännön mukaan 1,33 % kunnallisverotuksessa 



 

verotettavasta ansiotulosta (SVL 18:20.1). Päivärahamaksu olisi puolestaan lain voimaan tullessa 0,77 

% palkkatulosta, työtulosta ja muuta laissa säädetystä päivärahamaksun maksuperusteesta (SVL 18:21 

§). 
 

Vakuutettujen maksujen ohella työnantajat osallistuisivat edelleenkin sairausvakuutuksen 

rahoittamiseen sairausvakuutusmaksulla, jonka suuruus olisi lain voimaantullessa 2,06 % työnantajan 

sosiaaliturvamaksusta annetussa laissa tarkoitetusta palkasta (SVL 18:22). 
 

Säännökset maksujen tarkistamisesta pyrkivät varmistamaan, että etuusmenojen kasvu vaikuttaa 

välittömästi maksujen suuruuteen. Ehdotetun sairausvakuutuslain 18 luvun 9 §:n mukaan vakuutetuilla 

perittävän sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun tuotoilla rahoitetaan 50 % 8 §:n 1 momentin 1-4 

kohdan sekä 2 ja 3 momentin mukaisten sairaanhoitovakuutuksen kulujen yhteismäärästä. Valtion 

rahoitusosuus olisi vastaavasti 50 % (10 §). Maksua tarkistetaan ehdotetun 18 luvun 23 §:n mukaan 

siten, että maksujen tuotoilla ja valtion rahoitusosuudella voidaan kattaa luvun 8 §:ssä tarkoitetut 

sairaanhoitovakuutuksen kulut. Tarkistuksessa noudatetaan 9-10 §:ssä säädettyjä rahoitusosuuksia. 
 

Työtulovakuutuksen kulujen (SVL 18:11) jakautumisesta yhtäältä työnantajien sairausvakuutuksen ja 

sairausvakuutuksen päivärahamaksujen tuoton ja toisaalta valtion rahoitusosuuden välillä on säädetty 

lakiehdotuksen 18 luvun 12-13 §:ssä. Valtion rahoitusosuuden piiriin kuuluvat kulut on nimenomaisesti 

yksilöity. Maksujen tarkistamista koskevat säännösehdotukset ovat lain 24 §:ssä Lain ensimmäisen 

voimassaolovuoden jälkeiset kulujen muutokset on tarkoitus rahoittaa siten, että valtion 

rahoitusosuuden vähentämisen jälkeen tarvittavat maksujen muutoksen jakautuvat tasan 

päivärahamaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun kesken. 
 

Kuten hallituksen esityksen säätämisjärjestysperusteluissa on todettu (s. 34), vakuutetun 

sairausvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun on lainsäädäntökäytännössä katsottu 

olevan valtiosääntöoikeudelliselta kannalta veroja (veronluonteisia maksuja). Vaikka lakiesityksellä 

pyritäänkin vahvistamaan vakuutusperiaatetta jakamalla vakuutetun maksu sairaanhoitomaksuun ja 

päivärahamaksuun sekä sitomalla maksun suuruus etuusmenojen lisääntymiseen, tällä ei nähdäkseni ole 

vaikutusta näiden maksujen valtiosääntöoikeudelliseen luonnehdintaan. 
 

Valtiosääntöoikeudellisessa tarkastelussa vastikesuhdetta ei arvioida etuusmenojen kokonaisuuden ja 

maksujen määräytymisperusteen yhteyden vaan yksilöllisten maksuvelvollisten ja heidän saamiensa 

etuuksien välisen suhteen kannalta. Kunkin vakuututetun suorittaman maksun ja hänen 

sairaustilanteissa saamiensa korvausten tai päivärahojen välillä ei lakiehdotuksen nojalla ole sellaista 

välitöntä vastikesuhdetta, jota rahasuorituksen kategorisoiminen perustuslain 81 §:n 2 momentissa 



 

tarkoitetuksi maksuksi edellyttäisi. Tämä on erityisen ilmeistä sairaanhoitomaksussa, jossa 

maksuperusteilla ja korvausperusteilla ei ole mitään keskinäistä yhteyttä. Sen sijaan päivärahamaksu 

määräytyy samaan tapaan ansiotulojen perusteella kuin sairaustilanteissa maksettava päiväraha. 

Perusteiden samankaltaisuudesta huolimatta päivärahan suuruus ei kuitenkaan riipu yksilöllisestä 

maksukertymästä. Tämän vuoksi f 3 

 

on syytä katsoa, että perustuslain 81.2 §:n vaatimaa vastikesuhdetta ei ole myöskään 

päivärahamaksun ja päivärahan välillä. 
 

Katsonkin, että sekä sairaanhoitomaksua että päivärahamaksua, samoin kuin 

työnantajan sairausvakuutusmaksuakin, on pidettävä valtiosääntöoikeudellisesti 

perustuslain 81 §:n 1 momentissa tarkoitettuna verona. Niistä säätävän lain on siksi 

täytettävä tässä perustuslain kohdassa asetetut vaatimukset. 
 

Lakiehdotus sisältää verovelvollisuuden ja veron suuruuden perusteista perustuslain 

81 §:n 1 momentin edellyttämät säännökset, kun otetaan vielä huomioon, että 

ehdotetun 18 luvun 23.2 §:n mukaan sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun 

maksuprosentista säädettäisiin vuosittain annettavalla lailla. Luvun 24.2 §:ksi 

ehdotetun säännöksen mukaan päivärahamaksun ja työnantajan sairausvakuutuksen 

maksuprosentti sen sijaan vahvistettaisiin vuosittain asetuksella. Pykälän 1 momentin 

säännökset kuitenkin varmistavat sen, että valtioneuvoston harkinta on 

perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännön edellyttämällä tavalla luonteeltaan 

sidottua. Oikeusturvasta säätämistä koskevan vaatimuksen puolestaan täyttävät 

ehdotetun sairausvakuutuslain 18 luvun 31 §:n viittaukset verotusmenettelystä 

annettuun lakiin. Säännökset muutoksenhausta päätökseen, joka koskee työnantajan 

sairausvakuutusmaksua, ovat puolestaan laissa työnantajan sosiaaliturvamaksusta (17 

§)• 
 
 
Heimolassa 13.9.2005 

Kaarlo Tuori 
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Maija Saksiin 
13.9.2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perustuslakivaliokunnalle 
 
 

Perustuslakivaliokunnan pyytämänä lausuntona hallituksen esityksestä HE 68/2005 vp sai-
rausvakuutuksen rahoitusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi esitän kohteliaimmin seuraavan. 
 
Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuksen rahoituksen muuttamista siten, että se perustuisi 
työnantajan sairausvakuutusmaksuun, vakuutetun sairaanhoitomaksuun ja päiväraha-maksuun. Valtio 
rahoittaisi sairausvakuutuksesta maksettavia sairaanhoidon kustannuksia yhtä suurella osuudella kuin 
vakuutetut sekä vähimmäismääräiset sairaus- ja vanhempainpäivärahat kokonaan. Uudistuksen 
tarkoituksena on turvata etuuksien rahoituksen riittävyys siten, että maksujen suuruus määräytyisi 
etuusmenojen perusteella. Oikeutta sosiaaliturvaan koskevan perustuslain 19 §:n kannalta on 
merkittävää, että maksetut vakuutusmaksut eivät ehdotuksen mukaan ole edellytys etuusjärjestelmän 
piiriin kuulumiselle ja ettei vakuutetun henkilön oikeutta saada etuuksia tai etuuksien määrää ole sidottu 
vakuutusmaksujen maksamiseen. 
 
Säätämisjärjestysperustelujen mukaan sairaanhoitomaksu on valtiosääntöoikeudelliselta luonteeltaan 
vero ja sen vuoksi maksuprosentit säädettäisiin lailla. Ensimmäisen lakiehdotuksen 23 §:n mukaan 
sairaanhoitomaksun maksuprosenttia tarkistettaessa noudatetaan lain 9 ja 10 §:ssä säädettyjä 
rahoitusosuuksia. Maksuprosentista säädettäisiin vuosittain lailla. Sitä vaston 
säätämisjärjestysperustelujen mukaan vakuutetun päivärahamaksun ja työnantajan 
sairausvakuutusmaksun suuruudesta tehtäisiin vuosittain päätös valtioneuvoston asetuksella. 
Perusteluissa tukeudutaan perustuslakivaliokunnan lausuntoon PeVL 18/1998 vp, jonka mukaan 
kysymyksessä olisi valtiosääntöoikeudellinen maksu ja todetaan, että maksujen määräämiseen ei jäisi 
harkintaa. Ensimmäisen lakiehdotuksen 24 §:n mukaan päivärahamaksun ja työnantajan 
sairausvakuutusmaksun maksuprosenttia tarkistetaan siten, että maksujen tuotolla ja valtion 
rahoitusosuudella voidaan kattaa 11 §:ssä määritellyt työtulovakuutuksen kulut, kuitenkin siten, että 
valtion, työnantajien ja vakuutettujen rahoitusosuuksien välinen suhde ei muutu. 
 
Ehdotettujen maksujen valtiosääntöoikeudellinen luonne 
 
Valtiosääntöoikeudellisessa tarkastelussa maksuille on ominaista että ne ovat korvauksia tai vastikkeita 
julkisen vallan palveluista. Sen sijaan muut rahasuoritukset ovat valtiosääntöoikeudellisessa 
merkityksessä veroja (PeVL 66/2002 vp, s. 3, PeVL 67/2002 vp, s. 3/II, PeVL 3/2003 vp s. 2/I). Maksujen 
vastikesuhdetta arvioitaessa tulee kiinnittää huomiota muun muassa suoritteiden yksilöitävyyteen, 
kustannusvastaavuuteen ja vapaaehtoisuuteen (PeVL 61/2002 vp s.6/l). Jos vastikesuhdetta ei ole, 
suoritusta on pidettävä verona (PeVL 12/2005). 
Yksilöitävyydellä tarkoitetaan sitä, että suoritteita voidaan pitää maksuina, jos iaista ilmenee, 
minkälaisista palveluista maksuja voidaan periä (PeVL 12/2005 s. 3/I). Työnantajan 
sairausvakuutusmaksun ja vakuutetun päivärahamaksun ja sairaanhoitomaksun osalta yk-silöitävyyden 
vaatimus täyttyy, sillä etuudet, joiden rahoitukseen suoritukset kerätään, ovat tarkoin laissa säänneltyjä. 
Sairausvakuutusrahastosta katettavia sairausmenoja ovat ehdotetun sairausvakuutuslain 8 §:n mukaan 
sairausvakuutuslain ja kuntoutuksesta annetun lain mukaiset menot, muun muassa hoito-, tutkimus- ja 



 

matkakustannukset, lääkekorvaukset ja kuntoutusmenot. Ehdotetun sairausvakuutuslain 11 §:n mukaan 
uuden työtulovakuutuksen kutuja ovat sairausvakuutuslain ja kuntoutusrahalain mukaiset päivärahat, 
maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain mukaiset päivärahat siltä osin kuin ne kuuluvat perusturvaan 
sekä työterveyshuolloin järjestämisestä aiheutuvat kustannukset. 
 
Kustannusvastaavuus toteutuu ehdotuksessa siten, että työnantajan ja yksittäisen vakuutetun 
vuosittain maksaman maksun suuruus perustuu rahastosta maksettavien menojen kokonaismäärään. 
Ehdotetun sairausvakuutuslain 9 §:n mukaan vakuutetut rahoittavat 50 % sairaanhoitovakuutuksen 
menoista ja 10 §:n mukaan valtion rahoitusosuus olisi 50 %. Valtio rahoittaa ehdotetun 13 §:n mukaan 
työtulovakuutuksen menoista sen osan, joka muodostuu vähimmäismääräisistä päivärahoista. Muilta 
osin rahoitus koostuu 7 §:n mukaisesta työnantajien sairausvakuutusmaksusta sekä 12 §:n mukaisesta 
palkansaajien ja yrittäjien päivärahamaksusta. 
 
Kustannusvastaavuutta ei ole ehdotetun vakuutusmaksun ja sen välillä, kuinka paljon vakuutettu itse on 
mahdollisesti saanut tai tulee saamaan päivärahoja tai korvauksia. Vakuutetun maksujen perusteella ei 
myöskään synny oikeutta etuuksiin. Oikeus etuuksiin on määritetty sairausvakuutuslaissa sekä 
kuntoutuslaissa ja kuntoutusrahalaissa siten, että lainsäädännön soveltaminen - toisin sanoen 
pidetäänkö henkilöä vakuutettuna - määräytyy henkilön pysyvän maassa asumisen perusteella tai 
Suomessa työskentelyn vähimmäiskes-toa ja vähimmäistuloa koskevien ehtojen täytyttyä. (Lisäksi 
hakijan on täytettävä muut etuuden saamiseksi asetetut ehdot.) Vakuutetun henkilön mahdollisesti 
saaman päivärahan määrää ei ole sidottu maksuihin vaan hänen lakiehdotuksessa tarkoin määriteltyihin 
tuloihinsa. Myöskään mahdollisten korvausten määrä ei ole sidottu maksettuihin maksuihin tai niiden 
suuruuteen. Myös työnantajan sairausvakuutusmaksulta puuttuu tässä mielessä val-
tiosääntöoikeudellisesti maksulta vaadittavat piirteet. 
 
Pakollisuudella tarkoitetaan, sitä, että suorittamisvelvollisuus koskee laissa määriteltyjä oi-
keussubjekteja, eikä niiden suorittamisesta voi kieltäytyä. Tällainen pakolliseksi säädetty maksu voi olla 
valtiosääntöoikeudelliselta luonteeltaan vero. Rahasuorituksen mahdollisella käyttötarkoituksella ei ole 
valtiosääntöoikeudellisen arvioinnin kannalta merkitystä (PeVL 61/2002 vp, s. 6/1). Perustuslakivaliokunta 
on kuitenkin katsonut että maksujen luonnehdinta perustuu kokonaisarvioon, eikä pelkkä maksujen 
pakollisuus tehnyt maksusta veron luonteista (PeVL 12/2005 vp s. 4/I). 
 
Kaikki ehdotetut maksut ovat valtiosääntöoikeudellisesti veroja: ne ovat pakollisia, niitä ei voida pitää 
vastikkeina jostain julkisen vallan suoritteesta ja niiltä puuttuu yksilötasolla kustannusvastaavuus. 
 
Rahasuorituksen valtiosääntöoikeudellinen luonne vaikuttaa niihin vaatimuksiin, joita perustuslaki 
asettaa maksusuorituksesta säätämisen tapaan. Perustuslain 81 §:n 1 momentin mukaan veron 
suuruuden perusteista ja verovelvollisen oikeusturvasta tulee säätää lailla. Verovelvollisten piiri tulee 
määritellä yksiselitteisesti ja sääntelyn tulee olla tarkkaa sillä tavoin, että lakia soveltavien viranomaisten 
harkinta on sidottua. Valtaa säätää veron suuruudesta ei perustuslain mukaan ole mahdollista siirtää 
asetuksenantajalle (PeVL 3/2003 vp). 
Nyt käsiteltävänä olevan ehdotuksen valtiosääntöoikeudellisen arvioinnin kannalta onkin merkityksellistä 
se, missä määrin asetuksenantajalle jää valtaa määrätä veron suuruudesta. 
 
Ehdotetun 24 §:n mukainen valtuutus antaa valtioneuvoston asetus koskee välittömästi työnantajien ja 
vakuutettujen maksettavaksi tulevien rahasuoritusten määrää. Kerättävät maksut perustuvat kuitenkin 
muualla lainsäädännössä säänneltyihin menoihin. Lisäksi ehdotetussa sairausvakuutuslain 26 §:ssä 
määritellään sairausvakuutusrahaston kokonaismäärän vaihtelun rajat. Säännöksen mukaan vaihtelu 
vaikuttaisi maksuihin ja valtion osuuteen, jos vakucuusmaksun ja valtionosuuden vahvistamisen aikana 
arvioidaan, että rahaston määrä alittaisi 8 % vuotuisista kokonaiskuluista tai jos rahoitusomaisuus 
ylittäisi 10 % sairausvakuutuksen vuotuisista kokonaiskustannuksista. Lisäksi 23 §:n mukaan maksun 
tarkistamisessa tulee noudattaa nyt hyväksyttävän lain 9 ja 10 §:ssä säädettyjä maksuosuuksia ja 24 §:n 
mukaan kulujen muutokset rahoitetaan siten, että maksujen muutoksen jakautuvat tasan vakuutettujen 
ja työnantajien maksuihin valtion osuuden vähentämisen jäikeen. 
 



i  

Koska säännösten mukaan maksuja tarkistetaan siten, että tuotoilla ja valtion rahoitusosuudella voidaan 
kattaa laissa säädetyt kulut, suhteellisia maksuosuuksia ei saa muuttaa ja rahaston kokonaismäärän 
vaihtelun rajat on säädetty laissa, ovat maksujen tarkistamisen perusteet täsmällisesti laissa säänneltyjä, 
eivätkä ne  jätä harkintaa. Siten tästä näkökulmasta ei olisi valtiosääntöoikeudellisesti huomauttamista 
siihen, että ehdotetun 24 §:n mukaan maksut vahvistetaan vuosittain valtioneuvoston asetuksella. 
 
Lakiehdotus sisältää kuitenkin  säännökset sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun maksuprosentista 
(ehdotettu 20 §), sairausvakuutuksen päivärahamaksun prosentista (ehdotettu 21 §), sekä työnantajan 
sairausvakuutusmaksun maksuprosentista (ehdotettu 22 §). Hallituksen esityksessä laiksi 
vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ehdotettiin annettavaksi 
asetuksenantajalle valtuus muuttaa rahamäärää koskevia lain säännöksiä. Perustuslakivaliokunta totesi, 
ettei ole asianmukaista säätää lakia, joka antaisi tarkasti sidottuakaan lain muuttamisvaltaa 
asetuksenantajalle, ellei siihen ole erityisen painavia syitä. Erityisesti poikkeuksellisen usein toistuva 
tarve muuttaa rahamäärää koskevaa lain säännöstä voi valiokunnan mukaan olla sellainen erityisen 
painava syy, joka voi perustella tarkasti sidotun lain muuttamisvallan delegoinnin asetuksen antajalle. 
Kuitenkin valiokunta piti aiheellisena harkita, oliko lain muuttamisvaltaa tarkoittavien valtuuksien 
sisällyttäminen lakiin asiallisesti tarpeen (PeVL 2/2004 s. 2/II). Ehdotettu 24 § muistuttaa tuossa 
lausunnossa tarkoitettua sääntelyä. Perustuslakivaliokunnan aiempaa kannanottoa seuraten olisi 
aiheellista harkita, tulisiko myös 24 §:ssä tarkoitettu maksun tarkistaminen tehdä siten, että 
maksuprosenteista säädetään lailla. 
 
Huomautan vielä, että eduskunnan lainsäädäntövallan näkökulmasta myös ehdotettu 23 § sisältää 
eduskunnan lainsäätämisvallan kannalta erikoisen sääntelymallin. Sen mukaan sairausvakuutuksen 
sairaanhoitomaksun maksuprosentista säädettäisiin vuosittaisella lailla, ja maksua tarkistettaessa 
noudatetaan ehdotettuja lain 9 ja 10 §:ää maksuosuuksien jakautumisesta. Valtiosääntöoikeudellisesti on 
toki niin, että nyt mahdollisesti hyväksyttävällä tavallisella lailla ei voida sitoa eduskunnan tulevien 
lainsäädäntöratkaisujen sisältöä. 
 
Valtuutussäännökset 
 
Perustuslain 80 §:n nojalla valtioneuvosto ja ministeriö voivat antaa asetuksia perustuslaissa tai muussa 
laissa säädetyn valtuuden nojalla. Lailla on kuitenkin säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien 
perusteista. Laissa olevalta valtuutukselta on perustuslakivaliokunnan vakiintuneessa käytännössä 
edellytetty täsmällisyyttä ja tarkkarajaisuutta. Ehdotetussa sairausvakuutuslain 2 §:ssä määritellään 
työtulon käsite ja valtuutetaan valtioneuvosto säätämään tarkemmin siitä, mitä iuetaan työtuloihin. 
Säännös on suhteellisen yksityiskohtainen määritellessään työtuloa. Tämän vuoksi valtuutus antaa 
tarkempia määräyksiä täyttää perustuslain täsmäliisyysvaatimuksen. 
 
Toisen lakiehdotuksen 13 §:n mukaan sosiaaliturvamaksun takaisin saamisesta ja sitä koskevan 
päätöksen oikaisusta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Kysymys on yksilön oikeusturvaan 
liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Valtuutussäännös  ei  täytä perustuslaissa asetettua 
täsmällisyysvaatimusta. 
 
Tulo-ja menoarvion ulkopuolinen rahasto 
 
Sairausvakuutuslain muuttamista koskevan ensimmäisen lakiehdotuksen 34 §:n mukaan 
sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksut ja päivärahamaksut tilitetään sairausvakuutusrahastoon 
Kansaneläkelaitokselle. Ehdotuksen 35 §:n mukaan valtion on suoritettava Kansaneläkelaitokselle 
valtion osuus kuukausittain siten kun valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään. Lisäksi 
ehdotetun 27 §:n mukaan valtion on suoritettava Kansaneläkelaitokselle sellainen määrä varoja, että 
sairausvakuutusrahaston maksuvalmius on koko ajan turvattu. Nämä maksuvalmiussuoritukset tulee 
palauttaa valtiolle, kun niitä ei enää tarvita maksuvalmiuden turvaamiseen. 
 
Perustuslain 87 §:n mukaan talousarvion ulkopuolelle voidaan lailla perustaa rahasto, jos valtion 
pysyvän tehtävän hoitaminen sitä ehdottomasti edellyttää, tehtävä kuuluu pysyvästi valtion hoidettavaksi 



 

eivätkä budjettitalouden piirissä olevat keinot soveltuisi tehtävän hoitamiseen. Säännöksen perustelujen 
mukaan erityisesti sellainen toiminta, joka edellyttää varautumista määrältään huomattaviin ja vaikeasti 
ennakoitaviin, ehkä kokonaan toteutumatta jääviin menoihin, saattaa edellyttää rahaston perustamista. 
Koska talousarvion ulkopuoliset rahastot merkitsevät poikkeusta talousarvion 
täydellisyysperiaatteeseen ja eduskunnan budjettivallan kaventamista, rahastojen perustamisen tulisi 
olla poikkeuksellista. (HE 1/1998 vp s. 57 ja 138-139). Tämän vuoksi rahastojen perustamista tai 
olennaista käyttötarkoituksen laajentamista koskevan lain hyväksymiseen vaaditaan vähintään kahden 
kolmasosan enemmistö annetuista äänistä. 
 
Nyt  käsiteltävänä olevat ehdotukset eivät merkitse uuden rahaston perustamista eivätkä nykyisen 
rahaston käyttötarkoituksen olennaista laajentamista. Siten lakiehdotuksen voidaan käsitellä tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä. Voimassaolevien sairausvakuutuslain, kuntoutuslain ja kuntoutusrahalain 
mukaisten etuuksien ja korvausten aiheuttaminen kulujen rahoittamiseksi kerättäviä varoja ei myöskään 
rahastoida tosiasiallisesti vaan kysymyksessä on niin kutsuttu jakojärjestelmä. Maksuja kerätään 
ehdotuksen mukaan ainoastaan arvioituun vuotuiseen tarpeeseen edellä maksujen 
valtiosääntöoikeudellisen luonteen tarkastelun yhteydessä tarkemmin esittämälläni tavalla. 
 
Vakuutettujen yhdenvertainen kohtelu 
 
Hallituksen esitys sisältää kaksi ehdotusta, joita tulee tarkastella perustuslain 6 §:n yhden-
vertaisuussäännöksen valossa. Säännöksen mukaan ketään ei saa asettaa ilman hyväksyttävää perustetta 
eri asemaan sukupuolen, iän alkuperän, kielen uskonnon vakaumuksen, mielipiteen terveydentilan, 
vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Sairausvakuutuslain muuttamista 
koskevan ensimmäisen lakiehdotuksen 20 §:n mukaan eläkkeensaajat ja muita sosiaaliturvaetuuksia 
saavat henkiiöt maksaisivat sairaanhoitovakuutuksesta 0,17 % suurempaa sairaanhoitovakuutusmaksua 
kuin muut vakuutetut. Suurempi maksu perustuu ehdotuksen mukaan siihen, että tavoitteena on säilyttää 
vakuutettujen maksut nykyisen sairausvakuutusmaksun suuruisena. Koska eläkkeen ja sosiaaliturva-
etuuksien saajille ei ehdoteta uutta päivärahamaksua, on maksun pitäminen nykyisen suuruisena 
toteutettu korkeammalla sairaanhoitomaksulla. Vaikka tämä perustelu näyttäisi lain säätämisajankohdan 
tilanteessa mahdollisesti hyväksyttävältä,  se  ei  myöhemmin lain voimaantultua ole perustuslain 6 §:n 
edellyttämä hyväksyttävä peruste sille, että eläkkeensaajat ja päivärahaetuuksien saajat osallistuvat 
sairaanhoitovakuutuksen rahoittamiseen suuremmalla maksuosuudella kuin muut vakuutetut. Kokonaan 
toinen kysymys on se, olisiko perusoikeussäännösten kannalta sallittua asettaa vakuutetuille 
erisuuruiset sairaanhoitova-kuutusmaksut sen perusteella, kuinka suuret kustannukset he 
vakuutusjärjestelmälle todennäköisesti tulevaisuudessa aiheuttavat. Hallituksen esityksessä ei 
kuitenkaan ole edes väitetty, että eläkkeensaajien ja sosiaaliturvaetuuksia saavien henkilöiden 
suurempien maksujen perusteluna olisi se, että he aiheuttavat sairausvakuutukselle suurempia kustan-
nuksia kuin muut vakuutetut. Tämän vuoksi tämän kysymyksen valtiosääntöoikeudellinen arviointi ei ole 
nyt tarpeen. Koska erisuuruisten maksujen perustelua ei voi pitää perusoikeussäännöksen tarkoittamana 
hyväksyttävänä perusteluna, asettaa ehdotus vakuutetut maksujensa suhteen eri asemaan vastoin 
perustuslain 6 §:n kieltoa. 

 
Ehdotettu työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 3 § on ongelmallinen työnantajien 
yhdenvertaisen kohtelun kannalta. Sen mukaan työnantajan sosiaaliturvamaksua ei suoriteta urheilijan 
palkkion perusteella, vaikka ehdotetun 4 §:n mukaan laissa tarkoitettuna työtulona pidetään myös 
urheilijan palkkiota. Koska tämä erilainen kohtelu kuitenkin perustuu voimassa olevaan lakiin, jota ei 
ole  tässä yhteydessä ehdotettu muutettavaksi (sosiaaliturvamaksun suorittamisesta urheilemisesta 
saadusta palkkiosta annetun lain 375/1995), ei voimaan jäävä työnantajien erilainen kohtelu vaikuta nyt 
käsiteltävänä olevien lakiehdotusten käsittelyjärjestykseen. 
 
Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2005 



i  
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Veli-Pekka Viljanen 
 

HE 68/2005 vp SAIRAUSVAKUUTUKSEN RAHOITUSTA KOSKEVAN 

LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTTAMISEKSI 
 
 
Eduskunnan perustuslakivaliokunta 13.9.2005 
 
 
 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi sairausvakuutuksen uudesta rahoitusjärjestelmästä.  

Lakiehdotuksen 18 luvun 4 §:n mukaan lain perusteella määrättäviä "vakuutusmaksuja" olisivat 

vakuutetun sairausvakuutusmaksu ja työnantajan sairausvakuutusmaksu. Esityksen yhtenä tavoitteena on 

esityksen perustelujen mukaan vahvistaa vakuutusperiaatetta tiivistämällä maksujen ja etuuksien välistä 

yhteyttä (ks. HE, s. 9). Ehdotuksen mukaan vakuutetut ja valtio osallistuisivat yhtä suurella osuudella 

sairaanhoitoetuuksien rahoittamiseen. Huolimatta ehdotuksen taustalla olevasta vakuutusajatuksesta on 

vakuutetun sairausvakuutusmaksua ja työnantajan sairausvakuutusmaksua kuitenkin pidettävä 

valtiosääntöoikeudellisesti veroina. Mainitut maksut kohdistuvat yleisesti julkisten sairaanhoitomenojen 

rahoitukseen eikä niitä voida pitää vastikkeina julkisen vallan yksilöidyistä palveluista, mitä on pidetty 

edellytyksenä sille, että julkisyhteisöille tulevia suorituksia voitaisiin pitää perustuslain 81 §:n 2 

momentissa tarkoitettuina maksuina (ks. esim. PeVL 61/2002 vp, PeVL 66/2002 vp ja PeVL 67/2002 vp; 

vrt. myös ennen uuden perustuslain säätämistä annettu PeVL 18/1998 vp, joka koski palkansaajan 

työttömyysvakuutusmaksun oikeudellista luonnetta ja jossa torjuttiin ajatus sen maksun luonteisuudesta). 

Näin ollen edellä mainittuja maksuja on arvioitava perustuslain 81 §:n 1 momentin 

verolaille asettamien vaatimusten valossa. Säännöksen mukaan valtion verosta säädetään lailla, joka 

sisältää säännökset verovelvollisuuden ja veron suuruuden perusteista sekä verovelvollisen 

oikeusturvasta. 

Vakuutetun sairausvakuutusmaksun osalta maksuvelvollisuudesta säädetään 1. 

lakiehdotuksen 18 luvun 5 ja 6 §:ssä. Työnantajan sairausvakuutusmaksun osalta maksuvelvollisuudesta 

säädetään 1. lakiehdotuksen 18 luvun 7 §:ssä ja 2. lakiehdotuksen 2 ja 3 §:ssä. 2. lakiehdotuksen 3 § 

jättää työnantajan maksuvelvollisuuden eräiltä osin riippumaan valtioneuvoston asetuksella säädettävien 

laissa tarkoitettujen suoritusten enimmäismäärien ylittymisestä. Kyse on vähäisistä poikkeamisista 

työnantajan maksuvelvollisuudesta eikä niillä ole olennaista taloudellista merkitystä (vrt. HE, s. 32). 

Näin ollen verovelvollisuuden perusteiden voidaan katsoa tulleen säännellyksi lain tasolla perustuslain 

81 §:n 1 momentin edellyttämällä tavalla. 

Vakuutetun sairausvakuutusmaksun maksuperusteet ilmenevät 1. lakiehdotuksen 18 luvun 

14-19 §:ssä. Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun suuruus lain voimaan tullessa ilmenee 18 luvun 20 

§:stä, sairausvakuutuksen päivärahamaksun suuruus vastaavasti 21 §:stä ja työnantajan 



 

sairausvakuutusmaksun suuruus 22 §:stä. Näiltä osin ehdotus täyttää selkeästi perustuslain 81 §:n 1 

momentin vaatimuksen, jonka mukaan veron suuruuden perusteista on niin ikään säädettävä lailla. 

Perustuslain tämän vaatimuksen kannalta on ongelmaton myös 23 §-n säännös, jonka mukaan 

sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun maksuprosentin tarkistus toteutetaan vuosittain erikseen 

annettavalla lailla. Sen sijaan sairausvakuutuksen päivärahamaksun ja työnantajan 

sairausvakuutusmaksun tarkistaminen toteutettaisiin 18 luvun 24 §:n mukaan vuosittain valtioneuvoston 

asetuksella. Pykälän mukaan kyseisten maksujen maksuprosenttia tarkistetaan siten, että maksujen 

tuotoilla ja valtion rahoitusosuudella voidaan kattaa laissa yksilöidyt työtulovakuutuksen kulut. Kulujen 

muutokset rahoitetaan siten, että valtion rahoitusosuuden vähentämisen jälkeen tarvittavat maksujen 

muutokset jakautuvat tasan päivärahamaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun kesken. 

Perustuslakivaliokunnan käytännössä on lähdetty siitä, että veron suuruuden perusteet 

tulee olla laissa säädetty niin tarkoin, että lakia soveltavien viranomaisten harkinta veroa määrättäessä 

sidottua (ks. esim. PeVL 67/2002 vp). Käsillä olevassa tilanteessa asetuksenantajan harkintaa rajaa 

ensinnäkin 1. lakiehdotuksen 18 luvun 11 §:n listaus sairausvakuutusrahastosta maksettavien 

työtulovakuutuksen kuluista. Toinen rajaava tekijä ovat säännökset työnantajien sekä palkansaajien ja 

yrittäjien rahoitusosuudesta (18 luvun 12 §) ja säännös valtion rahoitusosuudesta (18 luvun 13 §). 

Hallituksen esityksen perusteluissa on asiaa arvioitu siten, että maksujen tarkistamisperusteet olisivat 

lailla vahvistetut, joten maksujen määräämisen ei jäisi harkintaa (ks. HE, s. 27). Kun otetaan huomioon 

asetuksenantajan harkintavaltaa rajaavat säännökset, katson, että 1. lakiehdotuksen 24 §:n mukainen 

maksujen suuruuden tarkistamismenettely on vielä sovitettavissa yhteen sen perustuslain 81 §:n 1 

momentin sisältämän vaatimuksen kanssa, että laista tulee ilmetä veron suuruuden perusteet. 

2. lakiehdotuksen 1 §:n mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään vuosittain 

työnantajan sosiaaliturvamaksun maksuprosentista, joka määräytyy työnantajan kansaneläkemaksun 

maksuprosentin ja työnantajan sairausvakuutusmaksun maksuprosentin yhteismäärän perusteella. Olen 

ymmärtänyt säännöksen niin, että asetuksessa on tältä osin kyse vain yhteen-laskutoimituksesta. Sekä 

työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentti että työnantajan sairausvakuutusmaksun maksuprosentti 

määräytyvät muualla säädetyn perusteella. Näin ollen kyseinen asetuksenantovaltuus ei ole 

ongelmallinen perustuslain 81 §:n näkökulmasta. 

2. lakiehdotuksen 13 §:n 4 momentin mukaan sosiaaliturvamaksun takaisin saamisesta ja 

sitä koskevan päätöksen oikaisusta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Nykyisin asiasta on säädetty 

työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen (940/1978) 6 - 8 a §:ssä. Sosiaaliturvamaksun 

takaisin saamista ja sitä koskevan päätöksen oikaisua koskevalla sääntelyllä on tärkeä merkitys 

maksuvelvollisen työnantajan oikeuksien ja velvollisuuksien kannalta. Kyse on mielestäni sellaisesta 

yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteita koskevasta sääntelystä, jota koskevat säännökset tulisi 

perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan sisällyttää eduskunnan säätämään lakiin, eikä niitä koskevaa 

sääntelyä voida jättää ehdotetulla tavalla valtioneuvoston asetuksen varaan. Oikaisumenettelyllä on 
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lisäksi selkeä oikeusturva-funktio, joten myös perustuslain 21 § ja 81 §:n 1 momentin säännös 

verovelvollisen oikeusturvasta perustelevat vaatimusta sitä koskevan sääntelyn lakitasoisuudesta. Katson, 

että edellä mainituista syistä 2. lakiehdotuksen 13 §:n 4 momentin asetuksenantovaltuus on poistettava 

lakiehdotuksesta ja sosiaaliturvamaksun takaisin saamisesta ja sitä koskevan päätöksen oikaisusta on 

säädettävä suoraan laissa. 
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 
 
 
 

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä sairausvakuutuksen 

rahoitusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi annetun hallituksen esityksen 68/2005 vp 

täydentämisestä (HE 129/2005 vp). 
 

Täydentävässä esityksessä ehdotetaan aiemmin annettua esitystä muun muassa yrittäjien 

omavastuuajan korvaamista ja tämän rahoittamista koskevilla säännöksillä. Rahoitusta 

koskevien säännösten mukaan yrittäjien omavastuuajalta maksettavat sairauspäivärahat 

rahoitettaisiin yrittäjien päivärahamaksun lisäosuudella Sairausvakuutuslain 18 luvun 13 §:n 2 

momenttiin ehdotetun säännöksen mukaan "kulut, jotka aiheutuvat 8 luvun 10 §:n perusteella 

maksettavasta sairauspäivärahasta rahoitetaan yrittäjien eläkelaissa tarkoitetun työtulon 

perusteella perittävän maksun tuotoilla (yrittäjän lisärahoitusosuus)". Tällaista 

"lisärahoitusosuutta peritään päivärahamaksun lisäksi vakuutetulta, jolla on voimassa yrittäjien 

eläkelaissa tarkoitettu vakuutus", samaan lukuun ehdotetun 21 §:n 2momentin mukaan 

"yrittäjän lisärahoitusosuus on lain voimaantullessa 0,25 prosenttia voimassa olevan yrittäjien 

eläkelaissa tarkoitetun vakuutuksen mukaisesta työtulosta". Tätä osuutta "tarkistetaan siten, että 

yrittäjän lisärahoitusosuuden tuotolla voidaan kattaa se osa 11 §:ssä tarkoitetusta 

työtulovakuutuksen kulusta, joka muodostuu 8 luvun 10 §:ssä tarkoitetusta päivärahamenosta". 
 

Olen antanut valiokunnalle 13.9.2005 lausunnon hallituksen esityksestä 68/2005 vp. Tuossa 

lausunnossani katsoin, että myös ehdotettua päivärahamaksua on pidettävä 

valtiosääntöoikeudellisesti verona. Totesin, että päivärahamaksu kyllä määräytyy samaan 

tapaan ansiotulojen perusteella kuin sairaustilanteissa maksettava päiväraha mutta että 

perusteiden samankaltaisuudesta huolimatta päivärahan suuruus ei kuitenkaan riipu 

yksilöllisestä maksukertymästä. Siksi päivärahamaksun ja päivärahan välillä ei käsityksen 

mukaan vallinnut perustuslain 81.2 §:n vaatimaa vastikesuhdetta. 
 



 
Sama arvio pätee myös nyt ehdotettuun yrittäjien lisärahoitusosuuteen, joka kohdennetaan yrittäjille 

omavastuuajalta maksettavien sairauspäivärahojen korvaamiseen. Tässäkään tapauksessa maksun ja 

päivärahojen välillä ei yksilöiden kohdalla ole sellaista vastikesuhdetta, jota rahasuorituksen 

valtiosääntöoikeudellinen maksun luonne perustuslakivaliokunnan vakiintuneen perustuslain 81 §:ää 

koskevan tulkintakäytännön mukaan edellyttää. 
 

Myös yrittäjien lisärahoitusosuudesta annettavien säännösten on siten täytettävä verolaille perustuslain 81 

§:n 1 momentissa asetetut edellytykset. Päivärahamaksun tarkistuksista päätettäisiin myös yrittäjien 

lisärahoitusosuuden osalta 18 luvun 24 §:n 3 momentin mukaan vuosittain valtioneuvoston asetuksella. 

Mainitun pykälän edeltävät säännökset kuitenkin varmistavat sen, että valtioneuvoston harkinta on 

perustuslakivaliokunnan käytännön mukaisesti sidottua. 
 
 
Heimolassa 11.10.2005 

Kaarlo Tuori 
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Veli-Pekka Viljanen 
 

HE 129/2005 vp SAIRAUSVAKUUTUKSEN RAHOITUSTA KOSKEVAN 

LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTTAMISEKSI ANNETUN HALLITUKSEN 

ESITYKSEN HE 68/2005 vp TÄYDENTÄMISESTÄ 
 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 11.10.2005 
 
 
 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi yrittäjän oikeudesta sairauspäivärahaan omavastuuajalta 

sairausvakuutuslain perusteella (1. lakiehdotuksen 8 luvun 10 §). Ehdotettu säännös toteuttaa tältä osin 

perustuslain 19 §:n 2 momentin sisältämää perustuslaillista toimeksiantoa, jonka mukaan lailla taataan 

jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan muun muassa sairauden ja työkyvyttömyyden aikana. 

Esityksessä ehdotetaan, että kulut yrittäjille maksettavasta sairauspäivärahasta 

rahoitettaisiin yrittäjien eläkelaissa tarkoitetun työtulon perusteella perittävän maksun tuotoilla. Yrittäjän 

lisärahoitusosuutta perittäisiin vakuutetulta, jolla on voimassa yrittäjien eläkelaissa tarkoitettu vakuutus. 

Yrittäjien lisärahoitusosuuden sääntelyä on arvioitava samoin kuin vakuutetun 

sairausvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun sääntelyä perustuslain 81 §:n 1 momentin 

mukaisten verolaille asetettujen vaatimusten kannalta. Lisärahoitusosuus nimittäin käytetään yleisesti 

yrittäjille maksettaviin sairauspäivärahoihin eikä niitä voida maksajan kannalta pitää vastikkeina 

julkiselta vallalta saatavista yksilöidyistä etuuksista. Tämän vuoksi myös lisärahoitusosuuden sääntelyn 

tulee tapahtua lailla, joka sisältää säännökset verovelvollisuuden ia veron suuruuden perusteista sekä 

verovelvollisen oikeusturvasta. 

Verovelvollisuuden perusteet ilmenevät yrittäjien lisärahoitusosuuden osalta yksilöidysti 

1. lakiehdotuksen 18 luvun 13 §:n 2 momentista. Veron suuruuden perusteiden osalta lisärahoitusosuus 

lain voimaantullessa määräytyy 21 §:n 2 momentin perusteella yksilöitynä prosenttiosuutena yrittäjien 

eläkelaissa tarkoitetun vakuutuksen mukaisesta työtulosta. Yrittäjien lisärahoitusosuuden tarkistaminen 

sidotaan 24 §:n 2 momentissa siihen, että yrittäjän lisärahoitusosuuden tuotolla voidaan kattaa se osa 11 

§:ssä tarkoitetusta työtulovakuutuksen kulusta, joka muodostuu yrittäjän sairauspäivärahasta 

omavastuuajalta. 

Tällainen lisärahoitusosuuden sitominen yrittäjän sairauspäivärahan kustannuksiin täyttää 

riittävällä tavalla perustuslain 81 §:n 1 momentin vaatimuksen, jonka mukaan veron suuruuden 

perusteista on säädettävä lailla. Siten ehdotukset yrittäjien lisärahoitusosuudes-ta eivät muuta 

alkuperäisestä hallituksen esityksestä 68/2005 vp perustuslakivaliokunnalle 13.9.2005 antamassani 



 

lausunnossa omaksumaani käsitystä, jonka mukaan ehdotetut säännökset lain tarkoittamien maksujen 

määräytymisperusteista ovat sopusoinnussa perustuslain 81 §:n 1 momentin kanssa. 
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Maija Saksiin 

10.10.2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perustuslakivaliokunnalle 
 

Perustuslakivaliokunnan pyytämänä lausuntona hallituksen esityksestä HE 129/2005 vp sairaus-

vakuutuksen rahoitusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi annetun hallituksen esityksen HE 

68/2005 vp täydentämisestä esitän kohteliaimmin seuraavan. 
 
 
Vakuutettujen yhdenvertaisuus 
 

Ehdotuksen 8 luvun 10 §:n mukaan yrittäjälle maksettaisiin sairauspäivärahaa sairausvakuutuslain 

mukaisen omavastuuajan, lukuun ottamatta työkyvyttömyyden alkamispäivää ja sitä seuraavaa kolmea 

arkipäivää. Tätä oikeutta sairauspäivärahaan ei otettaisi huomioon sairauspäivärahan enimmäisaikaan. 
 

Nykyisin palkansaajalla on oikeus palkkaan sairausvakuutuslain mukaiselta sairauspäivärahan 

omavastuuajalta ja maatalousyrittäjällä on oikeus korvaukseen erityislainsäädännön perusteella, mutta 

yrittäjä tai niin kutsuttu omaa työtään tekevä henkilö ei saa omavastuuajalta päivärahaa tai muuta 

toimeentuloa. Ehdotuksen tarkoituksena on saattaa yrittäjien eläkelain mukaan vakuutetut yrittäjät 

samankaltaiseen asemaan kuin maatalousyrittäjien eläkelain mukaan vakuutetut maatalousyrittäjät. 
 

Ehdotuksella edistetään eri lakien mukaan vakuutettujen tai etuuksiin oikeutettujen henkilöiden 

yhdenvertaisuutta ja siten se osaltaan toteuttaa perustuslain 22 §:ssä asetettu velvollisuutta edistää 

perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. 
 

Yrittäjällä on ehdotuksen mukaan oikeus saada korvausta ehkäisevän työterveyshuollon lisäksi 

ehdotetun 13 luvun 2 §:n mukaan itselleen järjestämästään sairaanhoidosta ja muusta terveyden-

huollosta aiheutuneista tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista. Ehdotetun 18 luvun 13 §:n 1 

momentin mukaan yrittäjälle tai muulle omaa työtään tekevälle aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset 

kulut rahoitetaan valtion varoista. 
 

 

 



 
Myös näillä ehdotuksilla edistetään eri lakien mukaan vakuutettujen tai etuuksiin oikeutettujen hen-

kilöiden yhdenvertaisuutta. Yhtäältä lähennetään yrittäjien oikeutta palveluihin muiden henkilöiden 

oikeuksiin ja toisaalta pyritään siihen, että rahoitukseen osallistumisen aiheuttama rasite ei muo-

dostuisi suuremmaksi kuin muilla vakuutetuilla. Siten myös nämä ehdotukset toteuttavat perustuslain 

22 §:ssä asetettua velvollisuutta edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista 
 

Perustuslain 19 §:n 2 momentti, jonka mukaisista järjestelyistä nyt lähinnä on kysymys, ei kuitenkaan 

edellytä, että kaikilla henkilöillä tai henkilöryhmillä olisi samanlaiset oikeudet ja velvollisuudet saman 

sosiaalisen riskin aikana. Myöskään 19 §:n 3 momentti, ei estä erojen tekemistä henkilöiden tai 

henkilöryhmien välillä. Eri asemaan asettamisella tulee kuitenkin olla perustuslain 6 §:n 2 momentissa 

tarkoitettu hyväksyttävä peruste. Erottelut eivät saa olla mielivaltaisia, eivätkä muodostua 

kohtuuttomiksi. 
 

Ehdotetun 18 luvun 13 §:n 2 momentin mukaan kulut, jotka aiheutuvat ehdotetusta omavastuuajan 

päivärahasta rahoitetaan yrittäjiltä perittävän maksun tuotoilla. Päivärahamaksu on 18 luvun 21 §:n 2 

momentin mukaan 0,25 prosenttia yrittäjien eläkelain mukaisesta vakuutetusta työtulosta. Yrittäjät 

maksavat siten itse omavastuuajan päivärahasta aiheutuvat lisäkustannukset. Yhdenvertaisen 

kohtelun kannalta yrittäjien korotettua päivärahaa ei voi rinnastaa hallituksen esityksessä HE 68/2005 

vp ehdotettuun eläkkeensaajien ja muiden sosiaaliturvaetuuksia saavien henkilöiden korotettuun 

sairaanhoitovakuutusmaksuun, jota olen käsitellyt hallituksen esityksestä HE 68/2005 vp antamassani 

lausunnossa. Yrittäjien maksuilla on selkeä yhteys omavastuuajan päivärahaan ja esityksen 

perusteluissa on esitetty lisäetuudelle ja sen rahoitukseen osallistumiselle perusteluja, joita voidaan 

pitää valtiosääntöoikeudellisesti hyväksyttävinä ja jotka eivät ole mielivaltaisia eivätkä kohtuuttomia. 

Valtiosääntöoikeudellisen tarkastelun ulkopuolelle jää kokonaan kysymys siitä, ovatko järjestelyt, 

joissa etuuteen oikeutetun henkilön tulee olla välittömästi vastuussa etuudesta aiheutuvien 

kustannuksen rahoittamisesta luonteeltaan sosiaalivakuutusta, vai rinnastuvatko ne sosiaaliturvalle 

luonteenomaisena pidetyn yhteisvastuun ohuuden vuoksi yksityisvakuutukseen. 
 
 
Maksujen valtiosääntöoikeudellinen luonne 
 

Ehdotetun 18 luvun 13 §:n 2 momentin mukaan kulut, jotka aiheutuvat ehdotetusta omavastuuajan 

päivärahasta rahoitetaan yrittäjien eläkelaissa tarkoitetun työtulon perusteella perittävän maksun 

tuotoilla. Tämä päivärahamaksu on 18 luvun 21 §:n 2 momentin mukaan 0,25 prosenttia yrittäjien 

eläkelain mukaisesta vakuutetusta työtulosta. Ehdotuksen tarkoittamat yrittäjien maksut ovat vai-

tiosääntöojkeudellisetta luonteeltaan veroja, sillä ne ovat pakollisia, niitä ei voida pitää vastikkeina 

jostain julkisen vallan suoritteesta ja koska niiltä puuttuu kustannusvastaavuus yksilötasolla. Viittaan 

tältä osin siihen, mitä olen todennut veroista säätämisestä hallituksen esityksestä HE 68/2005 vp 

antamassani lausunnossa. 
 
 
Valtuutussäännökset 



2 
 

Sairausvakuutuksen päivärahamaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun tarkistamista 

koskevan ehdotetun 24 §:n mukaan valtioneuvoston asetuksella vahvistetaan vuosittain 

maksujen maksuprosentti. Hallituksen esityksestä HE 68/2005 vp antamassani lausunnossa 

tarkastelin tämän valtuutussäännöksen valtiosääntöoikeudellista luonnetta. Olen tuossa 

lausunnossani perustellut käsitykseni siitä, että maksujen tarkistamista koskevat perusteet 

on säädetty täsmällisesti muualla laissa, eivätkä ne siinä mielessä jätä sellaista harkintaa, joka 

olisi valtiosääntöoikeudelli-sesti ongelmallinen. Lausunnossani kuitenkin kiinnitin huomiota 

siihen, että käsitellessään lakiehdotusta jossa laki sisälsi rahamäärää koskevia säännöksiä, 

perustuslakivaliokunta piti aiheellisena harkita, onko lain muuttamisvaltaa tarkoittavien 

valtuuksien sisällyttäminen lakiin asiallisesti tarpeen (PeVL 2 /2004 s. 2/11). Ehdotettu 24 § 

koskee prosenttimääriä sisältävien säännösten muuttamista. Tämän vuoksi olisi aiheellista 

harkita tämänkin lakiehdotuksen yhteydessä, onko syytä antaa asetuksen antajalle lain 

muuttamista koskeva valtuus. 
 

Hallituksen esitys sisältää muutoksen 13 luvun 6 §:ään. Esityksessä ei ehdoteta muutettavaksi 

säännöksen viimeistä lausetta, jossa valtuutetaan valtioneuvoston asetuksella säätämään tar-

kemmin työterveyshuollon kustannusten korvauksen enimmäismäärää korottavista tekijöistä. 

Säännöksessä luetellaan erityisiä syitä, joiden perusteella korvausta voidaan korottaa ja 

valtuutetaan valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säätämään korvauksen enimmäismäärää 

korottavista tekijöistä. Nähdäkseni säännöksen muotoilu ei tällaisenaan riittävästi ohjaa ja 

rajoita asetuksenan-tajan harkintavaltaa. Asetuksen muuta sääntelyä täsmentävä luonne tulisi 

ilmetä selkeämmin valtuussäännöksen tekstistä. 
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN 
LAUSUNTO */2005 vp 
 
Hallituksen esitys sairausvakuutuksen rahoitusta 
koskevan lainsäädännön muuttamiseksi 
 
Hallituksen esitys sairausvakuutuksen rahoi-
tusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi 
annetun hallituksen esityksen HE 68/2005 vp 
täydentämisestä 

 

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 31 päivänä toukokuuta 2005 lähettäessään hallituksen esityksen sairausvakuutuksen 

rahoitusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi (HE 68/2005 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi 

sosiaali- ja terveysvaliokuntaan samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava 

asiasta lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. Eduskunta on lisäksi 22 päivänä syyskuuta 2005 

lähettäessään hallituksen esityksen sairausvakuutuksen rahoitusta koskevan lainsäädännön 

muuttamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 68/2005 vp) täydentämisestä (HE 129/2005 vp) 

valmistelevasti käsiteltäväksi sosiaali- ja terveysvaliokuntaan samalla määrännyt, että 

perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 

Perustuslakivaliokunta on eduskunnan työjärjestyksen 31 §:n säännösten johdosta käsitellyt 

alkuperäisen esityksen ja sitä täydentävän esityksen toistensa yhteydessä. 
 

Asiantuntijat 
 
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 
 
HE 68/2005 vp Versio 0 1 
HE 129/2005 vp 

- apulaisosastopäällikkö Matti Toiviainen, vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi ja hallitussihteeri Marjaana 

Maisonlahti, sosiaali- ja terveysministeriö 

- hallitusneuvos Kirsi Seppälä, valtiovarainministeriö 

- oikeustieteen lisensiaatti Maija Saksiin 

- professori Kaarlo Tuori 

- professori Veli-Pekka Viljanen. 
 



 
 
 
HALLITUKSEN ESITYS 
 

Hallituksen alkuperäisessä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. Sairausvakuutuksen 

rahoitus ehdotetaan jaettavaksi sairaanhoitovakuutuksen ja työtulovakuutuksen rahoitukseen. Lakiehdotus 

sisältää säännöksiä muun ohella vakuutettujen ja työnantajien sairausvakuutusmaksusta ja maksun suuruuden 

määräytymisestä samoin kuin maksuvelvollisten ja valtion rahoitusosuuksista. Esitys sisältää lisäksi ehdotukset 

laeiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta, Kansaneläkelaitoksen järjestämästä 

kuntoutuksesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta, kuntoutusrahalain 32 §:n muuttamisesta, tuloverolain 

muuttamisesta sekä vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan 

kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain kumoamisesta. 

Hallituksen alkuperäistä esitystä täydentävässä esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslakia 

täydennettäväksi muun ohella säännöksillä yrittäjälle omavastuuajan korvauksena maksettavasta 

sairauspäivärahasta ja yrittäjän oikeudesta saada korvausta työterveyshuollon järjestämisestä samoin kuin 

sairausvakuutuksen rahoitukseen liittyvästä yrittäjän lisärahoitusosuudesta. Täydentävä esitys sisältää 

ehdotuksen myös laiksi työterveyshuoltolain muuttamisesta. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006. Täydentävän esityksen I. 

lakiehdotuksen 8 luvun 10 § on kuitenkin ehdotettu tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2006. Pykälä on 

tosin tarkoitettu sovellettavaksi takautuvasti työkyvyttömyyteen, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta tai sen 

jälkeen. 

Molemmat esitykset liittyvät valtion vuoden 2006 talousarvioesitykseen ja ovat tarkoitetut käsiteltäviksi 

sen yhteydessä. 

Hallituksen alkuperäisen esityksen säätämisjärjestysperusteluissa sääntelyä arvioidaan perustuslain 81 

§:n kannalta valtion verosta. Perustelujen mukaan lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä. Hallitus on kuitenkin pitänyt sairausvakuutusmaksujen luonne huomioon ottaen 

suotavana, että esityksestä hankitaan perustuslakivaliokunnan lausunto. Hallitus on samalla perusteella pitänyt 

suotavana perustuslakivaliokunnan lausunnon hankkimista täydentävästä esityksestä. 
 
 
 
VALIOKUNNAN KANNANOTOT 
 
 
Perustelut 
 

Sairausvakuutusmaksut 



 

Hallituksen alkuperäisessä esityksessä ehdotetaan säädettäväksi sairausvakuutuksen uudesta 

rahoitusjärjestelmästä. Sairaanhoitovakuutuksen ja työtulovakuutuksen rahoitukseen jaettavaksi ehdotettu 

järjestelmä perustuu valamtettujen ja työnantajien vakuutusmaksuihin sekä valtion maksuosuuksiin. Lain 

perusteella määrättäviä vakuutusmaksuja ovat esityksen 1. lakiehdotuksen 18 luvun 4 §:n mukaan 

sairaanhoitomaksusta ja päivä-rahamaksusta muodostuva vakuutetun sairausvakuutusmaksu sekä työnantajan 

sairausvakuutusmaksu. 

Hallituksen täydentävässä esityksessä sairausvakuutuslakiin ehdotetaan otettaviksi säännökset yrittäjän 

päivärahamaksuun liittyvästä lisärahoitusosuudesta. Osuutta peritään täydentävän esityksen 1. lakiehdotuksen 

18 luvun 13 §:n 2 momentin perusteella 

päivärahamaksun lisäksi sellaiselta vakuutetulta, jolla on voimassa yrittäjien eläkelais- 

sa tarkoitettu vakuutus. Lisärahoitusosuuden tuotoilla katetaan lakiehdotuksen 8 luvun 

10 §:n perusteella yrittäjille maksettavasta sairauspäivärahasta aiheutuvat kulut. 

//, Sairausvakuutusmaksuja ei voida pitää perustuslain 81 §:n 2 momentissa tarkoite- 

tuille valtion maksuille ominaisina korvauksina tai vastikkeina yksilöidyistä julkisen vallan palveluista 

tai muista vastaavista suoritteista, sillä sairausvakuutusmaksuja peritään yleisesti alkuperäisen esityksen 

1. lakiehdotuksen 1 ja 2 §:stä ilmenevien etuus-ja korvausmenojen sekä Kansaneläkelaitoksen 

toimintakulujen rahoittamiseksi. Sairausvakuutusmaksut ovat näin ollen valtiosääntöoikeudellisessa 

mielessä veroja (esim. PeVL 61/2002 vp, s. 5—7, PeVL 66/2002 vp, s. 3—5, PeVL 67/2002 vp, s. 3—

4; ks. myös PeVL 18/1998 vp, s. 2—3). Sama koskee täydentävässä esityksessä tarkoitettua yrittäjän 

päivärahamaksun lisärahoitusosuutta. 

Sääntelyä on arvioitava perustuslain 81 §:n 1 momentin kannalta. Valtion verosta säädetään sen 

mukaan lailla, joka sisältää säännökset verovelvollisuuden ja veron suuruuden perusteista sekä 

verovelvollisen oikeusturvasta. Verolaista tulee perustuslakivaliokunnan vakiintuneen käytännön 

mukaan ilmetä yksiselitteisesti verovelvollisuuden piiri. Lain säännösten tulee olla myös sillä tavoin 

tarkkoja, että lakia soveltavien viranomaisten harkinta veroa määrättäessä on sidottua (esim. PeVL 

67/2002 vp, s. 3/II, PeVL 3/2003 vp, s. 2/1). 

/ Lakiehdotuksissa (alkuperäisen esityksen 1. lakiehdotuksen 18 luvun 5—7 § ja 2. 

lakiehdotuksen 1—3 § sekä täydentävän esityksen 1. lakiehdotuksen 18 luvun 13 §:n 2 momentti) on 

valiokunnan mielestä riittävän tarkat säännökset verovelvollisuuden perusteista. 

f  Sairaanhoitomaksun ja päivärahamaksun samoin kuin työnantajan sairausvakuu- 



 

tusmaksun suuruus lain voimaan tullessa käy ehdotetuista säännöksistä tarkasti ilmi (aikuperäisen 

esityksen 1. lakiehdotuksen 18 luvun 20—22 §). Sama koskee yrittäjän lisä-rahoitusosuuden suuruutta 

(täydentävän esityksen 1. lakiehdotuksen 18 luvun 21 §:n 2 mora.). Sääntelystä ei näiltä osin ole 

valtiosääntöoikeudelliselta kannalta huomautettavaa. 

Sairaanhoitomaksun maksuprosenttia tarkistetaan vuosittain lailla (alkuperäisen esityksen 1. 

lakiehdotuksen 23 §:n 2 mom.). Säännös on ongelmaton perustuslain 81 §:ään sisältyvän lailla säätämisen 

vaatimuksen näkökulmasta. 

Päivärahamaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun maksuprosentit vahvistetaan alkuperäisen 

esityksen 1. lakiehdotuksen 18 luvun 24 §:n 2 momentin nojalla vuosittain valtioneuvoston asetuksella. Sama 

asetuksenantovaltuus on täydentävän esityksen 1. lakiehdotuksen 18 luvun 24 §:n 3 momentissa. Veron 

suuruuden perusteet kuuluvat perustuslain 81 §:n 1 momentin mukaan lailla säänneltäviin seikkoihin. Tältä kan-

nalta on huomattava, että asetuksenantajan harkintavaltaa ehdotetaan monin tavoin lailla rajoitettavaksi. 

Maksujen tuotolla on ensinnäkin 18 luvun 24 §:n 1 momentin perusteella katettava saman luvun 11 §:ssä 

luetellut työtulovakuutuksen kulut. Valtion rahoitusosuudesta näiden kulujen kattamiseen on säännös 18 luvun 

13 §:ssä. Työnantajien ja vakuutettujen rahoitusosuudesta ehdotetaan säädettäväksi 18 luvun 12 §:n 2 

momentissa, joka sekin omalta osaltaan rajaa asetuksenantajan harkintavaltaa. Kun lisäksi otetaan huomioon, 

että työtulovakuutuksen kulujen mahdolliset muutokset on 18 luvun 24 §:n 1 momentin perusteella jaettava 

tasan päivärahamaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun kesken, on asetuksenantajan harkintavalta 

perustuslakivaliokunnan mielestä riittävästi lain säännöksin sidottua. 

Valtuudessa on kysymys asetuksenantajan toimivallasta muuttaa laissa säädettäviksi ehdotettuja 

prosenttimääriä ja siten lakia. Tarkasti sidottuakaan lain muuttamisvaltaa ei valiokunnan lausuntokäytännön 

mukaan ole asianmukaista säätää asetuksenanta-jalle, ellei siihen ole erityisiä ja painavia syitä. Esimerkiksi 

rahamäärää koskevan lain säännöksen poikkeuksellisen usein toistuva muutostarve voi olla sellainen. 

Pääsäännön mukaan lain muuttamisvallan tulee kuitenkin säilyä lainsäätäjällä. Tämän vuoksi sosiaali-ja 

terveysvaliokunnan on aiheellista vielä harkita, onko lain muuttamista tarkoittavan valtuuden sisällyttäminen 

sairausvakuutuslakiin asiallisesti tarpeen (ks. PeVL 9/2005 vp, s. 4/II ja siinä mainitut valiokunnan lausunnot). 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään hallituksen alkuperäisen esityksen 2. lakiehdotuksen 1 §:n 2 

momentin nojalla vuosittain työnantajan sosiaaliturvamaksun maksuprosentista. Se määräytyy työnantajan 

kansaneläkemaksun ja sairausvakuutusmaksun maksuprosenttien yhteismäärän perusteella. Siten asetukseen 

voidaan ehdotuksen nojalla ottaa säännös muuhun lainsäädäntöön perustuvista maksuprosenteista yhteen lasket-

tavan summan toteamisesta. Tällainen valtuutus ei vaikuta lakiehdotuksen käsittelyjär-jetykseen. 
 



 
Muita seikkoja 

Sosiaaliturvamaksun takaisin saamisesta ja sitä koskevan päätöksen oikaisusta säädetään hallituksen 

alkuperäisen esityksen 2. lakiehdotuksen 13 §:n 4 momentin nojalla valtioneuvoston asetuksella. 

Suoritettujen maksujen takaisin saamisessa on kysymys yksilön oikeuksista ja velvollisuuksista, joiden 

perusteista on perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan säädettävä lailla. Lakiehdotuksen 13 §:n 1—3 

momentissa on säännökset työnantajan oikeudesta saada takaisin liikaa tai aiheettomasti maksamansa 

työnantajan sosiaaliturvamaksu. Ehdotettu asetuksenantovaltuus on siten ymmärrettävä valtuudeksi antaa lain 

näitä säännöksiä tarkempia säännöksiä. Valtuuden sanamuotoa on syytä täydentää tämän mukaisesti. 

Takaisin saantia koskevan päätöksen oikaisu liittyy yksilön oikeusturvaan. Oikaisua ei siksi voida 

perustuslain 21 §:n ja 81 §:n 1 momentin takia jättää ehdotetulla tavalla pelkästään valtioneuvoston asetuksella 

säänneltäväksi. Lakiehdotukseen on näin ollen lisättävä ainakin perusluonteiset säännökset päätöksen 

oikaisusta, jolloin asetuksenantovaltuus on mahdollista näiltäkin osin muotoilla tarkoittamaan lakia tarkempien 

säännösten antamista. Sääntelyn tarkistaminen tällä tavoin on edellytys lakiehdotuksen käsittelemiselle 

tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 
 

Lausunto 
 
Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 

 

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä, hallituksen esitykseen HE 68/2005 vp 

sisältyvä 2. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 13 §:n 4 

momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan 

asianmukaisesti huomioon. 
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Klaus Pentti /kesk 
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