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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen vuonna 1996 perittäviä sosiaaliturvamaksuja ja kansaneläkelaitoksen rahoitusta
koskevaksi lainsäädännöksi

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 10311995 vp vuonna 1996 perittäviä sosiaaliturvamaksuja ja kansaneläkelaitoksen
rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi. Edus-

kunta, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunta on
antanut asiasta mietintönsä n:o 1511995 vp,
on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
kansaneläkelain 3 ja 59 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan väliaikaisesti 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/56) 3 §:n
2 momentti sekä 59 §:n 2 ja 3 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 2 momentti ja 59 §:n 2 momentti 30 päivänä huhtikuuta
1982 annetussa laissa (307 /82) sekä 59 §:n 3 momentti 20 päivänä joulukuuta 1991 annetussa laissa (1595/91), seuraavasti:

3§
Yksityinen työnantaja ja valtion liikelaitoksista annetussa laissa (627/87) tarkoitettu
valtion liikelaitos suorittaa, niin kuin siitä
erikseen säädetään, työnantajan kansaneläkemaksua 2,40 prosenttia 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 1996 välisenä
aikana maksamiensa enoakanpidätyksen
alaisten palkkojen määrästä. Kuitenkin jos
työnantajan, joka harjoittaa liiketoimintaa ja
on velvollinen suorittamaan valtiolle tuloveroa tai on tuloverolain (1535/92) 4 §:n 1
momentin 1 kohdassa tarkoitettu liiketoimintaa harjoittava elinkeinoyhtymä, vuodelta
1994 toimitettua verotusta varten antamassa
veroilmoituksessa ilmoitettujen kuluvan
käyttöomaisuuden hankintamenoista tekemien säännönmukaisten poistojen määrä on yli
300 000 markkaa ja samalla vähintään 10 ja
enintään 30 prosenttia sanottuna aikana
maksetuista palkoista, kansaneläkemaksun
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suuruus on 4,00 prosenttia vuonna 1996
maksettavista enoakanpidätyksen alaisista
palkoista. Jos mainittujen poistojen määrä on
yli 300 000 markkaa ja samalla yli 30 prosenttia sanottuna aikana maksetuista palkoista, kansaneläkemaksun suuruus on 4,90
prosenttia. Jos työnantajan tilikausi ei ole
päättynyt vuonna 1994, käytetään vuoden
1993 verotusta varten annetun veroilmoituksen tietoja. Valtiolta ja sen muulta laitokselta kuin valtion liikelaitoksista annetussa laissa tarkoitetulta liikelaitokselta, Ahvenanmaan maakunnalta, kunnalliselta liikelaitokselta, kunnalta ja kuntayhtymältä, evankelisluterilaiselta kirkolta, sen seurakunnalta ja
seurakuntainliitolta sekä ortodoksiselta kirkkokunnalta ja sen seurakunnalta maksua peritään 3,95 prosenttia työntekijälle suoritetun
enoakanpidätyksen alaisen palkan määrästä.
Siitä, mitä kunnallisella liikelaitoksella tarkoitetaan, säädetään tarkemmin asetuksella.
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Kansaneläkevakuutuksen menot suoritetaan
kansaneläkerahastosta. Rahaston varoja käytetään tarvittaessa rahaston maksuvalmiuden
sallimissa rajoissa myös sairausvakuutuksen
menojen suorittamiseen. Kansaneläkerahaston varojen on oltava kalenterivuoden päättyessä vähintään kahdeksan prosenttia kansaneläkevakuutuksen vuotuisista kokonaiskustannuksista (vähimmäismäärä). Vähimmäismäärän saavuttamiseksi siirretään tarvittaessa sairausvakuutusrahastosta sairausvakuutuslain 59 §:ssä säädetyn vähimmäismäärän ylittävästä osasta varoja kansaneläkerahastoon. Jos kansaneläkerahaston tuotot, joihin luetaan myös siirto sairausvakuutusrahastosta sekä tämän lain 62 §:n mukaiset suoritukset, eivät riitä rahaston vähim-
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mäismäärän saavuttamiseen,
suoritetaan
puuttuva osa valtion varoista (takuusuoritus).
Lisäksi valtion tulee suorittaa kansaneläkelaitokselle sellainen määrä varoja, että kansaneläkerahaston ja sairausvakuutusrahaston
yhteinen maksuvalmius on kunakin ajankohtana riittävästi turvattu.
Valtion osuutta määrättäessä kansaneläkerahaston pääomasta ei vähennetä jqulukuussa
tuloksi kirjattavaa vakuutusmaksutuottoa.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.
Tämän lain 3 §:n 2 momenttia sovelletaan
vuonna 1996 maksetuista palkoista suoritettavaan työnantajan kansaneläkemaksuun.
Lain 59 §:n 2 ja 3 momentti ovat voimassa
31 päivään joulukuuta 1996.

Laki
vuodelta 1996 suoritettavasta sairausvakuutusmaksusta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Poiketen siitä, mitä sairausvakuutuslain
(364/63) 33 §:n 1 momentissa, sellaisena
kuin se on 4 päivänä joulukuuta 1970 annetussa laissa (742170), säädetään vakuutetun
sairausvakuutusmaksusta, maksu on 1,90
penniä vakuutetulle vuodelta 1996 toimitettavassa kunnallisverotuksessa vahvistetulta
veroäyriltä. Vakuutusmaksu on kuitenkin
3,35 penniä vakuutetulle kunnallisverotuksessa vahvistetulta veroäyriltä siltä osin kuin
veroäyrien määrä ylittää 80 000 äyriä. Vakuutusmaksua määrättäessä otetaan huomioon, mitä tuloverolaissa (1535/92) säädetään.

2 §
Jos henkilö saa vuoden 1996 aikana eläketuloa, häneltä peritään sen lisäksi, mitä 1
§:ssä säädetään, sairausvakuutusmaksua
3,00 penniä henkilölle vuodelta 1996 toimitettavassa kunnallisverotuksessa vahvistetulta
veroäyriltä. Tämä sairausvakuutusmaksun
korotus on kuitenkin enintään kolme prosenttia veronalaisesta eläketulosta. Koro-

tuksen ennakkoperinnästä on voimassa, mitä
ennakkoperintälaissa (418/59) säädetään kansaneläkevakuutusmaksusta.

3§
Poiketen siitä, mitä työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain (366/63) 1 §:n 1
momentissa, sellaisena kuin se on 11 päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa (613178),
säädetään työnantajan sairausvakuutusmaksusta, peritään yksityiseltä työnantajalta ja
sellaiselta valtion liikelaitokselta, johon sovelletaan valtion liikelaitoksista annettua
lakia (627/87), työnantajan sairausvakuutusmaksua 1,60 prosenttia työntekijälle 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta
1996 välisenä aikana suoritetun ennakonpidätyksen alaisen palkan määrästä. Kuitenkin
valtiolta ja sen muulta laitokselta kuin valtion liikelaitoksista annetussa laissa tarkoitetulta liikelaitokselta, Ahvenanmaan maakunnalta, kunnalta ja kuntayhtymäitä sekä kunnalliselta liikelaitokselta työnantajan sairausvakuutusmaksua peritään 2,85 prosenttia ja
evankelis-luterilaiselta kirkolta, sen ~eura-

EV 98/1995 vp kunnalta ja seurakuntaliitolta sekä ortodoksiselta kirkkokunnalta ja sen
seurakunnalta sairausvakuutusmaksua peritään 7,85
prosenttia työntekijälle 1 päivän tammikuuta
ja 31 päivän joulukuuta 1996 välisenä aikana suoritetun enoakanpidätyksen alaisen palkan määrästä.
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4 §
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.
Tämän lain 1 ja 2 §:ää sovelletaan vuodelta 1996 toimitettavassa verotuksessa.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Laki
työnantajan lapsilisämaksun ja vakuutetun kansaneläkevakuutusmaksun perimätiä
jättämisestä vuodelta 1996
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1§
Poiketen siitä, mitä työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain (366/63) 1 §:n 1
momentissa, sellaisena kuin se on 11 päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa (613178),
säädetään työnantajan lapsilisämaksusta,
maksua ei peritä 1 päivän tammikuuta ja 31
päivän joulukuuta 1996 välisenä aikana
maksettujen palkkojen määrästä.

2§
Poiketen siitä, mitä kansaneläkelain
(347/56) 5 §:n 1 momentissa, sellaisena kuin
se on 29 päivänä joulukuuta 1972 annetussa
laissa (956172), säädetään vakuutetun vakuutusmaksusta, maksua ei peritä verovuodelta
1996.
3 §
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Laki
sairausvakuutuslain 59 § :n väliaikaisesta muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan väliaikaisesti 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/63)
59 §:n 1, 2 ja 5 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 59 §:n 1 momentti 22 päivänä joulukuuta 1967 annetussa laissa
(591/67), 59 §:n 2 momentti 22 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa (1255/89) ja 59
§:n 5 momentti 26 päivänä kesäkuuta 1981 annetussa laissa (471/81), seuraavasti:
59§
Sairausvakuutuksen menot suoritetaan sairausvakuutusrahastosta. Rahaston varoja
käytetään tarvittaessa rahaston maksuvalmiuden sallimissa rajoissa myös kansaneläkevakuutuksen menojen suorittamiseen. Sairausvakuutusrahaston varojen on oltava kalenterivuoden päättyessä vähintään kahdeksan
prosenttia sairausvakuutuksen vuotuisista
kokonaiskustannuksista (vähimmäismäärä).
Vähimmäismäärän saavuttamiseksi siirretään

tarvittaessa kansaneläkerahastosta kansaneläkelain 59 §:ssä säädetyn vähimmäismäärän
ylittävästä osasta varoja sairausvakuutusrahastoon. Jos sairausvakuutusrahaston tuotot,
joihin luetaan myös siirto kansaneläkerahastosta, eivät riitä rahaston vähimmäismäärän
saavuttamiseen, suoritetaan puuttuva osa
valtion varoista (takuusuoritus). Valtion on
suoritettava kuukausittain ennakkona määrä,
joka vastaa 1112 valtion sinä vuonna suoritettavaksi arvioidusta määrästä. Valtion
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osuuden suorittamisesta säädetään tarkemmin asetuksella.
Valtio ei suorita korvausta päivärahoista,
äitiys-, isyys- ja vanhempainrahoista eikä
erityishoitorahoista aiheutuvista kustannuksista.

sellainen määrä varoja, että sairausvakuutusrahaston ja kansaneläkerahaston yhteinen maksuvalmius on kunakin ajankohtana
riittävästi turvattu. Tämä määrä on otettava
huomioon sairausvakuutusrahaston tilinpäätöksessä.

Sen lisäksi, mitä edellä säädetään valtion
osuudesta sairausvakuutuksen kustannuksiin,
valtion tulee suorittaa kansaneläkelaitokselle

Tämä laki tulee voimaan 1 patvana
tammikuuta 1996 ja on voimassa 31 päivään
joulukuuta 1996.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 1995

