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Lakialoite 27

Arja Ojala /sd ym.: Lakialoite laiksi sairausvakuutuslain 33 §:n

muuttamisesta
Eduskunnalle

Suomessa asuva henkilö on vakuutettu sairauden varalta sairausvakuutuslain mukaisesti. Sairausvakuutuslain mukaan vakuutetulle suoritetaan sairauden perusteella korvausta tarpeellisen
sairaanhoidon kustannuksista, sairaudesta johtuvasta työkyvyttömyydestä päivärahaa sekä
raskauden ja synnytyksen perusteella korvausta.
Sairausvakuutusmaksujen maksamiseen osallistuvat työnantajat ja vakuutetut. Vuodelta 1996
perittävä työnantajan sairausvakuutusmaksu
vaihtelee yksityisen sektorin työnantajien 1,60
prosentista kunnan ja kuntayhtymän sekä kunnallisten liikelaitosten 2,85 prosenttiin ja kirkkojen ja seurakuntien 7,85 prosenttiin ennakonpidätyksen alaisen palkan määrästä. Valtio osaltaan huolehtii, että sairausvakuutusrahaston
maksuvalmius on jatkuvasti riittävä, ja suorittaa
kalenterivuoden aikana puuttuvan osan sairausvakuutusrahastoon, josta sairausvakuutuksen
kustannukset suoritetaan.
Vakuutetun sairausvakuutusmaksun suuruudeksi vuonna 1996 on säädetty 1,90 penniä vuodelta 1996 toimitetta vassa kunnallisverotuksessa
vahvistetulta veroäyriltä. Vakuutusmaksu on
3,35 penniä vakuutetulle kunnallisverotuksessa
vahvistetulta veroäyriltä siltä osin kuin veroäyrien määrä ylittää 80 000 äyriä. Eläketuloa saavalla henkilöllä on kuitenkin edellisen lisäksi korotettu sairausvakuutusmaksu 3,0 penniä vuodelta 1996 toimitettavassa kunnallisverotuksessa
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vahvistetulta veroäyriltä. Korotus voi kuitenkin
olla enintään kolme prosenttia veronalaisesta
eläketulosta. Eläketuloa saavien korotetun sairausvakuutusmaksun ainoa peruste on, etteivät
eläketuloa saavat maksa työeläkemaksua ja työttömyysvakuutusmaksua. Eläkkeensaajilta on
peritty lisäveroa korotetun sairausvakuutusmaksun nimellä.
Sosiaalivakuutusjärjestelmän idea on, että vakuutusmaksut kerätään niiltä henkilöiltä, jotka
ovat vakuutusperusteisen etuuden käyttäjiä. Korotetun sairausvakuutusmaksun periminen eläkeläisiltä on epäloogista, koska eläkeläiset eivät
tarvitse ansionmenetyksen korvausta työkyvyttömyyden, raskauden tai synnytyksen vuoksi.
Korotettujen sairausvakuutusmaksujen lisäksi
on eläkeläisille viime vuosina tullut huomattavia
lisäkuluja mm. sairauskuluvähennyksen poistamisen takia.
Koska eläketuloa saavan henkilön korotetulle
Sairausvakuutusmaksulie ei ole olemassa sosiaalivakuutuksesta tai oikeudenmukaisuuden periaatteista jobdettavia perusteita, on korotetun
sairausvakuutusmaksun perimisestä eläkkeensaajilta luovuttava.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että Eduskunta hyväksyisi seuraavan
lakiehdotuksen:
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Laki
sairausvakuutuslain 33 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/63) 33 §:ään, sellaisena kuin
se on muutettuna 4 päivänä joulukuuta 1970 ja 26 päivänä kesäkuuta 1992 annetuilla laeilla (742170 ja
557/92), uusi 3 momentti seuraavasti:
33 §

Tämä laki tulee voimaan
199.

päivänä

kuuta

Eläketulosta ei peritä korotettua sairausvakuutusmaksua.
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