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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sairausvakuu-
tuslain, työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 
2 §:n ja vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan 
sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemak-
sun suuruudesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta 

 
 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sai-
rausvakuutuslakia, työnantajan sosiaalitur-
vamaksusta annettua lakia sekä vakuutetun 
sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairaus-
vakuutusmaksun ja työnantajan kansanelä-
kemaksun suuruudesta annettua lakia. Ulko-
mailla työskentelevän, rajoitetusti verovel-
vollisen työntekijän sairausvakuutusmaksun 
perustetta ehdotetaan tarkennettavaksi silloin, 
kun palkan maksajana on ulkomainen työn-
antaja. Ehdotuksen mukaan vakuutetun sai-
rausvakuutusmaksun perusteena olevasta va-
kuutuspalkasta ei saisi tehdä tuloverolaissa 
tarkoitettuja vähennyksiä.  

Suomalaisen työnantajan vuosi-
ilmoitusvelvollisuutta koskevaa säännöstä 
ehdotetaan muutettavaksi. Sairausvakuutus-
lakiin ehdotetaan lisättäväksi valtuus säätää 
valtioneuvoston asetuksella rajoitetusti vero-

velvollisilta perittävien vakuutetun sairaus-
vakuutusmaksujen tilittämisestä Kansanelä-
kelaitokselle. Lisäksi muutettaisiin työnanta-
jan sosiaaliturvamaksusta annetussa laissa 
olevaa työnantajan määritelmää. 

Työnantajan kansaneläkemaksun maksu-
luokan määräytymistä koskevaa säännöstä 
ehdotetaan tarkennettavaksi. Kansaneläke-
maksun maksuluokka määräytyisi suomalai-
sen työnantajan maksuluokkaa käyttäen sil-
loin, kun suomalainen työnantaja lähettää 
työntekijän samaan taloudelliseen kokonai-
suuteen kuuluvan ulkomaisen konserniyri-
tyksen palvelukseen ja lähettävä suomalainen 
työnantaja suorittaa kansaneläkemaksun ul-
komaisen työnantajan puolesta. 

Ehdotetut lainmuutokset ovat tarkoitetut tu-
lemaan voimaan vuoden 2004 alusta. 
 

————— 
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PERUSTELUT 

 
 
1.  Nykyt i la  ja  ehdotetut  muutok-

set  

1.1. Sairausvakuutuslaki 

Työnantajan vuosi-ilmoitus 

Suomalainen työnantaja on sairausvakuu-
tuslain 37 § 3 momentin mukaan velvollinen 
antamaan verohallinnolle sairausvakuutus-
maksun määräämistä varten Verohallituksen 
vahvistaman kaavan mukaisen vuosi-
ilmoituksen ulkomaille lähettämästään työn-
tekijästä ja tämän palkasta. Jos työntekijä on 
lähetetty lähettävän yrityksen kanssa samaan 
taloudelliseen kokonaisuuteen kuuluvan ul-
komaisen emo-, tytär- tai sisaryrityksen pal-
velukseen, suomalaisen työnantaja on työn-
antajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 
(366/1963) 2 a §:n 2 momentin perusteella 
velvollinen suorittamaan työnantajan sosiaa-
liturvamaksun ulkomaisen konserniyrityksen 
puolesta. Velvollisuus antaa vuosi-ilmoitus 
koskee aina suomalaista lähettävää työnanta-
jaa, vaikka tämä ei maksaisi lähetetyn työn-
tekijän palkkaa.  

Suomalaisen työnantajan on ilmoitettava 
verohallinnolle sairausvakuutuslain 33 a §:n 
1 ja 2 momentissa tarkoitettu niin sanottu va-
kuutuspalkka. Tämä vakuutuspalkka on va-
kuutetun ja työnantajan sairausvakuutusmak-
sun perusteena silloin, kun ulkomailla työs-
kentelevä saa tuloverolain (1535/1992) 
77 §:ssä tarkoitettua verovapaata ulkomaan-
työtuloa tai on rajoitetusti verovelvollinen. 

Työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun 
lain 2 a §:n 2 momentissa säädetty velvolli-
suus suorittaa työnantajan sosiaaliturvamak-
su ulkomaisen konserniyhtiön puolesta voi 
koskea myös tilannetta, jossa lähetetty työn-
tekijä ei täytä tuloverolain 77 §:ssä asetettuja 
edellytyksiä ulkomaantyötulon verovapau-
delle. Tällaisen yleisesti verovelvollisen va-
kuutetun sairausvakuutusmaksu määrätään 
kunnallisverotuksessa verotettavan ansiotu-
lon ja työnantajan sairausvakuutusmaksu en-

nakkoperintälain (1118/1996) 13 §:ssä tar-
koitetun palkan perusteella.  

Sairausvakuutuslain 37 §:n 3 momenttia 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että suoma-
laisen työnantajan velvollisuus ilmoittaa 
maksun perusteena olevasta palkasta ja pal-
kansaajasta koskisi myös viimeksi mainittua 
tilannetta. Suomalainen työnantaja ilmoittaisi 
verohallinnolle ulkomaisen konserniyhtiön 
lähetetylle työntekijälle maksaman palkan 
silloin, kun tämä palkka otetaan huomioon 
vakuutetun ja työnantajan sairausvakuutus-
maksua määrättäessä. Lisäksi tarkennettaisiin 
työnantajan ilmoitusvelvollisuuden perustet-
ta. Tiedot palkasta ja palkansaajasta annettai-
siin vakuutetun sairausvakuutusmaksun mää-
räämistä varten ja työnantajan sairausvakuu-
tusmaksun suorittamisen valvomista varten.  
 
Vakuutuspalkasta tehtävät vähennykset 

Rajoitetusti verovelvolliset tulevat vuoden 
2004 alusta vakuutetun sairausvakuutusmak-
suvelvollisuuden piiriin. Ulkomailla työsken-
televillä maksun perusteena on vakuutus-
palkka. Sairausvakuutuslain (364/1963) 
41 §:n 3 momentissa säädetään, että työnteki-
jän ulkomaille lähettävä suomalainen työnan-
taja on velvollinen perimään vakuutetun sai-
rausvakuutusmaksun, jos tämä työnantaja 
maksaa työntekijän palkan. Työnantaja perii 
maksun rajoitetusti verovelvolliselta siten 
kuin rajoitetusti verovelvollisen tulon ja va-
rallisuuden verottamisesta annetussa laissa 
säädetään lähdeveron perimisestä. Maksun 
perusteena olevasta vakuutuspalkasta ei saa 
tehdä tuloverolaissa tarkoitettuja vähennyk-
siä. 

Suomalainen työnantaja ei ole velvollinen 
perimään vakuutetun sairausvakuutusmaksua 
sellaisen rajoitetusti verovelvollisen lähete-
tyn työntekijän osalta, jonka palkan maksaa 
ulkomainen työnantaja. Työntekijä on tällöin 
itse velvollinen suorittamaan vakuutetun sai-
rausvakuutusmaksun. Maksu määrätään va-
kuutuspalkan perusteella noudattaen rajoite-
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tusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden 
verottamisesta annetun lain (627/1978) 3 lu-
vun mukaista menettelyä. Kun palkan maksa-
ja ei peri maksua suoraan palkasta, Helsingin 
verovirasto määrää maksun verotusmenette-
lystä annetussa laissa (1558/1995) säädetyssä 
järjestyksessä. Käytännössä tämä tarkoittaa 
sitä, että maksun perusteena olevasta tulosta, 
vakuutuspalkasta, saadaan tehdä tulovero-
laissa tarkoitetut vähennykset.  

Ulkomaille lähetetyn rajoitetusti verovel-
vollisen työntekijän tulisi olla sairausvakuu-
tusmaksun perusteen suhteen samassa ase-
massa riippumatta siitä, maksaako hänelle 
palkan suomalainen vai ulkomainen työnan-
taja. Tämän vuoksi ehdotetaan, että myös-
kään silloin, kun palkan maksajana on ulko-
mainen työnantaja, maksun perusteena ole-
vasta vakuutuspalkasta ei saisi tehdä tulove-
rolaissa tarkoitettuja vähennyksiä. Asiasta 
säädettäisiin muuttamalla sairausvakuutus-
lain 41 §:n 4 momenttia. 
 
Sairausvakuutusmaksujen tilittäminen Kan-
saneläkelaitokselle 

Sairausvakuutuslaissa ei ole erikseen sää-
detty siitä, milloin rajoitetusti verovelvollis-
ten sairausvakuutusmaksut tilitetään Kansan-
eläkelaitokselle. Verohallinnossa maksut ker-
tyvät yhdessä lähdeverojen kanssa lähdevero-
jen tilille. Verohallinto saa maksuvuotta seu-
raavan vuoden tammikuussa maksajilta vuo-
si-ilmoitukset, joissa on erittely edellisen 
vuoden aikana suoritetuista veroista ja mak-
suista. Vuosi-ilmoitustietojen perusteella on 
mahdollista erotella edellisenä vuonna kerty-
neet sairausvakuutusmaksusuoritukset lähde-
verosuorituksista. Maksujen ja verojen erot-
telun jälkeen maksujen yhteismäärä on mah-
dollista tilittää Kansaneläkelaitokselle. 

Sairausvakuutuslakiin ehdotetaan lisättä-
väksi uusi 41 a §, jossa olisi vakuutetun sai-
rausvakuutusmaksujen tilittämistä koskeva 
valtuussäännös. Valtioneuvoston asetuksella 
säädettäisiin siitä, koska ja kuinka verohallin-
to tilittäisi rajoitetusti verovelvollisilta perityt 
sairausvakuutusmaksut Kansaneläkelaitok-
selle. Tarkoituksena on, että maksut tilitettäi-
siin Kansaneläkelaitokselle kerran vuodessa 
maksun suoritusvuotta seuraavan vuoden ke-
säkuussa. 

1.2. Laki työnantajan sosiaaliturvamak-
susta 

Lain 2 §:n 4 momentissa on työnantajan 
määritelmä. Säännöksessä viitataan ennak-
koperintälain 14 §:ään, missä työnantajalla 
tarkoitetaan sitä, jonka lukuun tehdystä työs-
tä palkka maksetaan. Voimassa oleva määri-
telmä ei kata työntekijän ulkomaille lähettä-
vää suomalaista työnantajaa, joka on 2 a §:n 
2 momentin perusteella velvollinen suoritta-
maan työnantajan sosiaaliturvamaksun ul-
komaisen konserniyhtiön puolesta. Määri-
telmää ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
myös 2 a §:n 2 momentissa tarkoitettu suo-
malainen työnantaja olisi tässä laissa tarkoi-
tettu työnantaja.  
 
 
1.3. Laki vakuutetun sairausvakuutus-

maksun, työnantajan sairausvakuu-
tusmaksun ja työnantajan kansan-
eläkemaksun suuruudesta 

Työnantajat ovat kansaneläkemenojen ra-
hoittamiseksi velvollisia suorittamaan työn-
antajan kansaneläkemaksun. Maksusta sääde-
tään kansaneläkelaissa (347/1956), työnanta-
jan sosiaaliturvamaksusta annetussa laissa 
sekä vakuutetun sairausvakuutusmaksun, 
työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työn-
antajan kansaneläkemaksun suuruudesta an-
netussa laissa (1206/2001), jäljempänä mak-
sulaki. Kansaneläkelain 3 §:n mukaan yksi-
tyisten työnantajien maksu on porrastettu 
kolmeen maksuluokkaan työnantajan kulu-
van käyttöomaisuuden hankintamenoista te-
kemien poistojen ja maksettujen palkkojen 
suhteessa.  

Työnantajan kansaneläkemaksun porrasta-
misesta säädetään tarkemmin maksulain 
5 §:ssä. Pykälän 2 momentin mukaan yksi-
tyisen työnantajan maksuluokka määräytyy 
maksuvuotta toiseksi edeltävänä verovuonna 
veroilmoituksessa ilmoitettujen kuluvan 
käyttöomaisuuden hankintamenoista tehtyjen 
poistojen ja samana verovuonna maksettujen 
palkkojen perusteella. Maksuluokkia on 
kolme. 

Alimpaan I maksuluokkaan kuuluvat  
työnantajat, joilla poistojen määrä on enin-
tään 50 500 euroa vuodessa tai, jos poistojen 
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määrä ylittää 50 500 euroa, niiden osuus pal-
koista on alle 10 prosenttia. II maksuluok-
kaan kuuluvat työnantajat, joiden vuotuisten 
poistojen määrä ylittää 50 500 euroa ja on 
vähintään 10 mutta enintään 30 prosenttia 
palkkojen määrästä. Ylimpään III maksu-
luokkaan kuuluvat työnantajat, joiden poisto-
jen määrä ylittää 50 500 euroa ja ylittää sa-
malla 30 prosenttia palkkojen määrästä.  
Työnantaja, joka ei harjoita liiketoimintaa ja 
jota ei veroteta tuloverolain perusteella, kuu-
luu I maksuluokkaan. Valtion liikelaitoksista 
annetussa laissa (1185/2002) tarkoitetun lii-
kelaitoksen suorittama työnantajan kansan-
eläkemaksu määräytyy vastaavasti kuin yksi-
tyisen työnantajan maksu. 

Työnantajan sosiaaliturvamaksu koostuu 
työnantajan kansaneläkemaksusta ja työnan-
tajan sairausvakuutusmaksusta, joiden suu-
ruudesta säädetään maksulaissa. Lain 5 §:ssä 
yksityisen työnantajan kansaneläkemaksu on 
porrastettu edellä kerrotulla tavalla kolmeen 
maksuluokkaan. Laissa ei ole säännöstä siitä, 
määräytyykö kansaneläkemaksun maksu-
luokka suomalaisen vai ulkomaisen työnanta-
jan palkka- ja poistotietojen perustella silloin, 
kun suomalainen työnantaja työnantajan so-
siaaliturvamaksusta annetun lain 2 a §:n 2 
momentin perusteella maksaa työnantajan 
sosiaaliturvamaksun ulkomaisen konserniyri-
tyksen puolesta. 

Nykyinen maksu- ja ilmoitusjärjestelmä 
monimutkaistuisi sekä maksun maksajan että 
maksun saajan kannalta, jos suomalainen 
työnantaja joutuisi suorittamaan työnantajan 
kansaneläkemaksun ulkomaille lähetetyistä 
työntekijöistä eri maksuluokkaa käyttäen 
kuin Suomessa työskentelevistä. Ulkomaisel-
la työnantajalla, jonka palveluksessa lähetet-
ty työntekijä on, ei ole velvollisuutta ilmoit-
taa Suomen verohallinnolle tietoja yrityksen-
sä verotuksessa hyväksyttyjen poistojen ja 
maksettujen palkkojen määrästä. 

Esityksessä ehdotetaan, että työnantajan 
kansaneläkemaksu suoritettaisiin ulkomaille 
lähetettyjen työntekijöiden osalta lähettävän 
suomalaisen työnantajan maksuluokkaa käyt-
täen myös silloin, kun maksu maksetaan ul-
komaisen konserniyrityksen puolesta. Muu-
tos tehtäisiin lisäämällä maksulain 5 §:ään 
asiaa koskeva uusi 4 momentti. 
 

2.  Esityksen vaikutukset  

Työnantajan vuosi-ilmoitusvelvollisuuteen 
ehdotetun muutoksen arvioidaan koskevan 
muutaman sadan työntekijän palkkatietoja. 
Näiden tietojen hankkiminen palkan maksa-
valta ulkomaiselta konserniyritykseltä aiheut-
taisi jossain määrin lisätyötä suomalaisen 
työnantajan palkkahallinnolle. Rajoitetusti 
verovelvollisia lähetettyjä työntekijöitä, joi-
den vakuutuspalkasta olisi ollut mahdollista 
tehdä tuloverolaissa tarkoitettuja vähennyk-
siä, arvioidaan olevan myös muutama sata.  

Suomalaisten työnantajien lukumäärä, jot-
ka tulevat maksamaan työnantajan sosiaali-
turvamaksun samaan taloudelliseen kokonai-
suuteen kuuluvan ulkomaisen yrityksen puo-
lesta, on tällä hetkellä vähäinen. Viranomai-
silla ei ole lähettävien yritysten kanssa vertai-
lukelpoisia tietoja palkkojen ja poistojen 
määristä näissä ulkomaisissa konserniyrityk-
sissä. Siten ei ole mahdollista tarkemmin ar-
vioida esityksen vaikutusta lähettävien yri-
tysten kansaneläkemaksun maksutasoon, jos 
vertailukohteena olisi ulkomaisten yritysten 
palkka- ja poistotietojen perusteella määräy-
tyvä maksutaso.  
 
3.  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä sosiaali- ja 
terveysministeriössä. Esitystä valmisteltaessa 
on kuultu valtiovarainministeriötä, Verohalli-
tusta, Kansaneläkelaitosta sekä keskeisten 
työnantaja- ja palkansaajakeskusjärjestöjen 
edustajia. 
 
4.  Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivä-
nä tammikuuta 2004. Ne liittyvät ulkomailla 
olevien ja eräiden muiden henkilöiden sosi-
aaliturvan rahoitusta koskevaan lainsäädän-
töön (HE 244/2002 vp, lait 703 – 707/2003), 
joka tulee voimaan vuoden 2004 alusta.  

Työnantajan velvollisuus maksaa työnanta-
jan sosiaaliturvamaksu ulkomaisen konser-
niyrityksen puolesta koskee ensimmäisen 
kerran vuodelta 2004 maksettavia maksuja. 
Ehdotettua uutta työnantajan kansaneläke-
maksun maksuperustetta sovellettaisiin siten 
maksuihin, jotka suoritetaan 1 päivänä tam-
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mikuuta 2004 ja sen jälkeen maksettavien 
palkkojen perusteella. 
 
5.  Säätämisjärjes tys  

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu ja työn-
antajan sosiaaliturvamaksu ovat veronluon-
teisia maksuja. Tällaisten maksujen perus-

teista tulee säätää lailla. Maksuperusteisiin 
ehdotetut vähäiset muutokset voidaan käsitel-
lä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 
 
 
 
 

1. 

Laki 

sairausvakuutuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/1963) 37 §:n 3 

momentti ja 41 §:n 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 703/2003, ja 
lisätään lakiin uusi 41 a § seuraavasti: 

 
37 §  

— — — — — — — — — — — — — —  
Suomalaisen työnantajan, joka lähettää 

työntekijän ulkomaille ja joka maksaa työn-
tekijän palkan tai joka lähettää työntekijän 
ulkomaille samaan taloudelliseen kokonai-
suuteen kuuluvan ulkomaisen emo-, tytär- tai 
sisaryrityksen palvelukseen taikka sellaisen 
ulkomaisen yrityksen palvelukseen, jossa 
suomalaisella työnantajalla on määräämisval-
taa, on vakuutetun sairausvakuutusmaksun 
määräämistä ja työnantajan sairausvakuu-
tusmaksun suorittamisen valvontaa varten 
annettava verohallinnolle Verohallituksen 
vahvistaman kaavan mukainen vuosi-
ilmoitus maksun perusteena olevasta palkasta 
ja palkansaajasta. 
 
 
 
 
 
 

41 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos sairausvakuutusmaksua ei ole perittävä 
rajoitetusti verovelvolliselta ulkomailla työs-
kentelevältä vakuutetulta 3 momentissa tar-
koitetulla tavalla, vakuutetun sairausvakuu-
tusmaksu määrätään noudattaen rajoitetusti 
verovelvollisen tulon ja varallisuuden verot-
tamisesta annetun lain 3 luvussa tarkoitettua 
menettelyä. Maksua määrättäessä ei kuiten-
kaan tehdä tuloverolaissa tarkoitettuja  vä-
hennyksiä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

41 a §  
Rajoitetusti verovelvolliselta perittyjen sai-

rausvakuutusmaksujen tilittämisestä Kansan-
eläkelaitokselle säädetään valtioneuvoston 
asetuksella.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

2004. 

————— 
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2. 

Laki  

työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain 

(366/1963) 2 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1207/2001, seuraavasti:  
 

2 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Työnantajalla tarkoitetaan tässä laissa en-
nakkoperintälain 14 §:ssä tarkoitettua työn-
antajaa, Pohjoismaiden Investointipankkia, 
Pohjoismaiden projektivientirahastoa, rajoi-
tetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden 
verottamisesta annetussa laissa ja ulkomailta 

tulevan palkansaajan lähdeverosta annetussa 
laissa tarkoitettua lähdeveron perimiseen 
velvollista sekä tämän lain 2 a §:n 2 momen-
tissa tarkoitettua suomalaista työnantajaa.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä  kuuta 

2004. 
 

————— 
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3. 

Laki 

vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan 
kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta 

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

antajan kansaneläkemaksun suuruudesta 13 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1206/2001) 
5 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 706/2003, uusi 4 momentti seuraavasti: 
 

5 § 

Työnantajan kansaneläkemaksu 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työnantajan kansaneläkemaksu suoritetaan 

suomalaiseen työnantajaan sovellettavan 
maksuluokan mukaisena myös silloin, kun 
tämä suorittaa työnantajan sosiaaliturvamak-
sun ulkomaisen työnantajan puolesta siten 

kuin työnantajan sosiaaliturvamaksusta anne-
tun lain 2 a §:n 2 momentissa säädetään. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä  kuuta 

2004. 
Tätä lakia sovelletaan  päivänä   kuuta 

2004 ja sen jälkeen maksettavan palkan pe-
rusteella suoritettaviin työnantajan kansan-
eläkemaksuihin. 
 

————— 

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2003 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
 
 
 
 

1. 

Laki 

sairausvakuutuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/1963) 37 §:n 3 

momentti ja 41 §:n 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 703/2003, ja 
lisätään lakiin uusi 41 a § seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

37 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Suomalaisen työnantajan, joka lähettää 
työntekijän ulkomaille ja joka maksaa työn-
tekijän palkan tai joka lähettää työntekijän 
ulkomaille samaan taloudelliseen kokonai-
suuteen kuuluvan ulkomaisen emo-, tytär- 
tai sisaryrityksen palvelukseen taikka sellai-
sen ulkomaisen yrityksen palvelukseen, jos-
sa suomalaisella työnantajalla on määrää-
misvaltaa, on sairausvakuutusmaksun mää-
räämistä varten annettava verohallinnolle 
Verohallituksen vahvistaman kaavan mu-
kainen vuosi-ilmoitus 33 a §:n 1 ja 2 mo-
mentissa tarkoitetusta palkasta ja palkansaa-
jasta. 

— — — — — — — — — — — — — —  
Suomalaisen työnantajan, joka lähettää 

työntekijän ulkomaille ja joka maksaa työn-
tekijän palkan tai joka lähettää työntekijän 
ulkomaille samaan taloudelliseen kokonai-
suuteen kuuluvan ulkomaisen emo-, tytär- 
tai sisaryrityksen palvelukseen taikka sellai-
sen ulkomaisen yrityksen palvelukseen, jos-
sa suomalaisella työnantajalla on määrää-
misvaltaa, on vakuutetun sairausvakuutus-
maksun määräämistä ja työnantajan saira-
usvakuutusmaksun suorittamisen valvontaa 
varten annettava verohallinnolle Verohalli-
tuksen vahvistaman kaavan mukainen vuo-
si-ilmoitus maksun perusteena olevasta 
palkasta ja palkansaajasta. 
 

 
41 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos sairausvakuutusmaksua ei ole perittä-

vä rajoitetusti verovelvolliselta ulkomailla 
työskentelevältä vakuutetulta 3 momentissa 
tarkoitetulla tavalla, vakuutetun sairausva-
kuutusmaksu määrätään noudattaen rajoite-
tusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden 
verottamisesta annetun lain 3 luvussa tar-
koitettua menettelyä. 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos sairausvakuutusmaksua ei ole perittä-

vä rajoitetusti verovelvolliselta ulkomailla 
työskentelevältä vakuutetulta 3 momentissa 
tarkoitetulla tavalla, vakuutetun sairausva-
kuutusmaksu määrätään noudattaen rajoite-
tusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden 
verottamisesta annetun lain 3 luvussa tar-
koitettua menettelyä. Maksua määrättäessä 
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ei kuitenkaan tehdä tuloverolaissa tarkoitet-
tuja  vähennyksiä. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 41 a §  

Rajoitetusti verovelvolliselta perittyjen 
sairausvakuutusmaksujen tilittämisestä 
Kansaneläkelaitokselle säädetään valtio-
neuvoston asetuksella.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuu-

ta 2004. 
——— 
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2. 

Laki  

työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain 
(366/1963) 2 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1207/2001, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Työnantajalla tarkoitetaan ennakkoperin-
tälain 14 §:ssä tarkoitettua työnantajaa, 
Pohjoismaiden Investointipankkia, Poh-
joismaiden projektivientirahastoa sekä ra-
joitetusti verovelvollisen tulon ja varalli-
suuden verottamisesta annetussa laissa ja 
ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeve-
rosta annetussa laissa tarkoitettua lähdeve-
ron perimiseen velvollista. 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työnantajalla tarkoitetaan tässä laissa 

ennakkoperintälain 14 §:ssä tarkoitettua 
työnantajaa, Pohjoismaiden Investointi-
pankkia, Pohjoismaiden projektivientirahas-
toa, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja va-
rallisuuden verottamisesta annetussa laissa 
ja ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeve-
rosta annetussa laissa tarkoitettua lähdeve-
ron perimiseen velvollista sekä tämän lain 2 
a §:n 2 momentissa tarkoitettua suomalais-
ta työnantajaa. 

 ——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä  kuuta 

2004. 
——— 

 
 


