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Valtioneuvoston asetus

466/2013

rintamasotilaseläkeasetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2013

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan rintamasotilaseläkeasetuksen (271/1977) 2 §, 5 §:n 1 momentti ja 8 §, sellaisina

kuin ne ovat, 2 § asetuksessa 1140/2001, 5 §:n 1 momentti asetuksessa 264/2008 ja 8 §
asetuksessa 93/2011, seuraavasti:

2 §
Rintamalisän hakija on velvollinen esittä-

mään Kansaneläkelaitokselle sotilaspassiin
merkityn todistuksen tai sotilaspiirin esikun-
nan antaman muun kirjallisen todistuksen
siitä, että hänelle on annettu rintamasotilas-
tunnus, taikka selvityksen siitä, että hän on
saanut rintamapalvelustunnuksen, rintama-
tunnuksen tai rintamasotilaseläkelain
(119/1977) 9 §:n 3 momentissa tarkoitetun
todistuksen. Selvitys voidaan esittää myös
oikeaksi todistetulla jäljennöksellä.

5 §
Rintamalisän ja ylimääräisen rintamalisän

maksupäivä on kunkin kalenterikuukauden
7 päivä.
— — — — — — — — — — — — —

8 §
Kansaneläkelaitoksen on kuukausittain vii-

meistään kuusi pankkipäivää ennen kunkin
kuukauden 4 päivää, tai jos se ei ole pankki-
päivä, niin sitä edeltävää pankkipäivää, il-
moitettava sosiaali- ja terveysministeriölle
määrät, jotka Kansaneläkelaitoksen arvion

mukaan tarvitaan 5 §:n mukaisena maksupäi-
vänä maksettavien rintamalisien ja ylimää-
räisten rintamalisien maksamiseen. Sosiaali-
ja terveysministeriön on maksettava ilmoi-
tukseen perustuva valtion osuuden ennakko
Kansaneläkelaitokselle viimeistään kolme
pankkipäivää ennen kunkin kuukauden 4 päi-
vää, tai jos se ei ole pankkipäivä, niin sitä
edeltävää pankkipäivää.

Kalenterikuukautena maksettujen rintama-
lisien yhteismäärän ja niiden kattamiseksi
maksetun valtion osuuden ennakon erotus
otetaan huomioon maksukuukautta seuraavan
toisen kuukauden valtion osuuden ennakkoa
määrättäessä.

Kansaneläkelaitoksen on toimitettava so-
siaali- ja terveysministeriölle valtion osuuden
ennakon tarkistamisessa tarvittavat tiedot vii-
meistään kuusi pankkipäivää ennen valtion
osuuden ennakon maksukuukautta seuraavan
toisen kuukauden 4 päivää, tai jos se ei ole
pankkipäivä, niin sitä edeltävää pankkipäi-
vää.

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä
syyskuuta 2013.



Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran
lokakuussa 2013 maksettaviin rintamalisiin ja
valtion osuuteen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2013

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko

Neuvotteleva virkamies Pirjo Moilanen
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