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Valtioneuvoston asetus

454/2014

rintamalisän ja ylimääräisen rintamalisän maksupäivästä ja valtion osuuden maksami-
sesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2014

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rintamasotilaseläkelain (119/1977) 15 §:n 2
momentin ja 17 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin ne ovat laissa 169/2008:

1 §

Rintamalisän saamiseksi tarvittava todistus

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, rintamatun-
nuksen tai rintamasotilaseläkelain (119/1977)
9 §:n 3 momentissa tarkoitetun todistuksen.
Selvitys voidaan esittää myös oikeaksi todis-
tetulla jäljennöksellä.

2 §

Etuuden maksupäivä

Rintamalisän ja ylimääräisen rintamalisän
maksupäivä on kunkin kalenterikuukauden
7 päivä.

Jos 1 momentin mukainen maksupäivä ei
ole pankkipäivä, etuus maksetaan sitä edeltä-
vänä pankkipäivänä.

Takautuvasti maksettava etuus voidaan
maksaa 1 momentista poiketen.

3 §

Valtion osuuden ennakon maksaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö maksaa Kan-
saneläkelaitokselle valtion osuuden ennakon
kuukausittain viimeistään kolme pankkipäi-
vää ennen kunkin kuukauden 2 §:ssä tarkoi-
tettua maksupäivää. Kansaneläkelaitoksen on
kuukausittain viimeistään kymmenen pankki-
päivää ennen kunkin kuukauden etuuksien
maksupäivää ilmoitettava sosiaali- ja terveys-
ministeriölle määrät, jotka Kansaneläkelai-
toksen arvion mukaan tarvitaan kunkin kuu-
kauden maksupäivänä maksettavien rintama-
lisien ja ylimääräisten rintamalisien maksa-
miseen.

4 §

Valtion osuuden ennakon tarkistaminen

Kalenterikuukautena maksettujen rintama-
lisien ja ylimääräisten rintamalisien yhteis-
määrän ja niiden kattamiseksi maksetun val-
tion osuuden ennakon erotus otetaan huo-
mioon maksukuukautta seuraavan kolmannen
kuukauden ennakkoa määrättäessä.

Kansaneläkelaitoksen on toimitettava so-



siaali- ja terveysministeriölle valtion osuuden
ennakon tarkistamisessa tarvittavat tiedot.

5 §

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lo-
kakuuta 2014.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran
marraskuussa 2014 maksettavaan valtion
osuuteen.

Tällä asetuksella kumotaan rintamasotilas-
eläkeasetus (271/1977).

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2014

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko

Neuvotteleva virkamies Pirjo Moilanen
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