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Statsrådets förordning

91/2011

om betalning av förmåner och av statens andel enligt lagen om handikappförmåner

Utfärdad i Helsingfors den 3 februari 2011

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från social- och hälsovårdsmini-
steriet, föreskrivs med stöd av 23 § 3 mom. och 53 § 2 mom. i lagen om handikappförmåner
(570/2007):

1 §

Betalningsdag för handikappförmåner

Handikappförmåner enligt lagen om handi-
kappförmåner (570/2007) betalas till för-
månstagarna enligt begynnelsebokstaven i
släktnamnet som följer:

1) A—K, den 4 dagen varje månad,
2) L—R, den 14 dagen varje månad,
3) S—Ö, den 22 dagen varje månad.
Om betalningsdagen enligt 1 mom. inte är

en bankdag, betalas handikappförmånen före-
gående bankdag.

En handikappförmån som betalas retroak-
tivt kan betalas med avvikelse från vad som
föreskrivs i 1 mom.

2 §

Betalning av förskott på statens andel

Folkpensionsanstalten ska månatligen se-
nast sex bankdagar före varje betalningsdag
enligt 1 § 1 och 2 mom. meddela social- och
hälsovårdsministeriet de belopp som enligt
Folkpensionsanstaltens uppskattning behövs
för betalning av de handikappförmåner som
ska betalas den nämnda dagen. Social- och
hälsovårdsministeriet ska betala Folkpen-
sionsanstalten ett förskott på statens andel av

beloppen enligt meddelandet senast tre bank-
dagar före den dag då handikappförmånerna
betalas ut.

3 §

Justering av förskott på statens andel

Skillnaden mellan det sammanlagda belop-
pet av de handikappförmåner som betalats
under en kalendermånad och det förskott på
statens andel som betalats för att täcka förmå-
nerna beaktas när det andra förskottet på
statens andel bestäms för den andra månaden
efter betalningsmånaden.

Folkpensionsanstalten ska lämna social-
och hälsovårdsministeriet de uppgifter som
behövs vid justeringen av förskottet på sta-
tens andel senast sex bankdagar före den
andra betalningsdagen för handikappförmå-
ner den andra månad som följer efter betal-
ningsmånaden för förskottet på statens andel.

4 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars
2011.

Genom denna förordning upphävs statsrå-
dets förordning om betalning av förmåner



och av statens andel enligt lagen om handi-
kappförmåner (1183/2007).

Förordningens 3 § tillämpas första gången
vid justeringen av de förskott på statens andel
som betalats i januari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna förordning får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 3 februari 2011

Social- och hälsovårdsminister Juha Rehula

Konsultativ tjänsteman Juha Rossi
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