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L a g

1255/2011

om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten

Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2011

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001) 12 a § 1 mom. samt 12 e och 12 f §,

sådana de lyder i lag 987/2008, samt
fogas till 12 d §, sådan den lyder i lag 987/2008, nya 4 och 5 mom. som följer:

12 a §

Folkpensionsanstaltens fonder

Folkpensionsanstaltens fonder är folkpen-
sionsfonden, sjukförsäkringsfonden och all-
männa fonden för social trygghet (förmåns-
fonder) samt servicefonden och pensionsan-
svarsfonden.
— — — — — — — — — — — — —

12 d §

Allmänna fonden för social trygghet

— — — — — — — — — — — — —
Staten ska i januari betala Folkpensionsan-

stalten ett förskott på verksamhetskostna-
derna för allmänna fonden för social trygghet
som är minst en sjättedel av det årliga för-
skottets belopp och därefter det återstående
beloppet i månatliga, lika stora poster. För
tryggande av finansieringen kan förskottet
periodiseras på ett sätt som avviker från vad
som föreskrivs ovan.

Närmare bestämmelser om fastställandet
och betalningen av förskotten och statens
slutliga andel samt om de uppgifter som be-

hövs för detta utfärdas genom förordning av
statsrådet.

12 e §

Servicefonden

Ur servicefonden betalas de kostnader som
Folkpensionsanstalten orsakas av skötseln av
uppgifter enligt lagen om elektronisk behand-
ling av klientuppgifter inom social- och häl-
sovården (159/2007) och lagen om elektro-
niska recept (61/2007). Ur servicefonden kan
dessutom betalas de kostnader Befolknings-
registercentralen orsakas av de certifikat-
tjänster centralen producerar i enlighet med
de lagarna.

Finansieringen av servicefonden baserar
sig på de avgifter som enligt de lagar som
nämns i 1 mom. tas ut hos användarna av de
riksomfattande informationssystemtjänsterna
inom hälso- och sjukvården. Staten kan dess-
utom i syfte att täcka kostnaderna för upprätt-
hållande samt planering och realisering av
informationssystemtjänsterna betala in medel
till servicefonden enligt vad som särskilt fö-
reskrivs eller besluts om dessa.

De verksamhetskostnader Folkpensionsan-
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stalten orsakas av skötseln av servicefondens
uppgifter enligt lag fördelas inte som för-
månsfondernas verksamhetskostnader.

12 f §

Fördelning och finansiering av övriga
verksamhetskostnader

Den del av Folkpensionsanstaltens verk-
samhetskostnader som inte orsakas av verk-
ställigheten av förmåner fördelas som för-
månsfondernas verksamhetskostnader i för-
hållande till kostnaderna för verkställigheten
av förmånerna. De ersättningar som Folkpen-
sionsanstalten betalar Skatteförvaltningen
fördelas dock som förmånsfondernas verk-

samhetskostnader i förhållande till hur för-
månsfonderna anlitar Skatteförvaltningens
tjänster för uttagande och redovisning av pre-
mier och avgifter.

Folkpensionsanstaltens övriga verksam-
hetskostnader enligt 1 mom. finansieras på
samma sätt som de verksamhetskostnader
som orsakas av verkställigheten av förmåner.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
Anläggningstillgångar vid Folkpensionsan-

stalten i anslutning till de riksomfattande in-
formationssystemtjänsterna inom hälso- och
sjukvården överförs till servicefonden när
denna lag träder i kraft.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.
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