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Statsrådets förordning

465/2013

om betalningsdag för förmåner och betalning av statens andel enligt folkpensionslagen

Utfärdad i Helsingfors den 19 juni 2013

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 64 § 2 mom. och 103 § 3 mom. i
folkpensionslagen (568/2007), av dem 103 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1130/2010:

1 §

Betalningsdag för förmåner

Betalningsdag för folkpensioner enligt 2 §
1 mom. i folkpensionslagen (568/2007) är
den 7 dagen varje kalendermånad.

På basis av begynnelsebokstaven i släkt-
namnet betalas efterlevandepension och barn-
pension enligt 2 § 2 mom. i folkpensionsla-
gen och barnförhöjning enligt 2 § 3 mom. i
nämnda lag till förmånstagarna enligt föl-
jande:

1) A—K, den 4 dagen varje kalendermå-
nad,

2) L—R, den 14 dagen varje kalendermå-
nad,

3) S—Ö, den 22 dagen varje kalendermå-
nad.

Om betalningsdagen enligt 1 eller 2 mom.
inte är en bankdag, betalas förmånen föregå-
ende bankdag.

En förmån som betalas retroaktivt kan be-
talas med avvikelse från vad som föreskrivs i
1 eller 2 mom.

2 §

Betalning av förskott på statens andel

Social- och hälsovårdsministeriet betalar
Folkpensionsanstalten ett förskott på statens

andel (förskott på förmåner) månatligen i två
poster tre bankdagar före de betalningsdagar
som fastställs i 1 § 2 mom. 1 och 2 punkten
samt 1 § 3 mom. Folkpensionsanstalten ska
månatligen senast sex bankdagar före de be-
talningsdagar som anges ovan meddela so-
cial- och hälsovårdsministeriet de belopp som
enligt Folkpensionsanstaltens uppskattning
behövs för betalning av den första posten av
förskottet på de förmåner som ska betalas den
dag som anges i 1 § 1 mom. och 1 § 2 mom.
1 punkten samt för betalning av den andra
posten av förskottet på de förmåner som ska
betalas den dag som anges i 1 § 2 mom. 2
och 3 punkten.

I samband med den andra posten av det
månatliga förskottet på förmåner ska social-
och hälsovårdsministeriet betala Folkpen-
sionsanstalten

1) ett förskott på statens andel av de verk-
samhetskostnader och de kostnader för be-
dömning av arbetsoförmågan som betalas ur
folkpensionsfonden och som grundar sig på
Folkpensionsanstaltens uppskattning, samt

2) ett förskott på statens andel av de pen-
sionsutgifter som enligt lagen om olycksfalls-
försäkring för lantbruksföretagare (1026/1981)
anses höra till grundskyddsandelen och som
betalas ur folkpensionsfonden.

Kostnadsförskotten betalas i lika stora må-
nadsposter, om det inte finns särskilda skäl
att avvika från detta.



3 §

Justering av förskott på statens andel

Skillnaden mellan det sammanlagda belop-
pet av de folkpensionsförmåner som betalats
under en kalendermånad och de förskott på
förmåner som betalats för att täcka förmå-
nerna beaktas när det första förskottet på
förmåner för den andra månaden efter betal-
ningsmånaden fastställs.

Skillnaden mellan de kostnader enligt 2 §
2 mom. som har betalats under en kalender-
månad och de förskott på statens andel som
betalats för att täcka kostnaderna beaktas när
förskotten på statens andel fastställs för den
andra månaden efter betalningsmånaden. När
förskottet på verksamhetskostnaderna juste-
ras ska de placeringsintäkter och andra intäk-
ter som flutit in till folkpensionsfonden under
betalningsmånaden dras av från skillnaden.

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

4 §

Statens andel för att minimibeloppet av
folkpensionsfondens finansieringstillgångar

ska uppnås

Beloppet av det kostnadsförskott som ska

betalas ur folkpensionsfonden för finansie-
ring av verksamhetskostnader i december
höjs eller sänks vid behov så att det minimi-
belopp av folkpensionsfondens finansierings-
tillgångar som anges i 101 § i folkpensionsla-
gen uppnås.

Årligen efter det att bokslutet har fastställts
ska Folkpensionsanstalten sända social- och
hälsovårdsministeriet en beräkning över det
minimibelopp av folkpensionsfondens finan-
sieringstillgångar vid kalenderårets utgång
som fastställts i samband med bokslutet. Om
minimibeloppet av finansieringstillgångarna
avviker från det minimibelopp som anges i
folkpensionslagen, ska skillnaden betalas el-
ler återbetalas under den månad som följer
efter den då bokslutet fastställdes.

5 §

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 16
september 2013.

Förordningen tillämpas första gången på
de förmåner och statens andelar som betalas i
oktober 2013.

Genom denna förordning upphävs statsrå-
dets förordning om betalning av förmåner
och av statens andel enligt folkpensionslagen
(1234/2009).

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

Helsingfors den 19 juni 2013

Social- och hälsovårdsminister Paula Risikko

Konsultativ tjänsteman Pirjo Moilanen
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