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Statsrådets förordning
om ändring av statsrådets förordning om betalningsdag för förmåner och betalning 

av statens andel enligt folkpensionslagen

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i statsrådets förordning om betalningsdag för förmåner och betalning av statens

andel enligt folkpensionslagen (465/2013) 2—4 §, av dem 2 och 3 § sådana de lyder i för-
ordning 455/2014, som följer:

2 §

Betalning av förskott på statens andel

Social- och hälsovårdsministeriet betalar månatligen Folkpensionsanstalten som för-
skott på statens andel av de förmåner som avses i 97 § 1 mom. i folkpensionslagen 90 pro-
cent av det beräknade beloppet av statens finansieringsandel. Förskottet betalas senast tre
bankdagar före den månatliga betalningsdag som följer av 1 § 1 och 3 mom. Folkpensions-
anstalten ska månatligen senast tio bankdagar före den betalningsdag som följer av 1 § 1
och 3 mom. meddela social- och hälsovårdsministeriet de belopp som enligt Folkpen-
sionsanstaltens uppskattning behövs för betalning av de förmåner som ska betalas de da-
gar som avses i 1 §.

I samband med det månatliga förskottet ska social- och hälsovårdsministeriet betala
Folkpensionsanstalten

1) ett på Folkpensionsanstaltens årliga uppskattning baserat förskott på statens andel
av de verksamhetskostnader som betalas ur folkpensionsfonden,

2) ett förskott på statens andel av de pensionsutgifter enligt lagen om lantbruksföreta-
gares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015) som anses höra till grundskydds-
andelen och som betalas ur folkpensionsfonden.

I samband med förskottet för januari betalar social- och hälsovårdsministeriet Folkpen-
sionsanstalten ett på Folkpensionsanstaltens uppskattning baserat förskott på statens andel
av de årliga kostnaderna för bedömning av arbetsoförmågan.

3 §

Justering av förskott på statens andel

Skillnaden mellan de i 1 § avsedda förmåner som har betalats under en kalendermånad
och det förskott på statens andel som betalats för att täcka förmånerna beaktas när förskot-
tet fastställs för den tredje månaden efter betalningsmånaden.

Folkpensionsanstalten ska årligen i samband med bokslutet fastställa statens andel av
de verksamhetskostnader som betalas ur folkpensionsfonden. Skillnaden mellan statens
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fastställda andel och de förskott som staten betalat beaktas i förskotten på verksamhets-
kostnaderna för det år som följer på fastställandet av bokslutet.

Folkpensionsanstalten ska lämna social- och hälsovårdsministeriet de uppgifter som be-
hövs vid justeringen av förskottet på statens andel.

4§

Statens andel för att minimibeloppet av folkpensionsfondens finansieringstillgångar ska 
uppnås

Årligen efter det att bokslutet har fastställts ska Folkpensionsanstalten sända social- och
hälsovårdsministeriet en beräkning över det i 101 § i folkpensionslagen avsedda minimi-
belopp av folkpensionsfondens finansieringstillgångar vid kalenderårets utgång som fast-
ställts i samband med bokslutet. Om minimibeloppet av finansieringstillgångarna avviker
från det minimibelopp som anges i folkpensionslagen, ska skillnaden betalas eller återbe-
talas under den månad som följer efter den då bokslutet fastställdes.

————
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
Denna förordning tillämpas första gången på förskotten på statens andelar för 2016. Be-

stämmelserna i 3 § 2 mom. i denna förordning tillämpas också på justering av förskotten
på verksamhetskostnaderna för 2015.

Helsingfors den 3 december 2015

Social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä
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