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Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 12 a §:n 1 momentti sekä 12 e ja

12 f §, sellaisina kuin ne ovat laissa 987/2008, sekä
lisätään 12 d §:ään, sellaisena kuin se on laissa 987/2008, uusi 4 ja 5 momentti seuraavasti:

12 a §

Kansaneläkelaitoksen rahastot

Kansaneläkelaitoksen rahastot ovat kan-
saneläkerahasto, sairausvakuutusrahasto ja
sosiaaliturvan yleisrahasto (etuusrahastot)
sekä palvelurahasto ja eläkevastuurahasto.
— — — — — — — — — — — — —

12 d §

Sosiaaliturvan yleisrahasto

— — — — — — — — — — — — —
Valtio suorittaa Kansaneläkelaitokselle so-

siaaliturvan yleisrahaston toimintakulujen en-
nakkona tammikuussa vähintään yhden kuu-
desosan vuotuisen ennakon määrästä ja sen
jälkeen kuukausittain jäljellä olevan määrän
tasasuuruisina erinä. Rahoituksen turvaami-
seksi ennakko voidaan jaksottaa edellä sääde-
tystä poiketen.

Ennakoiden ja lopullisen valtion osuuden
vahvistamisesta ja maksamisesta sekä sitä
varten tarvittavista tiedoista annetaan tarkem-
mat säännökset valtioneuvoston asetuksella.

12 e §

Palvelurahasto

Palvelurahastosta maksetaan sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä
käsittelystä annetussa laissa (159/2007) ja
sähköisestä lääkemääräyksestä annetussa
laissa (61/2007) tarkoitettujen tehtävien hoi-
dosta Kansaneläkelaitokselle aiheutuvat kus-
tannukset. Lisäksi palvelurahastosta voidaan
suorittaa Väestörekisterikeskukselle sen mai-
nittujen lakien perusteella tuottamien var-
mennepalvelujen aiheuttamat kustannukset.

Palvelurahaston rahoitus perustuu 1 mo-
mentissa mainittujen lakien perusteella ter-
veydenhuollon valtakunnallisten tietojärjes-
telmäpalvelujen käyttäjiltä perittäviin mak-
suihin. Lisäksi valtio voi suorittaa palvelura-
hastoon tietojärjestelmäpalvelujen ylläpidon
sekä suunnittelun ja toteuttamisen edellyttä-
mien kustannusten kattamiseksi varoja siten
kuin niistä erikseen säädetään tai päätetään.

Palvelurahastolle säädettyjen tehtävien
hoitamisesta aiheutuvia Kansaneläkelaitok-
sen toimintakuluja ei jaeta etuusrahastojen
toimintakuluiksi.

HE 68/2011
StVM 6/2011
EV 26/2011

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20110068


12 f §

Muiden toimintakulujen jako ja rahoitus

Kansaneläkelaitoksen toimintakulut, jotka
eivät aiheudu etuuksien toimeenpanosta, jae-
taan etuusrahastojen toimintakuluiksi etuuk-
sien toimeenpanosta aiheutuvien toimintaku-
lujen suhteessa. Kansaneläkelaitoksen Vero-
hallinnolle maksamat korvaukset jaetaan kui-
tenkin etuusrahastojen toimintakuluiksi siinä
suhteessa kuin etuusrahastot käyttävät Vero-
hallinnon tarjoamia maksujen perintä- ja tili-
tyspalveluja.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut Kansan-
eläkelaitoksen muut toimintakulut rahoitetaan
vastaavasti kuin etuuksien toimeenpanosta ai-
heutuvat toimintakulut.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2012.

Kansaneläkelaitoksessa oleva terveyden-
huollon valtakunnallisiin tietojärjestelmäpal-
veluihin liittyvä käyttöomaisuus siirtyy
osaksi palvelurahastoa tämän lain tullessa
voimaan.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.
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