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Laki
ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain (988/1988) 4 ja 9 §,
sellaisena kuin niistä on 9 § osaksi laissa 170/2008, sekä
lisätään lakiin uusi 1 a § ja 5 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 984/1996, uusi

3 momentti seuraavasti:

1 a §
Tämän lain mukaisen rintamalisän hakija on velvollinen esittämään Kansaneläkelaitok-

selle sotilaspassiin merkityn todistuksen tai sotilaspiirin esikunnan antaman muun kirjal-
lisen todistuksen siitä, että hänelle on annettu rintamasotilastunnus, taikka selvityksen sii-
tä, että hän on saanut rintamapalvelustunnuksen, rintamatunnuksen, veteraanitunnuksen
tai 1 §:n 4 momentissa tarkoitetun todistuksen. Selvitys voidaan esittää myös oikeaksi to-
distetulla jäljennöksellä.

4 §
Oikeus rintamalisään alkaa aikaisintaan sen maksujakson alusta, jonka aikana hakemus

on jätetty. Rintamalisän hakijalle maksetaan rintamalisää 65 vuoden täyttämistä seuraavan
kuukauden alusta, aikaisintaan kuitenkin sen maksujakson alusta, jonka aikana hakemus
on jätetty.

Rintamalisä maksetaan etuudensaajan ilmoittamalle Euroopan unionissa sijaitsevalle
tilille. Saadakseen edelleen rintamalisää on etuuden saajan aikaisintaan kahta kuukautta
ennen kunkin maksujakson päättymistä annettava Kansaneläkelaitoksen vahvistamalla lo-
makkeella ilmoitus, ovatko etuuden maksuperusteet olemassa. Jos henkilö ei anna tässä
tarkoitettua ilmoitusta, rintamalisän maksaminen keskeytetään.

5 §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Rintamalisän maksaminen lakkaa sen kuukauden alusta, josta henkilölle syntyy oikeus
rintamasotilaseläkelain (119/1977) mukaiseen rintamalisään, ja rintamalisän saajan kuol-
tua kuolinpäivää seuraavan kuukauden alusta.

9 §
Tämän lain mukaan myönnettävästä rintamalisästä Kansaneläkelaitokselle aiheutuvat

kustannukset korvataan valtion varoista. Valtio suorittaa Kansaneläkelaitokselle kuukau-
sittain valtion osuuden ennakkoa maksettaviksi lähetettyjen rintamalisien määrästä. Tä-
män lain mukaisesta toiminnasta aiheutuvat toimintakulut luetaan Kansaneläkelaitoksen
toimintakuluiksi.
HE 108/2020
StVM 32/2020
EV 148/2020
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988/2020  
Valtion osuuksien, niiden ennakoiden ja lopullisten valtion osuuksien vahvistamisesta
ja maksamisesta sekä niitä varten tarvittavista tiedoista annetaan tarkemmat säännökset
valtioneuvoston asetuksella.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.
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