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SEURAKUNTIEN MAKSUT KIRKON KESKUSRAHASTOLLE
1. Kirkon keskusrahaston talousarvio 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille
2015 – 2017
Kirkolliskokous hyväksyi 7.11.2014 kirkon keskusrahaston talousarvion vuodelle 2015 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman vuosille 2015 – 2017. Tässä yhteydessä vahvistettiin myös kirkon keskusrahastolle
maksettavien maksujen määräytymisperusteet ja suuruus (Kirkkolain 22 luvun 8 §).
Suunnitelma löytyy osoitteesta Suunnitelma
2. Kirkon eläkejärjestelmän rahoittaminen vuonna 2015
Työnantajan ja työntekijän eläkemaksut
Kaikkien seurakuntien, kirkon ja kirkollisten yhdistysten maksama työnantajan eläkemaksu (KL 22 L 8 § 3.
kohta) vuonna 2015 on 28 % palkkasummasta.
Työkyvyttömyyseläkkeistä ei peritä omavastuuosuutta (KL 22 L 8 § 4.kohta) vuonna 2015.
Lisäksi työntekijöiltä peritään työntekijäin eläkelain mukainen työntekijöiden eläkemaksu.
Keva lähettää joulukuussa työnantajille tiedon sovellettavasta työnantaja- ja työntekijämaksun maksuprosentista
ja viitetiedot kunkin kuukauden maksujen suorittamista varten. Erillisiä viitesiirtolomakkeita ei lähetetä. Tiedot
julkaistaan myös Kevan työnantajille tarjoamassa Eläkemaksut -verkkopalvelussa (www.keva.fi sivuston Astapalvelut).
Lisätietoja sähköpostitse osoitteesta elakevakuutusmaksut@keva.fi.
Eläkerahastomaksu
Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti eläkerahastomaksun suuruus vuonna 2015 on 1,2 % vuonna 2013
toimitetun verotuksen kirkollisverosta.
Kun Kirkkohallitus on saanut vuoden 2013 verotiedot, laaditaan vuoden 2015 seurakuntakohtaisista
eläkerahastomaksuista taulukko. Tämä taulukko löytyy Sakastista osoitteesta Keskusrahasto- ja
eläkerahastomaksut 2015. Eläkerahastomaksu maksetaan eläkerahastoon kuudessa erässä, maksupäivä on
kunkin parittoman kuukauden viimeinen päivä.
Eläketulojen (työnantajan ja työntekijän eläkemaksut sekä eläkerahastomaksu) arvioidaan vuonna 2015 olevan
187,6 milj. euroa. Eläkemenojen (eläkkeet ja hoitokulut) arvioidaan olevan yhteensä 192,8 milj. euroa, joten
eläkkeiden rahoittamiseen käytetään vuonna 2015 eläkerahaston sijoitustoiminnan tuloja n. 5,2 milj. euroa.

3. Kirkon yhteisen toiminnan rahoittaminen
Seurakuntien maksamalla perusmaksulla rahoitetaan kirkon keskusrahaston talousarviossa osa Kirkon yhteinen
toiminta (Kirkkohallitus, Hiippakunnallinen toiminta ja Avustukset). Perusmaksutulon vuonna 2015 arvioidaan
olevan n. 54,7 milj. euroa.
Vuonna 2015 perusmaksu (KL 22 L 8 § 1. kohta) määräytyy vain laskennallisen kirkollisveron perusteella.
Perusmaksu on 8,2 % vuonna 2013 toimitetun verotuksen laskennallisesta kirkollisverosta. Vuoden 2013
laskennallinen kirkollisvero saadaan jakamalla v. 2013 kirkollisverotulot v. 2013 tuloveroprosentilla.
Lisämaksua (KL 22 L 8 § 3. kohta) ei peritä.
Kun Kirkkohallitus on saanut vuoden 2013 verotiedot, laaditaan vuoden 2015 seurakuntakohtaisista
perusmaksuista taulukko. Tämä taulukko löytyy Sakastista osoitteesta Keskusrahasto- ja eläkerahastomaksut
2015. Perusmaksu maksetaan kuudessa erässä, maksupäivä on kunkin parillisen kuukauden viimeinen päivä.
4. Kirkon palvelukeskuksen palvelumaksut
Kirkon palvelukeskus aloitti toimintansa vuonna 2012. Viiden vuoden siirtymäajan kuluessa kaikki kirkon
talousyksiköt siirtyvät palvelukeskuksen asiakkaiksi kullekin erikseen määritellyn aikataulun mukaisesti.
Palvelumaksujen määräytymisen perusteet (KL 22 L 8 § 5. kohta) ovat seuraavat:
 hinnoittelu tapahtuu omakustannushinnoitteluna tavoitetilan 2017 mukaisesti
 yksikköhinnat ovat kaikille asiakkaille samat, joista kirkon palvelukeskuksen johtokunta voi myöntää
alennusta, jos palvelukeskuksen taholta tapahtuu olennainen sopimusrikkomus
 asiakas maksaa saamansa palvelut omien suoritemääriensä mukaisesti
Vuonna 2015 seurakuntien maksamat palvelumaksut ovat arviolta yhteensä 5,8 milj. euroa.
Lisätiedot: Leena Rantanen p. 09 1802 204, Seija Mäenpää (Kirkon palvelukeskus) p. 09 1802 600
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