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SEURAKUNTIEN MAKSUT KIRKON KESKUSRAHASTOLLE

1. Kirkon keskusrahaston talousarvio 2013 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelma vuosille 2013 – 2015
Kirkolliskokous hyväksyi 8.11.2012 kirkon keskusrahaston talousarvion vuodelle
2013 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2013 – 2014. Tässä yhteydessä
vahvistettiin myös kirkon keskusrahastolle maksettavien maksujen määräytymisperusteet ja suuruus (Kirkkolain 22 luvun 8 §).
Suunnitelma löytyy osoitteesta
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content30C698

2. Kirkon eläkejärjestelmän rahoittaminen vuonna 2013
Työnantajan ja työntekijän eläkemaksut
Kaikkien seurakuntien, kirkon ja kirkollisten yhdistysten maksama työnantajan
eläkemaksu (KL 22 L 8 § 2. kohta) vuonna 2013 on 28 % palkkasummasta.
Työkyvyttömyyseläkkeistä ei peritä omavastuuosuutta (KL 22 L 8 § 4.kohta)
vuonna 2013.
Lisäksi työntekijöiltä peritään työntekijäin eläkelain mukainen työntekijöiden
eläkemaksu.
Työnantajan ja työntekijän eläkemaksujen kerääminen Kevan palveluna
Kirkkohallitus ja Keva ovat sopineet yhteistyöstä KiELin eläkemaksujen keräämisessä 1.1.2013 alkaen. KiELin eläkemaksujen perinnässä hyödynnetään Kevan
järjestelmiä. Keva kerää maksut Kirkon keskusrahaston tilille.
Uudistuksen merkittävin asia on maksujen ja palvelussuhderekisteriin ilmoitettavien ansioiden välinen suora kytkös. Maksut maksetaan juuri samasta palkasta, joka
ilmoitetaan palvelussuhderekisteriin. Kevan järjestelmä vertaa kunakin vuonna
tilitettyjä maksuja palvelussuhderekisteriin ilmoitettuihin ansioihin. Jos kyseisen
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vuoden maksuissa ja ansioissa on eroa, Keva joko perii työnantajalta lisää tai palauttaa maksua. Palvelussuhderekisteriin tehtävät korjaukset tuottavat myös automaattisesti korjauslaskun työnantajalle. Palvelussuhderekisteriin ilmoitettujen ansioiden ja maksujen välisellä välittömällä yhteydellä voimme paremmin varmistaa
tietojen oikeellisuuden ja parantaa niiden käytettävyyttä eläkelaskennassa.
Jatkossa työnantajia palvellaan www.keva.fi sivuston Asta palvelussa, josta löytyvät esim. työnantajakohtaiset tiedot maksuista ja palvelussuhderekisteriin ilmoitetuista henkilöistä ja ansioista.
Keva lähettää työnantajille tiedon sovellettavasta työnantaja- ja työntekijämaksun
maksuprosentista ja viitetiedot maksujen suorittamista varten. Erillisiä viitesiirtolomakkeita ei lähetetä vaan työnantajat saavat tammikuussa tiedon kunkin kuukauden tilityksessä käytettävistä viitteistä. Pankkitili, jolle maksut maksetaan, vaihtuu
tässä yhteydessä.

Lisätietoja Kevassa asiasta antavat:
maksuosuuspäällikkö Arja Kettinen puh. 020 614 2613
johtaja, rekisteri ja maksuosuudet Jarmo Helminen 020 614 2387
sähköposti etunimi.sukunimi@keva.fi
Eläkerahastomaksu
Kirkolliskokous hyväksyi marraskuussa 2011 Kirkkolain muutoksen (uusi KL 22 L
8 § 6. kohta), jonka mukaan jokainen seurakunta tai seurakuntayhtymä suorittaa
kirkon keskusrahastolle vuosittain kirkon eläkerahaston kartuttamista varten enintään viisi prosenttia viimeksi toimitetun verotuksen kirkollisverosta (eläkerahastomaksu).
Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti eläkerahastomaksun suuruus on 1,2 %
vuonna 2013.
Kun Kirkkohallitus on saanut vuoden 2011 verotiedot, laaditaan vuoden 2013 seurakuntakohtaisista eläkerahastomaksuista taulukko. Tämä taulukko talletetaan Sakastiin (osoite: sakasti.evl.fi) kohtaan Talous ja hallinto/Seurakuntatalous
/Keskusrahastomaksut. Eläkerahastomaksu maksetaan eläkerahastoon kuudessa
erässä, maksupäivä on kunkin parittoman kuukauden viimeinen päivä.
Eläketulojen (työnantajan ja työntekijän eläkemaksut sekä eläkerahastomaksu) arvioidaan vuonna 2013 olevan 187 milj. euroa. Eläkemenojen (eläkkeet ja hoitokulut) arvioidaan olevan yhteensä 176 milj. euroa, joten eläketulojen ja eläkemenojen
erotuksena voidaan siirtää eläkerahastoon vuonna 2013 n. 11 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 2013 arvioidaan olevan n. 52,4 milj. euroa.
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Vuonna 2013 perusmaksu (KL 22 L 8 § 1. kohta) määräytyy vain laskennallisen
kirkollisveron perusteella. Perusmaksu on 8,2 % vuonna 2011 toimitetun verotuksen laskennallisesta kirkollisverosta. Vuoden 2011 laskennallinen kirkollisvero
saadaan jakamalla v. 2011 kirkollisverotulot v. 2011 tuloveroprosentilla.
Lisämaksua (KL 22 L 8 § 3. kohta) ei peritä.
Kun Kirkkohallitus on saanut vuoden 2011 verotiedot, laaditaan vuoden 2013 seurakuntakohtaisista perusmaksuista taulukko. Tämä taulukko talletetaan Sakastiin
(osoite:
sakasti.evl.fi)
kohtaan
Talous
ja
hallinto/Seurakuntatalous
/Keskusrahastomaksut. 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 samat
 asiakas maksaa saamansa palvelut omien suoritemääriensä mukaisesti
Vuonna 2013 seurakuntien maksamat palvelumaksut ovat arviolta yhteensä 1,8
milj. euroa.

Lisätiedot: Leena Rantanen p. 09 1802 204, Seija Mäenpää (Kirkon palvelukeskus)
p. 09 1802 600
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