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SEURAKUNTIEN MAKSUT KIRKON KESKUSRAHASTOLLE VUONNA 2012
1. KIRKON KESKUSRAHASTON TALOUSARVIO 2012 SEKÄ TOIMINTA- JA
TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 – 2014
Kirkolliskokous hyväksyi 10.11.2011 kirkon keskusrahaston talousarvion vuodelle
2012 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2012 – 2014. Tässä yhteydessä
vahvistettiin myös kirkon keskusrahastolle maksettavien maksujen määräytymisperusteet ja suuruus (Kirkkolain 22 luvun 8 §).
Talousarvio vuodelle 2012 löytyy Sakastista (osoite: sakasti.evl.fi) kohdasta Talous
ja hallinto / Keskusrahasto / Talousarvio.
2. PERUSMAKSU VUONNA 2012
Seurakuntien maksamalla perusmaksulla rahoitetaan kirkon keskusrahaston talousarviossa osa Kirkon yhteinen toiminta (Kirkkohallitus, Hiippakunnallinen toiminta ja Avustukset). Perusmaksutulon vuonna 2012 arvioidaan olevan n. 50,5
milj. euroa.
Vuonna 2012 perusmaksu (KL 22 L 8 § 1. kohta) määräytyy vain laskennallisen
kirkollisveron perusteella. Perusmaksu on 8,2 % vuonna 2010 toimitetun verotuksen laskennallisesta kirkollisverosta. - Vuoden 2010 laskennallinen kirkollisvero
saadaan jakamalla v. 2010 kirkollisverotulot v. 2010 tuloveroprosentilla.
Lisämaksua (KL 22 L 8 § 3. kohta) ei peritä.
Kun Kirkkohallitus on saanut vuoden 2010 verotiedot, lasketaan vuoden 2012 keskusrahastomaksut excel-taulukolla. Tämä taulukko talletetaan Sakastiin kohtaan
Talous ja hallinto / Seurakuntatalous / Keskusrahastomaksut. Siellä on tällä hetkellä taulukko vuoden 2011 keskusrahastomaksuista.
3. KIEL-ELÄKEMAKSUT VUONNA 2012
Työnantajien maksamilla eläkemaksuilla rahoitetaan kirkon eläkemenoja. Tämän
lisäksi työntekijöiltä peritään työntekijäin eläkelain mukainen työntekijöiden elä-
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kemaksu. Näiden maksujen arvioidaan vuonna 2012 olevan yhteensä n. 170 milj.
euroa. Eläkemenojen (eläkkeet + hoitokulut) arvioidaan olevan yhteensä n. 164
milj. euroa, joten eläketulojen ja eläkemenojen erotuksena voidaan siirtää eläkerahastoon vuonna 2012 edelleen 6 milj. euroa.
Seurakuntien, kirkon ja kirkollisten yhdistysten maksaman työnantajan eläkemaksun (KL 22 L 8 § 2. kohta) perustaso vuonna 2012 on 28 % palkkasummasta. Työnantajan eläkemaksu nousee 1 % -yksikön vuodesta 2011 (v. 2011 27 %). Työnantajat maksavat työkyvyttömyyseläkkeistä omavastuuosuutta, mikä osuus samoin
kuin työnantajalta perittävä eläkemaksu määräytyy työnantajan koon mukaan seuraavasti:
Työntekijöiden
lukumäärä
vähintään
Ryhmä 1
Ryhmä 2
Ryhmä 3
Ryhmä 4

101
51
21
1

Omavastuuosuus
25 %
10 %
5%
2%

Työnantajamaksu
27,37 %
27,75 %
27,88 %
27,95 %

Työntekijöiden lukumäärä on työnantajan Pesti-tilastoon ilmoittama vakinaisen
henkilöstön määrä 30.6. edellisenä vuotena. Vuoden 2012 omavastuuosuus ja työnantajan maksu riippuvat siitä, mikä oli Pestiin ilmoitettu vakinaisen henkilöstön
määrä 30.6.2011. Ne työnantajat, jotka eivät ole seurakuntia, kuuluvat ryhmään 4.
Kun maksuryhmät on määritelty, tieto työnantajien KiEL-maksuryhmistä talletetaan Sakastiin kohtaan Talous ja hallinto / Seurakuntatalous / Eläkemaksut ja
muut henkilösivukulut.
Vuoden 2012 työnantajan KIEL-maksu on siis työnantajan koosta riippuen 27,37%,
27,75%, 27,88% tai 27,95%. Kunkin työnantajan KIEL-maksuprosentti tulostetaan
laskuihin, joilla KIEL-maksu maksetaan. Kirkkohallituksen yleiskirjeissä 32/2004,
26/2006 ja 6/2010 on annettu tarkemmat ohjeet KiEL-eläkemaksujen määräytymisestä.
Sosiaali- ja terveysministeriö on 10.11.2011 vahvistanut, että v. 2012 alle 53vuotiaiden työntekijöiden eläkemaksu on 5,15% ja 53 vuotta täyttäneiden 6,50%.
Ks. www.stm.fi Tiedote 196/2011.
4. KIRKON PALVELUKESKUKSEN PALVELUMAKSUT
Kirkon palvelukeskus aloittaa toimintansa vuonna 2012. Viiden vuoden siirtymäajan kuluessa kaikki kirkon talousyksiköt siirtyvät palvelukeskuksen asiakkaiksi
kullekin erikseen määritellyn aikataulun mukaisesti. Kirkolliskokous vahvisti palvelumaksun määräytymisen perusteet (KL 22 L 8 § 5. kohta) seuraavasti:
hinnoittelu tapahtuu omakustannushinnoitteluna tavoitetilan 2017 mukaisesti
yksikköhinnat ovat kaikille samat
asiakas maksaa saamansa palvelut omien suoritemääriensä mukaisesti
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5. UUSI ELÄKERAHASTOMAKSU AIKAISINTAAN VUONNA 2013
Kirkolliskokous hyväksyi 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).
Hyväksytyssä toiminta- ja taloussuunnitelmassa eläkerahastomaksun perimiseen
on varauduttu vuodesta 2013 alkaen. Suunnitelman mukaan tavoitteena on kerätä
vuonna 2013 eläkerahastomaksua 10 milj. euroa. Tämä tarkoittaa, että eläkerahastomaksun suuruus olisi tällöin 1,2 % viimeksi toimitetun verotuksen (vuosi 2011)
kirkollisverosta.
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