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MUUTOKSIA KIEL-ELÄKEMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMISEEN, TYÖNANTAJIEN
VAKUUTTAMISOHJEISIIN JA PALVELUSSUHDEREKISTERIIN ILMOITTAMISEEN
Kirkon keskusrahaston eläketoimiston toiminta on siirretty kokonaisuudessaan Kuntien
eläkevakuutuksen (Keva) hoidettavaksi (yleiskirje 1/2010). Kirkon keskusrahaston kanssa
tehdyn sopimuksen mukaisesti Keva on aloittanut myös kirkon työantajien tarkastustoiminnan. Asiasta on ohje yleiskirjeessä 1/2009. Sen liitteenä on myös luettelo tarkastuksen
kohteena olevista asiakirjoista. Tarkastuksia on tehty vuoden 2009 aikana 103 seurakunnassa.
Tarkastustoiminnan yhteydessä on havaittu eroja evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain
(KiEL) ja kunnallisen eläkelain (KuEL) 3 §:n tulkinnassa. Pykälät ovat olleet 1.1.2005 lukien
samansisältöisiä. Tulkintaeroja on ollut harrastusluontaisen toiminnan, toimeksianto- ja
konsulttisopimusten ja muiden vastaavien järjestelyiden eläkevakuuttamisessa. Näiltä osin
yleiskirjeessä 32/2004 annetut ohjeet muuttuvat seuraavasti.

Harrastusluontaisen toiminnan kuuluminen KiEL:n piiriin
Harrastusluontoisesta toiminnasta 18 vuotta täyttäneille esim. kerho- ja leiriohjaajille tai
rippileirien isosina toimiville maksetut palkkiot kuuluvat KiEL:n piiriin. Niistä on 1.1.2010
lukien maksettava työnantajan ja työntekijän eläkemaksu ja palkkiot tulee ilmoittaa palvelussuhderekisteriin.

Toimeksiantopalkkioiden kuuluminen KiEL:n piiriin
Vuoden 2005 alusta lukien toimeksianto- konsulttisopimukset ja muut vastaavat järjestelyt
kuuluvat KiEL:n piiriin, kun toimintaa harjoitetaan yksityishenkilönä, ammatinharjoittajana tai toiminimenä eikä henkilöillä ole YEL-vakuutusta tätä toimintaa varten.
Mikäli tosiasiallisten olosuhteiden perusteella työsuhteen tunnusmerkit eivät täyty, KiEL:n
soveltamisen ulkopuolelle jäävät sellaiset yrittäjät, joilla on yrittäjien eläkelain (YEL) tai
maatalousyrittäjien eläkelain (MYEL) mukainen vakuutus tai (ennen vuotta 1961 syntyneellä) on Eläketurvakeskuksen ennen vuotta 2002 antama päätös vakuuttamisvelvollisuudesta vapauttamisesta.
KiEL:n ulkopuolelle kuuluminen todennetaan vakuutuskirjan, eläkemaksun tai vapautuspäätöksen kopiolla.
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Kun henkilöllä ei ole esittää todistusta YEL- tai MYEL-vakuutuksesta tai vapautuspäätöksestä, toiminta kuuluu KiEL:n piiriin ja palkkiosta peritään palkansaajan eläkemaksu sekä
maksetaan työnantajan eläkemaksu ja palvelussuhde ilmoitetaan palvelussuhderekisteriin.
Ilman yrittäjäeläkevakuutusta oleva toimeksisaaja kuuluu KiEL:n piiriin siinäkin tapauksessa, että hänellä on ennakkoperintärekisteriote ja Y-tunnus.
KiEL:n piiriin kuuluu myös sellainen toiminta, joka työtulon vähäisyyden (v. 2010
6775,60 €) johdosta jää YEL:n ulkopuolelle eikä henkilön tämän johdosta tarvitse ottaa
YEL-vakuutusta. Tässä yhteydessä toiminnan kuuluminen KiEL:n piiriin ei aiheuta muita
työnantajalle kuuluvia velvoitteita kuin eläkemaksun eikä toiminnasta tehty sopimus
muutu työsopimukseksi.
YEL-todistus on syytä pyytää jo ostettavaa palvelua tilattaessa ja vakuutuksen olemassaolo tulisi tarkistaa satunnaisten laskuttajien osalta kerran vuodessa. Pitempiaikaisia sopimuksia tehtäessä vakuutus tarkistetaan sopimusta tehtäessä. Poikkeuksen YELvakuutuksen tarkistamisvelvoitteesta muodostavat taksiautoilijat, joiden luvansaantimenettelystä johtuen ei vakuutusta tarvitse erikseen tarkistaa yksittäisten laskujen yhteydessä.

Palvelussuhderekisterin uudet ilmoitusohjeet
Yllämainitut muutokset aiheuttavat muutoksia palvelussuhderekisterin ilmoitusohjeisiin.
Liitteenä on näiltä osin päivitetyt ilmoitusohjeet.

KiEL-eläkemaksuja ja niiden maksamista koskevat ohjeet
Muilta osin yleiskirjeen 32/2004 KiEL-eläkemaksuja ja niiden maksamista koskevat ohjeet
ovat edelleen voimassa.
Lisätietoja tarkastustoiminnasta:
tarkastuspäällikkö Jarmo Helminen
tarkastaja Satu Ruuskanen
sähköpostiosoite:

020 614 2387
020 614 2834
etunimi.sukunimi@keva.fi

Lisätietoja palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteestä:
rekisteripäällikkö Arja Kettinen
020 614 2613
ryhmänvetäjä Kaija Reunanen
020 614 2709
sähköpostiosoite:
kirkon.palvelussuhderekisteri@keva.fi
Lisätietoja KiEL-maksujen maksamisesta:
toimistopäällikkö Heikki Kämäräinen
laskentasihteeri Sirpa Eskola
sähköposti

09-1802 217
09-1802 224
etunimi.sukunimi@evl.fi
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