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KESKUSRAHASTOMAKSUT JA KIEL-ELÄKEMAKSUT VUONNA 2011
1. KESKUSRAHASTOMAKSUT VUONNA 2011
Kirkolliskokous on 10.11.2010 päättänyt, että seurakuntien vuonna 2011 Kirkon
keskusrahastolle kirkkolain 22 luvun 8 §:n 1 kohdassa säädetty perusmaksu määräytyy vain laskennallisen kirkollisveron perusteella ja että perusmaksu on 8,2 %
vuonna 2009 toimitetun verotuksen laskennallisesta kirkollisverosta. Vuoden 2009
laskennallinen kirkollisvero saadaan jakamalla v. 2009 kirkollisverotulot v. 2009
tuloveroprosentilla.
Lisäksi kirkolliskokous päätti, että kirkkolain 22 luvun 8 §:n 3 kohdassa säädettyä
lisämaksua ei peritä.
Kun Kirkkohallitus on saanut vuoden 2009 verotiedot, lasketaan vuoden 2011 keskusrahastomaksut excel-taulukolla. Tämä taulukko talletetaan Sakastiin (osoite:
sakasti.evl.fi) kohtaan Talous ja hallinto / Seurakuntatalous / Keskusrahastomaksut. Siellä on tällä hetkellä taulukko vuoden 2010 keskusrahastomaksuista.
2. KIEL-ELÄKEMAKSUT VUONNA 2011
Kirkolliskokous vahvisti 10.11.2010 seurakuntien, kirkon ja kirkollisten yhdistysten
eläkemaksun työnantajan perustasoksi vuodelle 2011 27,0 % palkkasummasta,
minkä lisäksi työntekijöiltä peritään työntekijäin eläkelain mukainen työntekijöiden eläkemaksu. 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

26,37 %
26,75 %
26,88 %
26,95 %

2

Työntekijöiden lukumäärä on työnantajan Pesti-tilastoon ilmoittama vakinaisen
henkilöstön määrä 30.6. edellisenä vuotena. Vuoden 2011 omavastuuosuus ja työnantajan maksu riippuvat siis siitä, mikä oli Pestiin ilmoitettu vakinaisen henkilöstön määrä 30.6.2010. 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 2011 työnantajan KIEL-maksu on siis työnantajan koosta riippuen 26,37 %,
26,75 %, 26,88 % tai 26,95 %. Kunkin työnantajan KIEL-maksuprosentti tullaan tulostamaan laskuihin, joilla KIEL-maksu maksetaan.
Kirkkohallituksen yleiskirjeissä 32/2004, 26/2006 ja 6/2010 on annettu tarkemmat
ohjeet KiEL-eläkemaksujen määräytymisestä. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa työntekijäin eläkemaksun marras - joulukuussa.

KIRKKOHALLITUS

Jukka Keskitalo

Leena Rantanen

ISSN 1797-0326

