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Valtioneuvoston asetus

1300/2011

valtion eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten korvaami-
sesta kunnalliselle eläkelaitokselle annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttami-

sesta

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2011

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,
muutetaan valtion eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten

korvaamisesta kunnalliselle eläkelaitokselle annetun valtioneuvoston asetuksen (784/2010)
2 §:n 2 momentti seuraavasti:

2 §

Valtion maksama kustannusten korvaus

— — — — — — — — — — — — —
Kunnalliselle eläkelaitokselle suoritettavan

korvauksen määrä lasketaan valtion maksu-
perustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettua
omakustannusarvoa vastaavasti valtion eläke-
järjestelmän toimeenpanosta kunnalliselle
eläkelaitokselle aiheutuvista kustannuksista
seuraavasti:

1) Sellaiset kustannukset, jotka ovat suo-
raan osoitettavissa valtion kustannuksiksi,
korvataan aiheutuneiden kustannusten mu-
kaisesti;

2) Kaikkien kunnallisen eläkelaitoksen
hoitamien eläkejärjestelmien aiheuttamista
yhteisistä kustannuksista valtio korvaa aihe-
uttamansa osuuden sillä prosenttiosuudella,
jonka sen kustannukset kunakin vuonna muo-
dostavat kunnallisen eläkelaitoksen kustan-
nuksista. Eläkelaitosten yhteiset kustannukset

jaetaan eläketoimintoon, eläkkeiden maksu-
toimintoon ja tukitoimintoon ja näihin sisäl-
tyvät valtion eläkejärjestelmän aiheuttamat
kustannukset lasketaan siten kuin
3—5 kohdissa määrätään;

3) Eläketoiminnossa valtion korvauspro-
sentti on sama kuin valtion eläkejärjestel-
mästä vuoden aikana alkaneiden eläkkeiden
osuus on kunnallisen eläkelaitoksen hoita-
mista eläkejärjestelmistä vuoden aikana yh-
teensä alkaneista eläkkeistä;

4) Eläkkeiden maksutoiminnossa valtion
korvausprosentti on sama kuin valtion eläke-
järjestelmän maksussa olevien eläkkeiden lu-
kumäärän osuus on kunnallisen eläkelaitok-
sen hoitamien eläkejärjestelmien yhteensä
maksussa olevista eläkkeistä vuoden lopussa;

5) Tukitoiminnoissa valtion korvauspro-
sentti lasketaan luvusta, joka saadaan, kun
lasketaan kunnallisen eläkelaitoksen eläketoi-
minnon ja eläkkeiden maksutoiminnon hen-
kilöstömäärien osuus vuoden lopussa koko
kunnallisen eläkelaitoksen henkilöstömää-



rästä, jossa ei ole mukana tukitoimintojen
henkilöstömäärää ja näin saatu luku kerrotaan
3 kohdan mukaisella luvulla.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2012.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimiin.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2011
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