
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 20 december 2011

Statsrådets förordning

1299/2011

om överföring av de medel som behövs för betalning av pensioner till evangelisk-
lutherska kyrkans och Folkpensionsanstaltens personal och om ersättning för kostnader

till den kommunala pensionsanstalten

Utfärdad i Helsingfors den 15 december 2011

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från finansministeriet, föreskrivs
med stöd av 137 b § 4 mom. i lagen om kommunala pensioner (549/2003), sådant det lyder i
lag 1177/2011:

1 §

Överföring av de medel som behövs för be-
talning av pensioner till evangelisk-lutherska
kyrkans och Folkpensionsanstaltens perso-

nal

De belopp som behövs för betalning av
pensioner till evangelisk-lutherska kyrkans
och Folkpensionsanstaltens personal överförs
till den kommunala pensionsanstalten månat-
ligen på basis av en beräkning.

Kyrkans centralfond och Folkpensionsan-
stalten överför de medel som behövs för be-
talningen av pensionsutgiften till den kom-
munala pensionsanstalten på förhand så att
medlen står till den kommunala pensionsan-
staltens förfogande den dag täckningen debi-
teras. Medlen överförs två gånger i månaden.
Den första månatliga posten betalas före den
allmänna pensionsutbetalningsdagen. Den
andra månatliga posten betalas innan för-
skottsinnehållningarna på de pensioner som
betalades ut föregående månad ska redovisas

till skattemyndigheterna. Beloppet av den
första månatliga posten är uppskattningsvis
den summa som behövs för att betala pensio-
nerna på den allmänna pensionsutbetalnings-
dagen. Beloppet av den andra månatliga pos-
ten är uppskattningsvis den summa som be-
hövs för att betala förskottsinnehållning på
pensioner och sådana poster som inte betalas
på den allmänna pensionsutbetalningsdagen.

Finansministeriet fastställer på förslag från
den kommunala pensionsanstalten före varje
år beloppet av de summor som ska betalas
ifrågavarande år vid varje överföring av
medel samt utbetalningsdagen. Före faststäl-
landet begär finansministeriet utlåtanden av
Kyrkans centralfond och Folkpensionsanstal-
ten. När boksluten har färdigställts fastställer
finansministeriet beloppet av den korrige-
ringspost som ska betalas eller ersättas på
basis av det föregående årets faktiska pen-
sionsutgifter, och betalningen eller ersätt-
ningen erläggs i samband med den första
betalningsposten i april. På det sammanlagda
beloppet av de poster som betalats till ett för



stort eller för litet belopp räknas för tiden
mellan den 1 juli och betalningsdagen en
ränta som är lika stor som den effektiva
nominella räntekostnad för staten för den
långfristiga upplåningen i euro som avses i
56 § i förordningen om statsbudgeten
(1243/1992).

2 §

Kostnadsersättning som evangelisk-lutherska
kyrkan och Folkpensionsanstalten betalar

Beloppet av den ersättning som ska betalas
till den kommunala pensionsanstalten beräk-
nas till en nivå som motsvarar självkostnads-
värdet enligt 6 § i lagen om grunderna för
avgifter till staten (150/1992) och på basis av
de kostnader som den kommunala pensions-
anstalten föranleds av verkställigheten av
pensionssystemet för den evangelisk-luth-
erska kyrkans och Folkpensionsanstaltens
personal, enligt följande:

1) Kostnader som direkt kan hänföras till
Kyrkans centralfond eller Folkpensionsan-
stalten ersätts enligt de faktiska kostnaderna,

2) Av de gemensamma kostnader som för-
anleds av samtliga pensionssystem som den
kommunala pensionsanstalten sköter ersätter
Kyrkans centralfond och Folkpensionsanstal-
ten sina egna andelar enligt den procentandel
som deras kostnader utgör av den kommu-
nala pensionsanstaltens kostnader varje år.
Pensionsanstalternas gemensamma kostnader
indelas i pensionsfunktionen, pensionsbetal-
ningsfunktionen och stödfunktionen, och de
kostnader som pensionssystemet för evang-
elisk-lutherska kyrkans och Folkpensionsan-
staltens personal föranleder och som ingår i
dessa beräknas på det sätt som bestäms i
3—5 punkten,

3) I pensionsfunktionen motsvarar ersätt-
ningsprocenten för Kyrkans centralfond och
Folkpensionsanstalten den andel som antalet
pensioner som börjar löpa i pensionssyste-
men för evangeliska-lutherska kyrkans och
Folkpensionsanstaltens personal under året
utgör av den sammanlagda volymen av pen-
sioner som under året börjar löpa i de pen-
sionssystem som den kommunala pensions-
anstalten sköter,

4) I pensionsbetalningsfunktionen motsva-

rar ersättningsprocenten för Kyrkans central-
fond och Folkpensionsanstalten den andel
som antalet pensioner som löper i deras pen-
sionssystem vid slutet av året utgör av det
sammanlagda antalet pensioner som löper i
de pensionssystem som den kommunala pen-
sionsanstalten sköter,

5) I stödfunktionen beräknas ersättnings-
procenten för Kyrkans centralfond och Folk-
pensionsanstalten utifrån det tal som man får
genom att beräkna den andel som det totala
antalet anställda inom den kommunala pen-
sionsanstaltens pensionsfunktion och pen-
sionsbetalningsfunktion vid slutet av året ut-
gör av det totala antalet anställda vid den
kommunala pensionsanstalten exklusive de
anställda inom stödfunktionen, och genom att
multiplicera detta tal med det tal som fås
enligt 3 punkten.

Finansministeriet fastställer ersättningsbe-
loppet till den kommunala pensionsanstalten
samt utbetalningsdagarna på basis av en för-
handsberäkning för varje år. Den kommunala
pensionsanstalten lägger fram en beräkning
av ersättningens storlek för finansministeriet.
Varje månad betalas en tolftedel av den er-
sättning som beräknats för ifrågavarande år.
Ersättningen betalas så att den varje månad
står till den kommunala pensionsanstaltens
förfogande den dag för debitering av täck-
ningen som föregår den ordinarie lönebetal-
ningsdagen.

Senast i mars följande år konstateras de
faktiska kostnader som den kommunala pen-
sionsanstalten föranletts. Finansministeriet
fastställer beloppet av det förskott som har
betalats till ett för stort eller för litet belopp
och detta debiteras eller gottgörs i samband
med följande omkostnadsdel som ska betalas
till den kommunala pensionsanstalten efter
den sista mars. På det sammanlagda beloppet
av de poster som betalats till ett för stort eller
för litet belopp räknas för tiden mellan den 1
juli och betalningsdagen en ränta som är lika
stor som den effektiva nominella räntekost-
nad för staten för den långfristiga upplå-
ningen i euro som avses i 56 § i förordningen
om statsbudgeten (1243/1992).

Före det fastställande som avses i 2 och
3 mom. ska finansministeriet begära utlåtan-
den av Kyrkans centralfond och Folkpen-
sionsanstalten.
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3 §

Ersättningar för kostnader under övergångs-
perioden som ska betalas till den kommunala

pensionsanstalten

Kyrkans centralfond och Folkpensionsan-
stalten betalar i enlighet med 2 mom. i
ikraftträdandebestämmelsen i lagen om änd-
ring av lagen om kommunala pensioner
(1177/2011) och 2 mom. i ikraftträdandebe-
stämmelsen i lagen om ändring av lagen om
kommunala pensioner (1092/2010) särskilda
ersättningar till den kommunala pensionsan-
stalten som motsvarar självkostnadsvärdet
enligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter
till staten (150/1992), för de kostnader som
den kommunala pensionsanstalten föranleds
före år 2012 av överföringen av verkställig-
heten av den evangelisk-lutherska kyrkans
och för Folkpensionsanstaltens pensionssys-
tem till den kommunala pensionsanstalten.
Dessa kostnader betalas senast i april 2012,
och på kostnaderna beräknas för tiden mel-
lan den 1 september 2011 och betalningsda-
gen en ränta som är lika stor som den effek-
tiva nominella räntekostnad för staten för
den långfristiga upplåningen i euro som av-
ses i 56 § i förordningen om statsbudgeten.
Den kommunala pensionsanstalten ska lägga
fram beräkningar av kostnaderna. Finansmi-
nisteriet fastställer ersättningsbeloppen och
utbetalningsdagarna efter att ha fått utlåtan-
dena från Kyrkans centralfond och Folkpen-
sionsanstalten. I samband med denna ersätt-
ning betalar Folkpensionsanstalten till den
kommunala pensionsanstalten dessutom en
ersättning på 20 000 i euro för sådana tidi-

gare anskaffade datasystem som avses i
nämnda paragraf..

4 §

Dröjsmålsränta

Om en betalning från Kyrkans centralfond
eller Folkpensionsanstalten som avses i
denna förordning av statsrådet fördröjs, ska
dessa betala ränta på den försenade betal-
ningen till den kommunala pensionsanstalten
till ett belopp som bestäms enligt 4 § 1 mom.
i räntelagen (633/1982).

5 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2012.

De betalningsposter som behövs den 2 ja-
nuari 2012 för betalning av pensionerna till
evangelisk-lutherska kyrkans och Folkpen-
sionsanstaltens personal betalas av Kyrkans
centralfond och Folkpensionsanstalten redan
vid utgången av december 2011, och de beta-
lar ännu i januari 2012 förskottsinnehållning
till skattemyndigheterna på de pensioner som
betalas i december 2011. Förskottsinnehåll-
ningar från pensioner som förfaller till betal-
ning efter detta redovisas av den kommunala
pensionsanstalten. Detta beaktas vid faststäl-
landet av de summor som avses i 1 § 3 mom.
som ska betalas vid varje överföring av
medel.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna förordning får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 15 december 2011

Förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen

Regeringsråd Erik Strömberg
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