FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 20 december 2011

1300/2011
Statsrådets förordning
om ändring av 2 § i statsrådets förordning om överföring av de medel som behövs för
betalning av statens pensioner 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,
ändras i statsrådets förordning om överföring av de medel som behövs för betalning av
statens pensioner och om ersättning för kostnader till den kommunala pensionsanstalten
(784/2010) 2 § 2 mom. som följer:
2§
Kostnadsersättning som staten betalar
— — — — — — — — — — — — —
Beloppet av den ersättning som ska betalas
till den kommunala pensionsanstalten beräknas till en nivå som motsvarar självkostnadsvärdet enligt 6 § i lagen om grunderna för
avgifter till staten (150/1992) och på basis av
de kostnader som den kommunala pensionsanstalten föranleds av verkställigheten av statens pensionssystem, enligt följande:
1) Kostnader som direkt kan hänföras till
staten ersätts enligt de faktiska kostnaderna,
2) Av de gemensamma kostnader som föranleds av samtliga pensionssystem som den
kommunala pensionsanstalten sköter ersätter
staten sin egen andel enligt den procentandel
som statens kostnader utgör av den kommunala pensionsanstaltens kostnader varje år.
Pensionsanstalternas gemensamma kostnader
indelas i pensionsfunktionen, pensionsbetal-

ningsfunktionen och stödfunktionen, och de
kostnader som statens pensionssystem föranleder och som ingår i dessa beräknas på det
sätt som bestäms i 3—5 punkten,
3) I pensionsfunktionen motsvarar statens
ersättningsprocent den andel som antalet pensioner som börjat löpa i statens pensionssystem under året utgör av den sammanlagda
volymen av pensioner som börjat löpa i de
pensionssystem som den kommunala pensionsanstalten sköter under året,
4) I pensionsbetalningsfunktionen motsvarar statens ersättningsprocent den andel som
antalet pensioner som löper i statens pensionssystem utgör av det sammanlagda antalet pensioner som löper i de pensionssystem
som den kommunala pensionsanstalten sköter
vid årets slut,
5) I stödfunktionen beräknas statens ersättningsprocent utifrån det tal som man får genom att beräkna den andel som det totala
antalet anställda inom den kommunala pensionsanstaltens pensionsfunktion och pen-

2

1300/2011

sionsbetalningsfunktion vid slutet av året utgör 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.
— — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 15 december 2011
Förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen

Regeringsråd Erik Strömberg
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