
F I N L A N D S  F Ö R F A T T N I N G S S A M L I N G

Muu asiaMnrovvvvom överföring av de medel som behövs för betalning av statens pensioner och om ersättning för kostnader till Keva Utgiven i Helsingfors den 17 maj 2017

284/2017

Statsrådets förordning
om överföring av de medel som behövs för betalning av statens pensioner och om er-

sättning för kostnader till Keva

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 24 § 4 mom. i lagen om Keva
(66/2016):

1§

Överföring av de medel som behövs för betalning av statens pensioner

Det belopp som behövs för betalning av statens pensioner överförs till Keva på basis av
en beräkning. Till Keva betalas månatligen en tolftedel av de anslag i statsbudgeten som
är avsedda för betalning av de pensioner som Keva ska betala ut under året i fråga.

Finansministeriet överför de medel som behövs för betalningen av statens pensionsut-
gift till Keva på förhand så att medlen står till Kevas förfogande den dag täckningen debi-
teras. Medlen överförs tre gånger i månaden. Den första månatliga posten överförs innan
det förskott som avses i 183 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) ska
redovisas till Pensionsskyddscentralen. Den andra månatliga posten betalas innan för-
skottsinnehållningarna på de pensioner som betalades ut föregående månad ska redovisas
till skattemyndigheten. Den tredje månatliga posten överförs före den allmänna pensions-
utbetalningsdagen. Beloppet av den första månatliga posten motsvarar Pensions-
skyddscentralens uppgifter om förskotten. Beloppet av den andra månatliga posten är upp-
skattningsvis det belopp som behövs för att betala förskottsinnehållningen och sådana
poster som inte betalas på den allmänna pensionsutbetalningsdagen. Beloppet av den tred-
je månatliga posten är uppskattningsvis det belopp som behövs för att betala pensionerna
på den allmänna pensionsutbetalningsdagen.

Finansministeriet fastställer på förslag från Keva före varje år beloppet av de summor
som ska betalas ifrågavarande år vid varje överföring av medel samt utbetalningsdagen.
När bokslutet för Keva har färdigställts fastställer finansministeriet beloppet av den korri-
geringspost som ska betalas eller ersättas på basis av det föregående årets faktiska pen-
sionsutgifter, och betalningen eller ersättningen erläggs i samband med den tredje betal-
ningsposten i mars. På det sammanlagda beloppet av de poster som betalats ut till ett för
högt eller för lågt belopp räknas det för tiden mellan den 1 juli och betalningsdagen en rän-
ta som är lika hög som den effektiva nominella räntekostnad för staten för den långfristiga
upplåningen i euro som avses i 56 § i förordningen om statsbudgeten (1243/1992). När det
gäller det förskott som redovisats till Pensionsskyddscentralen för det sista kvartalet räk-
nas ovan nämnd ränta för tiden mellan den 15 november och betalningsdagen på det sam-
manlagda beloppet av de poster som betalats till ett för högt eller för lågt belopp. Den be-
talning eller ersättning inklusive ränta som avses i det beslut enligt 184 § i lagen om pen-
sion för arbetstagare som Pensionsskyddscentralen meddelat året efter att pensionerna be-
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talats ut, och som gäller fördelningen av kostnader enligt 183 § i den lagen, och som har
betalats till eller erhållits av Pensionsskyddscentralen, betalas ut i samband med den tredje
betalningsposten i mars. På beloppet av betalningen eller ersättningen räknas ovan nämnd
ränta för tiden mellan betalningsdagen för betalningen eller ersättningen och betalnings-
dagen för den tredje betalningsposten i mars.

2§

Kostnadsersättning som staten betalar

Av arbetsgivarens pensionsavgift enligt 2 § i lagen om finansiering av statens pensions-
skydd (67/2016) betalar statens pensionsfond ersättning till Keva för skötseln av de upp-
gifter som föreskrivs i 2 § i lagen om Keva (66/2016). Finansministeriet fastställer storle-
ken på ersättningen enligt vad som föreskrivs i statsrådets förordning om grunderna för
arbetsgivarens pensionsavgift (1354/2016).

Beloppet av den ersättning som ska betalas till Keva beräknas enligt det i 6 § i lagen om
grunderna för avgifter till staten (150/1992) avsedda självkostnadsvärdet. Kostnader som
direkt kan hänföras till staten ersätts enligt de faktiska kostnaderna. Av de gemensamma
kostnader som föranleds av samtliga pensionssystem som Keva sköter ersätter staten sin
egen andel enligt den procentandel som statens kostnader utgör av Kevas kostnader varje
år. Pensionsanstalternas gemensamma kostnader indelas i pensionsfunktionen, pensions-
betalningsfunktionen och stödfunktionen, och de kostnader som statens pensionssystem
föranleder och som ingår i dessa beräknas enligt följande:

1) 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 Keva sköter under året,

2) 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 Keva sköter vid årets slut,

3) i stödfunktionen beräknas statens ersättningsprocent utifrån det tal som man får ge-
nom att beräkna den andel som det totala antalet anställda inom Kevas pensionsfunktion
och pensionsbetalningsfunktion vid slutet av året utgör av det totala antalet anställda vid
Keva exklusive de anställda inom stödfunktionen, och genom att multiplicera detta tal
med det tal som fås enligt 1 punkten.

Den ersättning som ska betalas till Keva varje år fastställs på basis av en förhandsbe-
räkning. Keva lägger fram en beräkning av ersättningens storlek för finansministeriet.
Närmare bestämmelser om förfarandet utfärdas i statsrådets förordning om grunderna för
arbetsgivarens pensionsavgift.

Varje månad betalas en tolftedel av den ersättning som beräknats för året i fråga. Ersätt-
ningen betalas så att den varje månad står till Kevas förfogande den dag för debitering av
täckningen som föregår den ordinarie lönebetalningsdagen. Finansministeriet fastställer
på förslag från Keva före ingången av varje år betalningsdagarna för de ersättningar som
hänför sig till det året.

3§

Dröjsmålsränta

Om en betalning av staten som avses i denna förordning av statsrådet fördröjs, ska sta-
ten betala ränta på den försenade betalningen till Keva till ett belopp som bestäms i enlig-
het med vad som föreskrivs i 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982).
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4§

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2017. Denna förordning ska dock tillämpas
redan från och med den 1 januari 2017.

Helsingfors den 11 maj 2017

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen

Konsultativ tjänsteman Päivi Lanttola
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