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Valtion ryhmähenkivakuutusta vastaavan edun 
maksun perusteet 2023 

 

Valtiokonttori on 22.11.2022 vahvistanut nämä maksuperusteet. Näitä perusteita noudatetaan lasketta-
essa valtion virastoille ja liikelaitoksille ryhmähenkivakuutusta vastaavan edun maksuja vuodelle 2023. 
Päätös perustuu Valtiokonttorista annetun lain (305/1991) 2a §:ään ja valtion liikelaitoksista annetun lain 
(1062/2010) 17 §:ään. 

Tällä päätöksellä muutetaan 13.12.2021 annettu päätös VK/125636/00.00.01.06.00/2021. 
 
 
  
 
 
Toimialajohtaja  Liisa Räsänen 

 
 
 
 

 Data-analyytikko  Santtu Viholainen 
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VALTION RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVAN EDUN MAKSUN PERUS-
TEET 2023 

1 Johdanto 

Valtion palveluksessa olevan henkilön kuoltua suoritetaan hänen omaisilleen 
ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua. Edun suuruus riippuu palveluksessa 
olleen henkilön iästä. Tukea suoritetaan niiden palvelussuhteessa valtioon ol-
leiden henkilöiden jälkeen, joiden eläke olisi määräytynyt valtion eläkelain 
(1295/2006) nojalla.  

Tuen maksaminen perustuu työmarkkinaosapuolten väliseen sopimukseen.  
Edun suorittamisesta etuun oikeutetuille vastaa Valtiokonttori. Valtiokonttorin 
tuottamat vahingonkorvaussuoritteet asioissa, jotka koskevat ryhmähenkiva-
kuutusta vastaavaa etua ovat maksullisia Valtiokonttorista annetun lain 
(305/1991) 2a §:n perusteella. Maksujen perintä tapahtuu valtion tapaturma-
maksun perinnän yhteydessä. Hinnoittelussa Valtiokonttori noudattaa soveltu-
vin osin yksityisessä vakuutustoimessa sovellettavia periaatteita. 

2 Perusteiden soveltaminen 

Näitä perusteita sovelletaan valtion virastoille ja liikelaitoksille laskettaviin ryh-
mähenkivakuutusta vastaavan edun maksuihin. Perusteita on sovellettu vuo-
desta 2004 alkaen myös valtion liikelaitoksiin. 

Edellä mainitun lainkohdan mukaisesti maksujen kokonaismäärän tulee kattaa 
edun ylläpidosta valtiolle aiheutuneet kustannukset, mutta ei kuitenkaan yksit-
täisenä vuonna valtion maksettavaksi tulevia korvauksia. Kustannuksia lasket-
taessa otetaan huomioon ne virastot ja liikelaitokset, jotka kuuluvat tämän ryh-
mähenkivakuutusta vastaavan edun piiriin maksujen vahvistamishetkellä. 

Virastoille lasketaan yhteinen maksupromille sekä Metsähallitukselle, Puolus-
tuskiinteistöille ja Senaatti-kiinteistöille omat maksupromillet. 

3 Palkkaan liittyviä käsitteitä 

Viraston tai liikelaitoksen palkkasummana käytetään tapaturmavakuutuksen 
piirissä oleville henkilöille kyseisenä vuonna laskettuja ennakonpidätyksen alai-
sia palkkoja ja muita vastikkeita, jotka on saatu korvauksena työstä. 

4 Vakuutusmaksu 

Vakuutusmaksupromille koostuu riskimaksupromillesta pv
R, hoitokustannusten 

maksupromillesta hv ja saldokertymän hyvityspromillesta sv. Lopullinen vakuu-
tusmaksupromille on minimissään 0, eikä se voi olla negatiivinen. 
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Ryhmähenkivakuutusta vastaavan edun maksupromille Cv vuodelle v laske-
taan kaavalla 

 Cv = pv
R + hv + sv . 

Riskimaksulla on tarkoitus kattaa ryhmähenkivakuutusta vastaavasta edusta 
aiheutuvat korvauskustannukset. Riskimaksu peritään vuosittain vahvistetta-

van riskimaksupromillen pv
R mukaisesti. Riskimaksupromille pv

R vahvistetaan 
erikseen virastoille ja erikseen kullekin liikelaitokselle ja niiden arvot on esitetty 
liitteessä 1. 

Maksuun sisältyvää hoitokustannusosaa peritään kattamaan Valtiokonttorin 
toimintamenoja siltä osin, kun ne aiheutuvat maksujärjestelmän piirissä olevien 
virastojen ja liikelaitoksien ryhmähenkivakuutusta vastaavaan etuun liittyvien 
asioiden hoidosta. 

Maksun hoitokustannusosa peritään vahvistetun hoitokustannuspromillen hv 
mukaisesti.   

Saldojärjestelmään kertynyt yli- tai alijäämä otetaan huomioon maksussa hyvi-
tyspromillella sv. Hyvityspromillen arvo vahvistetaan vuosittain erikseen viras-
toille ja erikseen kullekin liikelaitokselle ja ne on esitetty alla. 

Arvioitu euromääräinen ryhmähenkivakuutusta vastaavan edun maksu vuo-
delle v on  

Pv =
Cv ∙ Lv

1000
  , 

 

missä Lv on viraston tai liikelaitoksen vuodelle v arvioitu palkkasumma. 
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KERTOIMET VUODELLE 2022 
 
 

Riskiosapromille 

p2023
R  = 0,22, kun kyseessä on virasto, 

= 0,73, kun kyseessä on Metsähallitus, 
= 0,04, kun kyseessä on Puolustuskiinteistöt 
= 0,14, kun kyseessä on Senaatti-kiinteistöt. 

Hoitokustannuspromille  

 h2023 = 0,002 

Saldokertymän hyvityspromille 

 s2023 = -0,10, kun kyseessä on virasto, 
= -0,28, kun kyseessä on Metsähallitus 
= -0,13, kun kyseessä on Puolustuskiinteistöt, 
= -0,22, kun kyseessä on Senaatti-kiinteistöt. 

 


