Valtion palveluksessa
olleen henkilön omaisille

Ryhmähenkivakuutusta
vastaava etu

RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVA ETU
Sopimus
Valtion palveluksessa olleen henkilön (edunjättäjän) kuoltua hänen
omaisilleen (edunsaajat) voidaan maksaa ryhmähenkivakuutusta
vastaavaa etua, joka perustuu virka- ja työehtosopimukseen.

Edunjättäjä
Edunjättäjiä ovat valtion palveluksessa olleet henkilöt,
- joiden eläke olisi määräytynyt valtion eläkelain (1295/2006)
perusteella ja
- joiden palvelussuhde on jatkunut vähintään yhden kuukauden
ja työansio tästä palveluksesta on ollut vähintään työntekijän
eläkelain 141 §:ssä tarkoitettu työansio kerrottuna luvulla 6 tai
- joille on viimeisen työsuhteen päättymistä edeltäneen kuuden
kuukauden aikana kertynyt työansioita vähintään työntekijän eläkelain 141 §:ssä tarkoitettu työansio kerrottuna luvulla 18
- jotka ovat kuolleet ennen kuin palvelussuhteen päättymisestä
on kulunut kolme vuotta.
Jos edunjättäjän palvelussuhde on päättynyt täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen johdosta, oikeus tukeen on voimassa viisi
vuotta palvelussuhteen päättymisestä, ellei edunjättäjän työkyvyttömyyseläke ole sitä ennen muuttunut vanhuuseläkkeeksi.
Kansanedustajien, sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistuvien, kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilöstön sekä asevelvollisuuttaan
suorittavien jälkeen maksettava ryhmähenkivakuutus perustuu ko.
lakeihin.
Korvaushakemukset tehdään Valtiokonttoriin.
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Korvausta ei makseta
- Jos edunjättäjä valtion palveluksen jälkeen oli ollut muussa
palveluksessa, jonka perusteella hänen omaisillaan on oikeus
vastaavaan etuuteen;
- Jos edunjättäjä oli ollut samanaikaisesti valtion palveluksen
kanssa muussa palveluksessa, jonka perusteella hänen edunsaajillaan on oikeus vastaavaan etuuteen ja josta palveluksesta
saatu ansio on ollut suurempi kuin valtion palveluksesta;
- Jos edunjättäjä on saanut valtion palvelukseen perustuvaa vanhuuseläkettä tai jos palvelus on päättynyt ja hänellä olisi ollut
oikeus saada vanhuuseläke;
- Jos edunjättäjä oli täyttänyt 68 vuotta eikä ole työ- tai virkasuhteessa valtioon;
- Sellaiselle edunsaajalle, joka on rikoksella aiheuttanut tahallisesti edunjättäjän kuoleman.

Edunsaajat
Korvaukseen ovat oikeutettuja seuraavat edunsaajat:
-Kuolleen henkilön puoliso
-Kuolleen henkilön alle 22-vuotiaat lapset

Puolisolla tarkoitetaan
- Henkilöä, jonka kanssa edunjättäjä oli kuollessaan avioliitossa
tai rekisteröidyssä parisuhteessa.
- Sellaista avopuolisoa, jonka kanssa edunjättäjä oli jatkuvasti
elänyt yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa ja
jonka kanssa hänellä on tai on ollut yhteinen lapsi tai viranomaisen vahvistama sopimus keskinäisestä elatuksesta.
Jos edunjättäjän avioliitto oli vielä voimassa, avopuolisolla on oikeus
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tukeen edellä mainituin edellytyksin vain silloin, jos hakemus edunjättäjän avioliiton purkamisesta oli vireillä.

Lapsella tarkoitetaan
- Edunjättäjän omaa lasta tai ottolasta.
- Aviopuolison lasta, jos tämä puoliso on lapsen huoltaja.
- Avioliiton ulkopuolella syntynyttä lasta, johon edunjättäjällä on
elatusvelvollisuus.
- Lasta, jonka elatuksesta edunjättäjä on omassa kodissaan tai
muutoin huolehtinut.

Korvauksen määrä
Korvausta maksetaan vain yhden työ- tai virkasuhteen perusteella.
Korvaus muodostuu perussummasta, lapsikorotuksesta ja tapaturmakorotuksesta. Niiden suuruus määräytyy edunjättäjän iän
ja kuolinvuoden perusteella; korvaussummat ovat tämän esitteen
viimeisellä sivulla.
Perussumma mahdollisine tapaturmakorotuksineen maksetaan
edunjättäjän puolisolle ja lapsikorotukset mahdollisine tapaturmakorotuksineen kullekin lapselle.
Jos edunsaajina on pelkästään sopimuksessa mainittuja lapsia,
perussumman, lapsikorotusten ja mahdollisen tapaturmakorotuksen yhteismäärä jaetaan lasten kesken tasan.
Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava
tapahtuma, joka sattuu edunjättäjän tahtomatta.

Korvauksen hakeminen
Korvauksen myöntää ja maksaa hakemuksesta Valtiokonttori (as.
1044/76). Sitä on haettava Valtiokonttorin vahvistamalla lomakkeella.
Lomakkeessa on mainittu, mitä selvityksiä hakemukseen on liitettävä

4

ja mihin osoitteeseen hakemus on toimitettava.
Hakijan tulee hankkia edunjättäjän viimeisenä työnantajana
olleelta valtion virastolta tai laitokselta tämän palvelussuhdetta
koskevat tiedot hakemuslomakkeelle. Näin tulee menetellä silloinkin, kun edunjättäjä oli jo siirtynyt eläkkeelle tai palvelussuhde oli
päättynyt ennen kuolemaa.
Korvausta on haettava viimeistään 5 vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana edunjättäjä on kuollut. Muussa
tapauksessa korvaus menetetään.
Hakemus lähetetään osoitteeseen:
Valtiokonttori
Vahingonkorvauspalvelut
PL 50
00054 VALTIOKONTTORI

Valtiokonttorin ilmoitusvelvollisuus
Asetuksen (1044/76; 1155/97) mukaan Valtiokonttori on velvollinen
ilmoittamaan vajaavaltaiselle maksettavasta korvauksesta vajaavaltaisen kotipaikan holhousviranomaiselle.
Perintö- ja lahjaverolain mukaan perukirjassa on mainittava korvauksen saajat ja määrät. Valtiokonttori toimittaa hakijalle ylimääräisen päätöskappaleen perukirjaan liitettäväksi.

Lisätietoja
Ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua koskevia lisätietoja antaa
Valtiokonttori, puh. 0295 50 2000, faksi 0295 50 3085.
Hakemuslomakkeita saa Valtiokonttorista tai edunjättäjän työnantajalta tai ne voi tulostaa Internetistä osoitteesta www.valtiokonttori.fi.
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Korvaussummat
Vakuutetun ikä
kuolinhetkellä

Vakuutettu kuollut
vuonna 2014

Vakuutettu kuollut
vuonna 2015

- 49

16 360

16 430

50

15 280

15 350

51

14 200

14 260

52

13 070

13 130

53

12 000

12 050

54

10 940

10 990

55

9 850

9 890

56

8 760

8 800

57

7 730

7 770

58

6 590

6 620

59

5 510

5 540

60 -

4 550

4 570

Lapsikorotus (€)

7 370

7 400

Tapaturmakorotus 50 % perussumman ja lapsikorotuksen yhteismäärästä.

> Sörnäisten rantatie 13, Helsinki, PL 14, 00054 Valtiokonttori
Puh. 0295 50 2000, www.valtiokonttori.fi
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