
Förmån som motsvarar 
grupplivförsäkring

Till en statsanställd  

persons anhöriga



Förmånslåtare är personer som har varit anställda av staten, och

FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING

Avtal

Efter att en person (förmånslåtare) som har varit anställd av staten 
har avlidit kan dennes anhöriga (förmånstagare) erhålla en förmån 
som motsvarar grupplivförsäkringen och som baserar sig på tjäns-
teoch arbetskollektivavtal.

Förmånslåtare

Om förmånslåtarens anställningsförhållande har upphört på grund 
av full invaliditetspension gäller rätten till ersättning i fem år från 
anställningsförhållandets upphörande, såvida förmånslåtarens inva-
liditetspension inte ändrats till ålderspension före det.

Grupplivförsäkring som betalas efter riksdagsledamöter, deltagare i 
militär krishantering, civilpersoner som deltar i krishantering samt 
värnpliktiga baserar sig på lagar som gäller dem.

Ersättning söks hos Statskontoret.

- vars pension skulle ha fastställts enligt pensionslag för den 
offentliga sektorn ((81/2016), och 
- vars anställningsförhållande har varat i minst en månad och där 
arbetsinkomsten för denna anställning har varit minst lika stor 
som enligt 141 § i arbetstagares pensionslag multiplicerat med 
talet 6); eller 
- som under de sex månader som föregår det senaste arbetsför-
hållandetsupphörande har haft en ackumulerad arbetsinkomst 
som är minst lika stor som enligt 141 § i arbetstagares pensions-
lag multiplicerat med talet 18 
- som har avlidit innan det har gått tre år från anställningsförhål-
landets upphörande.
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 - om förmånslåtaren efter statsanställningen har haft ett annat 
anställningsförhållande, vilket ger personens anhöriga rätt till 
motsvarande förmån;

- om förmånslåtaren samtidigt med statsanställningen har haft 
en annan anställning enligt vilken personens förmånstagare har 
rätt till motsvarande förmån och där inkomsten från anställnin-
gen har varit större än från statsanställningen;

- om förmånslåtaren har erhållit ålderspension på basis av stat-
sanställning eller om anställningen har upphört och personen 
skulle ha haft rätt till ålderspension

- om förmånslåtaren hade fyllt 65 år och inte hade ett arbets- 
eller tjänsteförhållande till staten

- till en sådan förmånstagare som genom brott uppsåtligt föror-
sakat förmånslåtarens död.

Ersättning betalas inte

Förmånstagare

- make/maka till en avliden person

- under 22 år gamla barn till en avliden person

Följande förmånstagare har rätt till ersättning:

Med make/maka avses

- en person med vilken förmånslåtaren var gift eller levde i ett 
registrerat parförhållande vid sin död

- en sådan sambo med vilken förmånslåtaren fortlöpande levt i 
ett gemensamt hushåll i äktenskapsliknande förhållanden och 
med vilken den avlidne har eller har haft ett gemensamt barn 
eller ett av myndigheten bestyrkt avtal om ömsesidigt underhåll.

Om förmånslåtarens äktenskap ännu var i kraft har en sambo rätt 
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till stödet under ovan nämnda förutsättningar endast om ansökan 
om upplösande av förmånslåtarens äktenskap var anhängiggjord.

Med barn avses

- förmånslåtarens eget barn eller adopterat barn 
- makens/makans barn om denna make/maka är barnets vård  
nadshavare 
-utomäktenskapligt barn gentemot vilket förmånslåtaren är 
underhållsskyldig 
- barn vars försörjning förmånslåtaren har handhaft i sitt hem 
eller på annat sätt.

Ersättningens belopp

Ersättning betalas endast på basis av ett arbets- eller tjänsteförhål-
lande.

Ersättningen består av en grundbelopp, barnförhöjning och olycks-
fallsförhöjning. Deras storlek fastställs på basis av förmånslåtarens 
ålder och dödsår.

Grundbeloppet med eventuella olycksfallsförhöjningar betalas till 
förmånslåtarens make/maka och barnförhöjningarna med eventuell 
olycksfallsförhöjning till varje barn.

Om förmånstagarna endast består av i avtalet nämnda barn delas 
det sammanlagda beloppet av grundbeloppet, barnförhöjningarna 
och eventuell olycksfallsförhöjning jämnt mellan barnen.

En olyckshändelse är en plötslig, yttre händelse som förorsakar 
kroppsskada oberoende av förmånslåtarens vilja.

Sökande av ersättning

Ersättningen beviljas och betalas av Statskontoret på basis av ansö-
kan (fördn. 1044/76). Ersättningen skall sökas på en av Statskontoret 
bestyrkt blankett. På blanketten nämns vilka utredningar som skall 
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fogas till ansökan och till vilken adress ansökan skall skickas.

Sökanden skall för ansökningsblanketten inhämta uppgifter om för-
månslåtarens anställningsförhållande från det statliga ämbetsverk 
eller den statliga inrättning som var förmånslåtarens sista arbetsgi-
vare. Så här skall man också förfara då förmånslåtaren redan gått i 
pension eller då anställningsförhållandet upphört före dödsfallet.

Ersättning skall sökas senast inom 5 år från slutet av det kalenderår 
under vilket förmånslåtaren avled. Om så inte sker går ersättningen 
förlorad.

Ansökan skickas till adressen:

Statskontoret 
Ersättningstjänster  
PB 50 
00054 STATSKONTORET

Enligt förordningen (1044/76; 1155/97) är Statskontoret skyldigt att 
informera förmyndarmyndigheten på en omyndig persons hemort 
om ersättning som betalas till en omyndig person. Enligt lagen om 
skatt på arv och gåva skall ersättningens mottagare och belopp 
nämnas i bouppteckningsinstrumentet. Statskontoret skickar till 
sökanden ett extra beslutsexemplar för att fogas till boupptecknin-
gen

Ytterligare information

Ytterligare information om förmånen som motsvarar grupplivförsä-
kring ges av Statskontoret, tfn 0295 50 2000,  fax 0295 50 3085.

Ansökningsblanketter tillhandahålls av Statskontoret eller förmåns-
låtarens arbetsgivare. De kan också skrivas ut på internet på adres-
sen www.statskontoret.fi
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Statskontorets informationsskyldighet gentemot 
förmyndar-och skattemyndigheter



> Sörnäs strandväg 13, Helsingfors, PB 50, 00054 STATSKONTORET, 
Puh. 0295 50 2000, www.valtiokonttori.fi

1.
4.
20
20

Ersatt belopp

Förmånstagarens ålder 
vid dödsstunden

Förmånslåtaren 
har avlidit 2020

Olycksfallsförhöjning 50 % av grundbeloppets  
och barnförhöjningens sammanlagda belopp.

Barnförhöjning (€)

- 49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60 -

16 720

15 620

14 510

13 370

12 270

11 190

10 190

8 960

7  910

6 740

5 640

4 660

7 540




