
VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA 

EDUSTA, 19.3.2018 

 

1 § Edun sisältö 

Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vas-

taavaa etua tämän sopimuksen mukaisesti. 

2 § Edunjättäjä 

Tämän sopimuksen mukaista korvausta suoritetaan niiden valtion palveluksessa ol-

leiden henkilöiden jälkeen, joiden eläke olisi määräytynyt julkisten alojen eläkelain 

(81/2016) nojalla. 

Lisäksi edellytetään, että  

1) edunjättäjän palvelussuhde on jatkunut vähintään yhden kuukauden ja työansio 

tästä palveluksesta on ollut vähintään työntekijän eläkelain 141 §:ssä tarkoitettu työ-

ansio kerrottuna luvulla 6; tai 

2) edunjättäjälle on viimeisen työsuhteen päättymistä edeltäneen kuuden kuukauden 

aikana kertynyt työansioita vähintään työntekijän eläkelain 141 §:ssä tarkoitettu työ-

ansio kerrottuna luvulla 18; 

3) edunjättäjä on kuollut ennen kuin palvelussuhteen päättymisestä on kulunut kolme 

vuotta; 

4) edunjättäjä on kuollut ennen kuin viisi vuotta on kulunut siitä, kun palvelussuhde 

päättyi täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen perusteella. 

Palvelussuhteen katsotaan jatkuvan yhdenjaksoisesti edunjättäjän ollessa lakisäätei-

sellä perhevapaalla. 

Palvelussuhteen katsotaan tätä sopimusta sovellettaessa päättyneen sen päivän lo-

pussa, jolta sen perusteella viimeksi maksettiin palkkaa. 

Korvausta ei kuitenkaan makseta 

1) jos edunjättäjä oli valtion palveluksen jälkeen ollut muussa palveluksessa, jonka 

perusteella hänen edunsaajillaan on oikeus tämän sopimuksen mukaista etua vastaa-

vaan korvaukseen lain, asetuksen, virka-, ohje- tai eläkesäännön taikka muun työ- tai 

virkaehtosopimuksen nojalla; 

2) jos edunjättäjä oli ollut samanaikaisesti valtion palveluksen kanssa muussa palve-

luksessa, jonka perusteella hänen edunsaajillaan on oikeus tämän sopimuksen mu-

kaista etua vastaavaan korvaukseen lain, asetuksen, virka-, ohje- tai eläkesäännön 

taikka muun työ- tai virkaehtosopimuksen nojalla ja josta saatu ansio on ollut suu-

rempi kuin valtion palveluksesta; 
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3) jos edunjättäjä oli saanut valtion palvelukseen perustuvaa vanhuuseläkettä tai jos 

palvelus oli päättynyt ja hänellä olisi ollut oikeus saada vanhuuseläke; tai 

4) jos edunjättäjä oli täyttänyt 68 vuotta eikä hän ole työ- tai virkasuhteessa valtioon. 

Vanhuuseläkkeenä pidetään sekä lakisääteistä, että vapaaehtoista eläkettä, joka tar-

koittaa lopullista ratkaisua eläkkeelle siirtymisestä iän perusteella. 

Jos vanhuuseläkettä saava menee uuteen tämän sopimuksen ehdot täyttävään palve-

lussuhteeseen, hän on edun piirissä palvelussuhteen voimassaolon ajan. 

3 § Edunsaajat 

Tässä sopimuksessa tarkoitettuun etuun ovat oikeutettuja seuraavat edunsaajat: 

1) edunjättäjän puoliso; 

2) rekisteröidyn parisuhteen osapuoli; 

3) edunjättäjän alle 22-vuotiaat lapset. 

Puolisolla tarkoitetaan henkilöä, jonka kanssa edunjättäjä kuollessaan 

1) oli avioliitossa; tai 

2) eli jatkuvasti yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa ja jonka 

kanssa edunjättäjällä oli tai oli ollut yhteinen lapsi tai viranomaisen vahvistama sopi-

mus keskinäisestä elatuksesta. 

Aviopuolisolla ei ole oikeutta korvaukseen, jos edunjättäjä oli kuollessaan edellä tar-

koitetussa avoliitossa ja hakemus avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen purkami-

sesta oli vireillä. 

Avopuolisolla ei ole oikeutta korvaukseen, jos edunjättäjä oli avioliitossa eikä hake-

musta avioliiton purkamisesta ollut vireillä. 

Edunjättäjän lapsella tarkoitetaan 

1) edunjättäjän omaa lasta  

2) edunjättäjän adoptiolasta 

3) aviopuolison lasta, jonka huoltaja mainittu aviopuoliso on tai on ollut lapsen täysi-

ikäisyyteen saakka; 

4) avioliiton ulkopuolella syntynyttä lasta, johon nähden edunjättäjän elatusvelvolli-

suus on oikeuden päätöksellä tai viranomaisen vahvistamalla sopimuksella vahvis-

tettu; ja 

5) lasta, jonka elatuksesta edunjättäjä on omassa kodissaan tai muutoin huolehtinut. 
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Edunsaaja menettää oikeutensa tämän sopimuksen mukaiseen korvaukseen, jos hän 

ei ole hakenut etua viiden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka 

aikana edunjättäjä on kuollut. 

Korvausta ei myöskään makseta edunsaajalle, joka on rikoksella aiheuttanut tahalli-

sesti edunjättäjän kuoleman. 

4 § Korvauksen määrä 

Korvausta maksetaan vain yhden työ- tai virkasuhteen perusteella. 

Korvaus muodostuu perussummasta, lapsikorotuksesta ja tapaturmakorotuksesta. 

Niiden suuruus määräytyy edunjättäjän iän ja kuolinvuoden perusteella liitteen A 

mukaisesti. 

Perussumma maksetaan aina, kun edunjättäjältä on jäänyt 3 §:ssä mainittuja edunsaa-

jia.  

Perussummaan lisätään lapsikorotus jokaisesta edunjättäjältä jääneestä edunsaajana 

olevasta lapsesta. 

Edunjättäjän kuoltua tapaturmaisesti lisätään perussummaan lapsikorotuksineen tapa-

turmakorotus. 

Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu 

edunjättäjän tahtomatta. 

Korvausta ei makseta henkilölle, joka on tahallisesti aiheuttanut edunjättäjän kuole-

man. 

5 § Korvaussumman jakaminen 

Korvaussumma maksetaan 3 §:ssä mainituille edunsaajille. 

Perussumma mahdollisine tapaturmakorotuksineen maksetaan edunjättäjän puolisolle 

ja lapsikorotukset mahdollisine tapaturmakorotuksineen kullekin lapselle. 

Jos edunsaajina on pelkästään 3 §:ssä mainittuja lapsia, perussumman, lapsikorotusten 

ja mahdollisen tapaturmakorotuksen yhteismäärä jaetaan lasten kesken tasan. 

Oikeutta tämän sopimuksen mukaiseen etuun ei voida pantata eikä luovuttaa toiselle. 

6 § Korvauksen hakeminen 

Edun suorittamista varten on Valtiokonttorille toimitettava sen vahvistaman liitteessä 

B olevan lomakkeen mukainen hakemus. Liite on informatiivinen liite, jonka tietosi-

sällöstä ja muodosta päättäminen kuuluu Valtiokonttorin toimivaltaan. 

Tapaturmakorotuksen suorittamista varten on Valtiokonttorille toimitettava lääkärin 

antama kuolintodistus, joka osoittaa kuoleman tapaturmaksi, sekä Valtiokonttorin 

pyynnöstä myös poliisitutkintapöytäkirja. 
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Avopuolisosta on Valtiokonttorille toimitettava tarvittaessa kotipaikkatodistus tai muu 

vastaava todistus, josta käy ilmi yhdessä asuminen. Tarvittaessa on lisäksi toimitettava 

viranomaisen vahvistama sopimus keskinäisestä elatuksesta sekä kirjallinen selvitys, 

josta käy ilmi, että hakemus avioliiton purkamisesta oli vireillä. 

Lapsista, jotka mainitaan 3 §:n 5 momentissa, on Valtiokonttorille toimitettava tarvit-

taessa selvitys, joka osoittaa sopimuskohdassa mainitut lapsena pitämisen edellytyk-

set. 

Korvauksenhakija on velvollinen pyynnöstä antamaan Valtiokonttorille myös muita 

korvausasian ratkaisemiseksi tarvittavia selvityksiä. 

Työnantaja on velvollinen vaadittaessa antamaan korvauksen hakijalle tai Valtiokont-

torille sellaiset edunjättäjän palvelussuhdetta koskevat tiedot, jotka ovat tarpeen hake-

muksen käsittelyä varten. 

7 § Korvaussumman maksaminen 

Valtiokonttorin on maksettava korvaussumma tai sen riidaton osa joutuisasti ja vii-

meistään kuukauden kuluttua siitä, kun se on saanut sellaiset selvitykset ja tiedot, 

jotka osoittavat edunsaajan oikeuden korvaussummaan tai sen riidattomaan osaan. 

Valtiokonttorin on ilmoitettava kielteisestä päätöksestä vastaavassa määräajassa. 

Suorituksen viivästyessä on Valtiokonttorin maksettava sille vuotuista viivästyskorkoa 

niiden perusteiden mukaan, joita korkolain mukaan sovelletaan laskettaessa viivästys-

korkoa viivästyneelle vakuutussuoritukselle. 

8 § Sopimuksen voimassaolo 

Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan tapauksiin, joissa edunjättäjä on kuollut 1 

päivänä tammikuuta 2018 tai sen jälkeen. Tapauksissa, joissa edunjättäjä on kuollut 

ennen 1.1.2018, sovelletaan aikaisemmin voimassa olleita sopimuksia. 

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi yhden kuukauden irtisanomisajoin. 

Mikäli yksityisen sektorin ryhmähenkivakuutuksen ehtoja tarkistetaan, osapuolet neu-

vottelevat vastaavista tarkistuksista tähän sopimukseen. 

Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2018. 

 

VALTIOVARAINMINISTERIÖ 

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY. 

PALKANSAAJAJÄRJESTÖ PARDIA RY. 

JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY. 

  



 
 

5 

 

Liite A 

 

Korvaussummat 2018      

 Perussummat € 

 Ikä 
vuonna 

2017 

vuonna 

2018 

-49 16 430 16 550 

50 15 350 15 460 

51 14 260 14 360 

52 13 130 13 230 

53 12 050 12 140 

54 10 990 11 070 

55 9 890 9 960 

56 8 800 8 870 

57 7 770 7 830 

58 6 620 6 670 

59 5 540 5 580 

60- 4 570 4 610 

Lapsikorotus 7 400 7 460 

Tapaturmakorotus 
50 % perussumman ja lapsikorotuksen yhteis-

määrästä. 

 


