HELSINGIN KAUPUNKI
KAUPUNGINKANSLIA
Henkilöstöosasto/Työnantajapolitiikka
Tommi Majanen

OHJE

1 (4)

14.1.2014

Jakelussa mainituille

TALOUDELLINEN TUKI JA MUUT MAHDOLLISET ETUUDET
KUOLEMANTAPAUKSEN YHTEYDESSÄ

1
Yleistä

Ryhmähenkivakuutusta vastaava taloudellinen tuki on etuus, joka maksetaan kaupungin palveluksessa olevan viranhaltijan tai työntekijän
kuoltua hänen omaisilleen. Taloudellinen tuki on veroton kertakorvaus,
joka maksetaan vain yhdestä järjestelmästä viimeisen tai pääasiallisena tulonlähteenä olleen palvelussuhteen perusteella.
Muita mahdollisia etuuksia omaisille kaupungin palveluksessa olevan
kuolemantapauksen yhteydessä ovat perhe-eläke sekä työtapaturman
ja liikenneonnettomuuden yhteydessä hautausavustus.
Kaupungin palveluksessa olevan henkilön kuolemantapauksen jälkeen
virastojen ja liikelaitosten tulee viipymättä lähettää palveluksessa olleen
kotiosoitteeseen:


taloudellisen tuen hakemuslomake työnantajan osuus valmiiksi täytettynä



koonti huomioitavista asioista kuolemantapauksen sattuessa, kts. liite.

Ohje on voimassa 14.1.2014 lukien ja enintään 31.12.2023 saakka.
Ohje korvaa henkilöstökeskuksen 11.6.2012 antaman vastaavan
ohjeen.
2
Taloudellisen tuen piiriin kuulumisen edellytykset
Edun piiriin kuuluu sellainen viranhaltija tai työntekijä, jonka kunnallinen
palvelussuhde on jatkunut yhdenjaksoisesti vähintään kuukauden ja
hänen tästä palvelussuhteesta saamansa ansio on vähintään työntekijän eläkelain 141 §:ssä tarkoitettu ansio kerrottuna luvulla 6. Kunnallisen palvelussuhteen katsotaan alkaneen silloin, kun edunjättäjä on ryhtynyt hoitamaan virkaansa tai tekemään työtään.
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Voimassa oleva taulukko taloudellisen tuen määristä löytyy:
www.keva.fi > eläkkeet > eläke kuoleman johdosta > taloudellinen tuki.
Taloudellinen tuki ei koske kunnallisia luottamushenkilöitä, omaishoitajia eikä niitä perhehoitajia, jotka eivät ole virka- tai työsuhteessa kaupunkiin.
3
Edun lakkaaminen
Taloudellista tukea ei makseta edunjättäjän jälkeen, kun


kunnallisen palvelussuhteen päättymisestä on kulunut
yli kolme vuotta,



on kulunut viisi vuotta siitä, kun hänen palvelussuhteensa
päättyi täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen perusteella



hän seuraavan palvelussuhteen tai maatalousyrittäjätoiminnan perusteella tulee vastaavan turvajärjestelmän
piiriin,



hän palvelussuhteen päättyessä kuuluu vastaavan turvajärjestelmän piiriin rinnakkaisen palvelussuhteen tai maatalousyrittäjätoiminnan perusteella ja hänen tästä muusta
toiminnasta saamansa ansiotulo on suurempi kuin kunnallisen palvelussuhteen perusteella saatu ansiotulo,



hän alkaa saada vanhuuseläkettä



hän täyttää 68 vuotta ja hänellä ei ole voimassa
kunnallista palvelussuhdetta.

4
Taloudellisen tuen edunsaajat
Taloudelliseen tukeen ovat oikeutettuja
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edunjättäjän puoliso



rekisteröidyn parisuhteen osapuoli sekä



edunjättäjän alle 22-vuotiaat lapset
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Puolisolla tarkoitetaan henkilöä, jonka kanssa edunjättäjä kuollessaan
oli avioliitossa. Puolisolla tarkoitetaan myös henkilöä, jonka kanssa
edunjättäjä kuollessaan avioliittoa solmimatta jatkuvasti eli yhteisessä
taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa ja jonka kanssa edunjättäjällä on tai on ollut yhteinen lapsi tai hänellä on edunjättäjän kanssa viranomaisen vahvistama sopimus keskinäisestä elatuksesta (julkisen
notaarin oikeaksi todistama sopimus).
Edellä tarkoitetulla muulla puolisolla kuin aviopuolisolla on oikeus etuun,
jos edunjättäjä ei ollut kuollessaan avioliitossa. Jos edunjättäjä kuollessaan
eli edellä tarkoitetulla tavalla avioliitonomaisissa olosuhteissa erillään aviopuolisostaan ja hakemus avioliiton purkamisesta oli vireillä, muulla puolisolla on aviopuolison sijasta oikeus etuun.

Edunjättäjän lapsella tarkoitetaan


edunjättäjän omaa lasta



edunjättäjän ottolasta



aviopuolison lasta, jonka huoltaja mainittu aviopuoliso on



avioliiton ulkopuolella syntynyttä lasta, johon edunjättäjän
elatusvelvollisuus on oikeuden päätöksellä tai sopimuksella
vahvistettu ja



lasta, jonka elatuksesta edunjättäjä on omassa kodissaan
tai muutoin huolehtinut.

5
Taloudellisen tuen määrä
Taloudellinen tuki muodostuu perussummasta, lapsikorotuksesta ja tapaturmakorotuksesta.
Perussumman määrä riippuu edunjättäjän iästä kuolinhetkellä ja kuolinvuodesta. Perussummaan lisätään lapsikorotus jokaista edunsaajana
olevaa lasta kohden; näin myös silloin kun kaikki edunsaajat ovat lapsia. Jos työntekijä on kuollut tapaturmaisesti, perussummaa ja lapsikorotusten yhteismäärää korotetaan 50 prosenttia.
Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta.
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Vakuutussumma maksetaan vakuutetun kuolinvuonna voimassa olevan sopimuksen mukaisina riippumatta siitä, milloin palvelussuhde
päättyi.
6
Taloudellisen tuen jakautuminen edunsaajien kesken
Jos edunsaajana on puoliso ja lapsia, maksetaan perussumma mahdollisine tapaturmakorotuksineen puolisolle ja lapsikorotus mahdollisine
tapaturmakorotuksineen kullekin lapselle. Jos edunsaajana on pelkästään lapsia, koko maksettava määrä jaetaan heidän kesken tasan.
7
Taloudellisen tuen hakeminen
Taloudellista tukea haetaan Kevasta. Hakemus tehdään TAL- lomakkeella (hakemus taloudellista tukea varten), jonka voi täyttää ja tulostaa
osoitteessa www.keva.fi > lomakkeet > eläkehakemuslomakkeet > hakemus taloudellista tukea varten (TAL-lomake). Työnantaja täyttää viimeistä palvelussuhdetta koskevat tiedot hakemuslomakkeeseen.
Hakemus lähetetään Kevaan osoitteella: Keva, PL 425 00101 Helsinki.
8
Vanhentumisaika

9
Muutoksenhaku

Taloudellista tukea on haettava kymmenen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana edunjättäjä on kuollut.

Kevan tekemään päätökseen haetaan muutosta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta. Valituskirjelmä osoitetaan eläkelautakunnalle
ja toimitetaan Kevaan. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan
päätöksestä valitetaan Vakuutusoikeuteen.
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Kuolemantapauksen sattuessa
Hakemuksesta omaisille maksettavat mahdolliset etuudet ovat:
-

perhe-eläke
taloudellinen tuki (ryhmähenkivakuutus)
hautausavustus.

Perhe-eläke
Perhe-eläkettä maksetaan leskelle ja alle 18-vuotiaille lapsille sekä tietyin
edellytyksin 18 – 21-vuotiaille opiskeleville lapsille.
Perhe-eläke on veronalaista tuloa.
Perhe-eläkettä on mahdollisuus saada:
-

työeläkelain mukaan
kansaneläkelain mukaan (yleinen perhe-eläke)
tapaturmavakuutuslain mukaan
liikennevakuutuslain mukaan.

Eläkkeen hakeminen:
Sekä työeläkelain että valtion eläkelain mukaista perhe-eläkettä haetaan Kevasta. Leski hakee perhe-eläkettä perhe-eläkehakemuslomakkeella. Lapsen eläkettä haetaan lapsen perhe-eläkehakemuslomakkeella. Jokaisesta lapsesta täytetään oma hakemus.
Hakemuslomakkeen voi täyttää ja tulostaa osoitteessa www.keva.fi > lomakkeet
> eläkehakemuslomakkeet > perhe-eläkehakemus.
Hakemus lähetetään osoitteella:
Keva, PL 425, 00101 HELSINKI
Lisätietoa: www.keva.fi > eläkkeet > eläke kuoleman johdosta > perhe-eläke.
Kansaneläkelain mukaista perhe-eläkettä haetaan Kelasta, www.kela.fi
Työtapaturmassa haetaan perhe-eläkettä vakuutusyhtiö Pohjolasta.
Liikennevahingossa haetaan perhe-eläkettä liikennevakuutusyhtiöstä.

Taloudellinen tuki
Edun piiriin kuuluu sellainen viranhaltija tai työntekijä, jonka
kunnallinen palvelussuhde on jatkunut yhdenjaksoisesti vähintään
kuukauden ja palvelussuhteesta tuleva ansio täyttää vähimmäismäärän.
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Taloudellinen tuki maksetaan palveluksessa olleen kuoltua edunsaajille,
joita ovat:
-

edunjättäjän puoliso
rekisteröidyn parisuhteen osapuoli
edunjättäjän alle 22-vuotiaat lapset

Puolisolla tarkoitetaan myös henkilöä, jonka kanssa edunjättäjä kuollessaan
avioliittoa solmimatta jatkuvasti eli yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa
olosuhteissa ja jonka kanssa edunjättäjällä on tai on ollut yhteinen lapsi tai hänellä on edunjättäjän kanssa viranomaisen vahvistama sopimus keskinäisestä
elatuksesta (julkisen notaarin oikeaksi todistama sopimus).
Taloudellinen tuki on verotonta tuloa. Korvaus muodostuu perussummasta, lapsikorotuksesta ja tapaturmakorotuksesta.
Taloudellista tukea haetaan Kevasta.
Lisätietoja: www.keva.fi > eläkkeet > eläke kuoleman johdosta > taloudellinen tuki.
Hakemuslomake: www.keva.fi > lomakkeet > eläkehakemuslomakkeet > hakemus taloudellista tukea varten (TAL-lomake).

Hautausavustus
Omaisille maksetaan hautausavustusta työtapaturman tai liikennevahingon
yhteydessä.
Työtapaturmassa hautausavustus on kertakorvaus, jota haetaan
vakuutusyhtiö Pohjolasta.
Liikennevahingossa hautausavustusta haetaan liikennevakuutusyhtiöltä,
joka korvaa kohtuulliset hautauskustannukset. Jos kuolemantapaus sattuu
liikennevahingossa työmatkalla, haetaan hautausavustusta ensisijaisesti
vakuutusyhtiö Pohjolasta.
Hautausavustus on verotonta tuloa.
Muuta kuolemantapaukseen liittyvää tietoa löytyy Kelasta, www.kela.fi > omaisen
kuolema > muistin tueksi.
Palvelussuhteen päättymiseen liittyvien asioiden hoitamiseksi tulee
omaisten viipymättä ottaa yhteys henkilöön, joka hoitaa henkilöstöasioita
virastossa tai liikelaitoksessa, jonka palveluksessa edunjättäjä työskenteli.

