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Lesket ja leskiperheiden lapset eivät ole oikea kohderyhmä maksamaan
veronkevennyksiä
Valtiovarainministeriö on esittänyt suunnitelmia, että lahja-ja perintöveroon sovitut kevennykset
rahoitettaisiin kiristämällä leskien ja vanhempansa kuoleman kautta menettäneiden lasten saamien
henkivakuutuskorvausten verotusta. Tämä tarkoittaisi sitä, että myös työnantajille pakollisen
ryhmähenkivakuutuksen kautta maksettavat korvaukset tulisivat verolliseksi ja kuolleen työntekijän
lesken ja lasten saama korvaus näin pienenisi.
Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen piirissä on suurin osa suomalaista työväestöä eli kysymys
koskettaa todella suuren joukon vakuutusturvaa. Vakuutuksen tarkoituksena on turvata perheen
välitön toimeentulo puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen. Vuosittain Suomessa kuolee
noin 9000 työikäistä. Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksesta maksetaan korvauksia menehtyneen
työntekijän puolisolle ja lapsille. Ryhmähenkivakuutuksen perusteella maksettavat korvaukset ovat
kertaluonteisia ja sidoksissa kuolleen työntekijän ikään siten, että korvaus pienenee iän lisääntyessä.
Lapsen osuus on kiinteä 7400 €. (Jos kuolinsyynä on tapaturma, korvaus maksetaan korotettuna.)
Työikäisenä leskeytyneistä yli 75 % on naisia, joiden tulotaso on tuoreiden tutkimusten mukaan
edelleen selkeästi pienempi kuin miesten. Erityisen suuri merkitys henkivakuutuskorvauksella on
pienituloisille leskille, joilla toimeentulo on ollut niukkaa jo ennen puolison kuolemaa. Tällöin
korvausta tarvitaan tueksi välittömiin puolison kuolemasta aiheutuviin kustannuksiin, esimerkiksi
hautajaisjärjestelyihin. Puolison ja perheen toisen huoltajan kuollessa elämämuutos on suuri kaikilla
elämän osa-alueilla. Se muuttaa myös taloudellisen tilanteen, joka aiemmin oli laskettu kahden
ihmisen tulojen varaan. Vanhemman kuollessa lapset menettävät toisen huoltajansa pysyvästi ja
leskivanhempi vastaa lapsista, perheen arjesta ja taloudesta yksinhuoltajana.
Työntekijäin ryhmähenkivakuutus on aikoinaan kehitetty lesken ja lasten turvaksi odottamattomaan
tilanteeseen, jossa puoliso ja toinen huoltaja kuolee työikäisenä. Ryhmähenkivakuutus on tasaarvoinen vakuutusturva, sillä korvaus ei ole sidonnainen kuolleen henkilön tulotasoon ja
työhistoriaan. Vakuutuskorvauksen verottaminen iskisi kipeimmin pienituloisiin, joilla ei ole
omaisuutta ja taloudellisena tukena vapaaehtoisia henkivakuutuksia, joihin suurempituloisilla on
ollut mahdollisuus.
Lesket ja leskiperheiden lapset ovat elämäntilanteensa vuoksi jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa
ja psyykkisesti kuormittuneita. Ryhmähenkivakuutuskorvauksen kautta tuleva taloudellinen tuki on
olennainen tukimuoto ja sen pienentäminen verotuksella lisäisi leskien ja leskiperheiden
taloudellista ahdinkoa. Riittävällä taloudellisella tuella voidaan ehkäistä muiden ongelmien
syntymistä. Puolison ja toisen vanhemman kuollessa voimavarat tarvitaan surun käsittelyyn ja
elämän uudelleen rakentamiseen.
Suomen nuoret lesket ry vastustaa työntekijäin ryhmähenkivakutuuskorvausten verotusta ja pitää
leskiä ja leskiperheiden lapsia vääränä kohderyhmänä rahoittamaan lahja-ja perintöveron
kevennyksiä. Yhdistys vetoaa maan hallitukseen, ettei se toteutua esitettyä ehdotusta.
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