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Familjepension

Vad avses med förmånslåtare och förmånstagare?

• Med förmånslåtare avses en person som har dött och till vars förmånstagare 
familjepension betalas efter dödsfallet. 

• Med förmånstagare avses en person som har rätt till familjepension.

Vem får familjepension?

När förmånslåtaren har avlidit 31.12.2021 eller tidigare kan familjepension bevil-
jas

• den efterlevande maken (i äktenskap eller registrerat partnerskap)

• barn under 18 år

• förmånslåtarens tidigare make, om förmånslåtaren var skyldig att betala 
underhållsbidrag till hen.

Sambor kan inte få familjepension före 2022.

När förmånslåtaren har avlidit 1.1.2022 eller senare kan familjepension beviljas

• den efterlevande maken (i äktenskap eller registrerat partnerskap)

• sambo som tillsammans med förmånslåtaren har ett gemensamt barn som är 
under 18 år

• barn under 20 år

• förmånslåtarens tidigare make, om förmånslåtaren var skyldig att betala 
underhållsbidrag till hen.

Närmare information om efterlevandepension

Du har rätt till efterlevandepension om följande tre kriterier uppfylls:

• du var gift eller i registrerat partnerskap med maken,

• äktenskapet eller det registrerade partnerskapet hade ingåtts innan maken hade 
fyllt 65 år, och

• ni har/hade gemensamma barn.
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Om ni inte hade ett gemensamt barn förutsätts det att

• äktenskapet eller det registrerade partnerskapet hade ingåtts innan maken hade 
fyllt 65 år,

• du vid makens död hade fyllt minst 50 år eller hade fått invalidpension i minst tre 
år och

• äktenskapet eller det registrerade partnerskapet hade ingåtts innan du hade fyllt 
50 år och att det hade fortgått minst fem år.

När förmånslåtaren har avlidit 1.1.2022 eller senare har du som sambo rätt till 
efterlevandepension när alla följande fem villkor uppfylls:

• förmånslåtaren var under 65 år när boendet i gemensamt hushåll började

• du har tillsammans med förmånslåtaren ett gemensamt barn som är under 18 år

• det gemensamma barnet bodde på samma adress som ni

• boendet i gemensamt hushåll hade fortsatt under minst fem år före 
förmånslåtarens död (med gemensamt hushåll avses samma adress i 
befolkningsdatasystemet på förmånslåtarens dödsdag)

• du eller förmånslåtaren är inte gifta med en ”tredje” person.

Närmare information om barnpension

Barn och adoptivbarn under 20 år kan få barnpension efter modern eller fadern som 
har avlidit 1.1.2022 eller senare. Huruvida barnet bodde med den avlidna föräldern 
inverkar inte på rätten till pension. Ett fosterbarn kan inte få familjepension.

Den efterlevande makens barn kan få barnpension om

• barnet vid förmånslåtarens död bodde i samma hushåll som förmånslåtaren och 
den efterlevande maken och

• den efterlevande maken och förmånslåtaren var gifta eller i registrerat 
partnerskap.

Barnet får barnpension tills hen fyller 20 år.

Barnpensionen upphör dock när barnet fyller 18 år om

• förmånslåtaren har avlidit 31.12.2021 eller tidigare och

• ett barn fött före 2004 har fyllt 18 år 31.12.2021 eller tidigare.

När du ansöker om barnpension, fyll i en egen ansökan för varje barn.
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Familjepensionens belopp

Familjepensionens belopp påverkas av

• förmånslåtarens arbetspensionsbelopp

• antalet barn

• den efterlevande makens eget arbetspensionsbelopp.

Beloppet påverkas inte av folkpension, frivilliga pensioner eller dödsboets förmö-
genhet.

Familjepensionens belopp beror på förmånslåtarens arbetspensionsbelopp. Om 
förmånslåtaren ännu inte hade gått i pension tillämpas som grund den pension som 
hen skulle ha fått om hen hade blivit arbetsoförmögen på dödsdagen.

Familjepensionen är desto större, ju flera barn under 20 år familjen har. Om det inte 
finns några barn består familjepensionen endast av efterlevandepension. Efterlevan-
depensionen utgör då hälften av förmånslåtarens pension.

Antal barn Efterlevande-
pension

Barnpensioner  
totalt

Familjepensioner 
totalt

inga barn 6/12 0 6/12

ett 6/12 4/12 10/12

två 5/12 7/12 12/12

tre 3/12 9/12 12/12

fyra eller flera 2/12 10/12 12/12

Efterlevandepensionen och barnpensionen är en viss andel av förmånslåtarens pen-
sion. Familjepensionens totala belopp är högst detsamma som förmånslåtarens pen-
sion var eller hade varit. Om det finns mer än ett barn delas barnpensionerna jämnt 
mellan barnen. Om ingen efterlevande make finns får barnen också hens andel.

Familjepensionens belopp kan påverkas av om familjepensioner också betalas av en 
annan arbetspensionsanstalt.
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Barnpensionens upphörande

Barnpensionen upphör när barnet fyller 20 år eller om barnet ges som adoptivbarn 
utanför familjen.

Efterlevandepensionens upphörande

Familjepension som har börjat 1.1.2022 eller tidigare

• Efterlevandepensionen beviljas tills vidare oavsett den efterlevande makens 
födelseår.

Familjepension som börjar 1.2.2022 eller senare och efterlevande make som är född 
31.12.1974 eller tidigare

• Efterlevandepensionen beviljas tills vidare.

Familjepension som börjar 1.2.2022 eller senare och efterlevande make som är född 
1.1.1975 eller senare

• Efterlevandepensionen upphör när det har gått 10 år sedan förmånslåtaren avled 
eller senare när det yngsta barnet som har rätt till barnpension fyller 18 år.

Familjepension som börjar 1.2.2022 eller senare och efterlevande sambo

• Efterlevandepensionen upphör när det yngsta barnet som har rätt till 
barnpension fyller 18 år.

Därtill upphör efterlevandepensionen i alla ovannämnda fall om den efterlevan-
de maken ingår nytt äktenskap före fyllda 50 år.

Minskning av efterlevandepension

Ditt eget pensionsbelopp inverkar endast på efterlevandepensionen, inte barnpen-
sionen. Om det finns barn i familjen som har rätt till barnpension görs en eventuell 
minskning av efterlevandepensionen först när det yngsta barnet fyller 18 år.

Om det inte finns barn som har rätt till barnpension och du ännu inte får egen ar-
betspension, görs den eventuella minskningen 6 månader från förmånslåtarens död. 
Fram till dess är efterlevandepensionen hälften av förmånslåtarens pension.

När du beviljas arbetspension beräknas efterlevandepensionens belopp på nytt. 
Om du har fyllt 65 år eller får egen arbetspension görs den eventuella minskningen 
genast när efterlevandepensionen börjar.



Familjepension

5/5

Vi betjänar dig

Tjänsten Min pension www.keva.fi/sv/minpension

Kundtjänst telefon 020 614 2868
Postadress  Keva, 00087 KEVA  
www.keva.fi

Närmare information om för vem minskning av efterlevandepensionen görs finns på 
Kevas webbplats i punkten Minskning av efterlevandepension.

Ansökan om familjepension

Rätten till familjepension uppstår från ingången av följande månad efter den då ma-
ken eller föräldern dött.

Skicka ansökan till Keva om förmånslåtaren fick pension från Keva eller om hens sista 
anställning var i den offentliga sektorn.

Vid behov skickas pensionsansökan från Keva vidare till rätt pensionsanstalt.

Sök familjepension genom att fylla i ansökan i tjänsten Min pension. Fyll i en egen 
ansökan för varje förmånstagare: ansökan om efterlevandepension för den efterle-
vande maken och ansökan om barnpension för varje barn under 20 år.

Du kan också söka pension skriftligen. Du kan skriva ut ansökan och behövliga bi-
lagor på Kevas webbplats. Posta ansökan och bilagorna till adressen: Keva, 00087 
KEVA.

Beställ pappersfri tjänst och elektroniska aviseringar

Du får dina dokument snabbare när du väljer pappersfri tjänst. Det är också 
ett tryggt och miljövänligt sätt att sköta ärenden. Beställ också elektroniska 
aviseringar: så håller du dig uppdaterad om dina ärenden med Keva. Om du 
inte har beställt aviseringar tidigare kan du göra det i tjänsten Min pension 
och punkten Mina uppgifter. Du kommer dit genom att klicka på ditt namn 
upptill på sidan.

http://www.keva.fi/sv/minpension
http://www.keva.fi



