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Perhe-eläke

Mitä ovat edunjättäjä ja edunsaaja?

• Edunjättäjä on kuollut henkilö, jonka kuoleman jälkeen hänen edunsaajilleen 
maksetaan perhe-eläkettä.

• Edunsaaja on perhe-eläkkeeseen oikeutettu henkilö.

Kenelle perhe-eläkettä?

Kun edunjättäjä on kuollut 31.12.2021 tai sitä ennen perhe-eläkettä voivat saada

• leski (avioliitosta tai rekisteröidystä parisuhteesta)

• alle 18-vuotiaat lapset

• edunjättäjän entinen puoliso, jos edunjättäjä oli velvollinen maksamaan hänelle 
elatusapua.

Avopuoliso ei voi saada perhe-eläkettä ennen vuotta 2022.

Kun edunjättäjä on kuollut 1.1.2022 tai sen jälkeen perhe-eläkettä voivat saada

• leski (avioliitosta tai rekisteröidystä parisuhteesta)

• avopuoliso, jolla on edunjättäjän kanssa yhteinen alle 18-vuotias lapsi

• alle 20-vuotiaat lapset

• edunjättäjän entinen puoliso, jos edunjättäjä oli velvollinen maksamaan hänelle 
elatusapua.

Tarkemmin leskeneläkkeestä

Sinulla on oikeus leskeneläkkeeseen, jos seuraavat kolme kohtaa täyttyvät

• olit puolisosi kanssa avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa ja

• avioliitto oli solmittu tai parisuhde rekisteröity ennen kuin puolisosi oli täyttänyt 
65 vuotta ja

• teillä on/oli yhteisiä lapsia.

Jos teillä ei ollut yhteistä lasta, edellytetään, että

• avioliitto oli solmittu tai parisuhde rekisteröity ennen kuin puolisosi oli täyttänyt 
65 vuotta ja

• olit puolisosi kuollessa vähintään 50-vuotias tai olet saanut 
työkyvyttömyyseläkettä vähintään kolme vuotta ja

• avioliitto tai rekisteröity parisuhde oli solmittu ennen kuin olit täyttänyt 50 vuotta 
ja se oli kestänyt vähintään viisi vuotta.
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Kun edunjättäjä on kuollut 1.1.2022 tai sen jälkeen, avopuolisona sinulla on oi-
keus leskeneläkkeeseen, kun kaikki seuraavat viisi ehtoa täyttyvät:

• edunjättäjä oli yhteistalouden alkaessa alle 65-vuotias ja

• sinulla on edunjättäjän kanssa yhteinen alle 18-vuotias lapsi ja

• yhteinen lapsi asui samassa osoitteessa kanssanne ja

• yhteistalous oli jatkunut vähintään 5 vuotta edunjättäjän kuollessa 
(yhteistaloudella tarkoitetaan samaa osoitetta väestötieto-järjestelmässä 
edunjättäjän kuolinpäivänä) ja

• sinä tai edunjättäjä ette ole avioliitossa ”kolmannen” henkilön kanssa.

Tarkemmin lapseneläkkeestä

Lapseneläkettä voivat saada 1.1.2022 tai sen jälkeen kuolleen äidin tai isän alle 
20-vuotiaat lapset ja adoptiolapset. Eläkkeen saamiseen ei vaikuta se, asuiko lapsi 
kuolleen vanhempansa kanssa vai ei. Kasvattilapsi ei voi saada perhe-eläkettä.

Lesken lapsi voi saada lapseneläkkeen, jos

• lapsi asui lesken ja edunjättäjän kanssa samassa taloudessa tämän kuollessa ja

• leski ja edunjättäjä olivat avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa.

Lapsi saa lapseneläkettä, kunnes hän täyttää 20 vuotta.

Lapseneläke päättyy kuitenkin lapsen täytettyä 18 vuotta, jos

• edunjättäjä on kuollut 31.12.2021 tai sitä ennen ja

• ennen vuotta 2004 syntynyt lapsi on täyttänyt 18 vuotta 31.12.2021 tai sitä 
ennen.

Kun haet lapseneläkettä, täytä jokaisesta lapsesta oma hakemus.

Perhe-eläkkeen määrä

Perhe-eläkkeen määrään vaikuttavat

• edunjättäjän työeläkkeen määrä

• lasten määrä

• lesken oman työeläkkeen määrä.

Määrään eivät vaikuta kansaneläke, vapaaehtoiset eläkkeet tai kuolinpesän varalli-
suus.

Perhe-eläkkeen määrä riippuu edunjättäjän työeläkkeen määrästä. Jos edunjättäjä ei 
vielä ollut eläkkeellä, perusteena käytetään eläkettä, jonka hän olisi saanut, jos olisi 
tullut työkyvyttömäksi kuolinpäivänään.

Perhe-eläke on sitä suurempi, mitä useampi alle 20-vuotias lapsi perheessä on. Jos 
lapsia ei ole, perhe-eläke koostuu pelkästä leskeneläkkeestä. Leskeneläke on silloin 
puolet edunjättäjän eläkkeestä.



Perhe-eläke

3/4

Lasten määrä Leskeneläke Lapseneläkkeet  
yhteensä

Perhe-eläkkeet 
yhteensä

ei lapsia 6/12 0 6/12

yksi 6/12 4/12 10/12

kaksi 5/12 7/12 12/12

kolme 3/12 9/12 12/12

neljä tai enemmän 2/12 10/12 12/12

Leskeneläke ja lapseneläke ovat määräosa edunjättäjän eläkkeestä. Perhe-eläkkeen 
yhteismäärä on enintään sama kuin edunjättäjän eläke oli tai olisi ollut. Jos lapsia on 
enemmän kuin yksi, lapseneläkkeet jaetaan tasan lasten kesken. Jos leskeä ei ole, 
lapset saavat myös lesken osuuden.

Perhe-eläkkeen määrään voi vaikuttaa se, maksetaanko perhe-eläkkeitä myös toises-
ta työeläkelaitoksesta.

Lapseneläkkeen päättyminen

Lapseneläke päättyy, kun hän täyttää 20 vuotta tai jos hänet annetaan ottolapseksi 
perheen ulkopuolelle.

Leskeneläkkeen päättyminen

Perhe-eläke, joka on alkanut 1.1.2022 tai sitä ennen

• Leskeneläke myönnetään toistaiseksi lesken syntymävuodesta riippumatta.

Perhe-eläke, joka alkaa 1.2.2022 tai myöhemmin ja leski, joka on syntynyt 31.12.1974 
tai sitä ennen

• Leskeneläke myönnetään toistaiseksi

Perhe-eläke, joka alkaa 1.2.2022 tai myöhemmin ja leski, joka on syntynyt 1.1.1975 
tai myöhemmin

• Leskeneläke päättyy, kun on kulunut 10 vuotta edunjättäjän kuolemasta tai 
myöhemmin, kun nuorin lapseneläkkeeseen oikeutettu lapsi täyttää 18 vuotta.

Perhe-eläke, joka alkaa 1.2.2022 tai myöhemmin ja avoleski

• Leskeneläke päättyy, kun nuorin lapseneläkkeeseen oikeutettu lapsi täyttää 18 
vuotta.

Lisäksi leskeneläke päättyy kaikissa edellä mainituissa tilanteissa, jos leski solmii 
uuden avioliiton alle 50-vuotiaana.
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Palvelemme sinua

Omat eläketietosi -palvelu www.keva.fi/elaketietosi

Asiakaspalvelu puhelinnumero 020 614 2837
Postiosoite  00087 KEVA  
Keva Eläkeneuvoja  www.facebook.com/kevaelakeneuvoja
www.keva.fi

Tilaa paperiton palvelu ja sähköiset ilmoitukset

Saat asiakirjasi nopeammin, kun valitset paperittoman palvelun. Lisäksi se 
on luontoystävällinen ja turvallinen tapa hoitaa asioita. Tilaa myös sähköiset 
ilmoitukset, niin pysyt ajan tasalla Kevan kanssa asioinnista. Jos et ole tehnyt 
tilausta aiemmin, tee tilaus Omat eläketietosi -palvelussa kohdassa Omat 
tiedot, johon pääset klikkaamalla nimeäsi palvelun yläkulmassa.

Leskeneläkkeen vähentäminen

Oman eläkkeesi määrä vaikuttaa vain leskeneläkkeeseen, ei lapseneläkkeeseen. Jos 
perheessäsi on lapseneläkkeeseen oikeutettuja lapsia, leskeneläkkeen mahdollinen 
vähennys tehdään vasta, kun nuorin lapsi täyttää 18 vuotta.

Jos lapseneläkkeeseen oikeutettuja lapsia ei ole, etkä vielä saa omaa työeläkettä, 
mahdollinen vähennys tehdään 6 kuukauden kuluttua edunjättäjän kuolemasta. Sii-
hen saakka leskeneläkkeen määrä on puolet edunjättäjän eläkkeestä.

Kun jäät työeläkkeelle, leskeneläkkeen määrä lasketaan uudelleen. Jos olet täyttänyt 
65 vuotta tai saat omaa työeläkettä, mahdollinen vähennys tehdään heti leskeneläk-
keen alkaessa.

Tarkempia tietoja kenelle tehdään leskeneläkkeen vähentäminen, löytyy Keva.fi si-
vuilta kohdasta Leskeneläkkeen vähentäminen.

Näin haet perhe-eläkettä

Oikeus perhe-eläkkeeseen alkaa puolison tai vanhemman kuolemaa seuraavan kuu-
kauden alusta.

Lähetä hakemus Kevaan, jos edunjättäjä sai eläkettä Kevasta tai työskenteli viimeksi 
julkisella alalla. Tarvittaessa eläkehakemus ohjataan Kevasta eteenpäin oikealle elä-
kelaitokselle.

Hae perhe-eläkettä täyttämällä hakemus Omat eläketietosi -palvelussa. Täytä jokai-
sesta edunsaajasta oma hakemuksensa: leskestä leskeneläkehakemus ja jokaisesta 
alle 20-vuotiaasta lapsesta lapseneläkehakemus.

Voit hakea eläkettä myös kirjallisesti. Hakemuksen ja tarvittavat liitteet voit tulostaa 
Kevan verkkosivuilta. Postita hakemus ja liitteet osoitteeseen: Keva, 00087 KEVA.

http://www.keva.fi/elaketietosi
http://www.facebook.com/kevaelakeneuvoja
http://www.keva.fi



