
  

Hakemus 
taloudellista tukea varten 

Hakemus toimitetaan osoitteella 
Keva 
00087 KEVA 

Edunjättäjä Sukunimi Henkilötunnus 

Etunimet Ammatti 

Viimeinen kotiosoite Kuolinpäivä 

Kuolinsyy 

Tapaturma Henkirikos Muu syy, mikä? 
Oliko edunjättäjä kuollessaan avioliitossa/ 
rekisteröidyssä parisuhteessa 

Ei Kyllä 

Avioliiton/rekisteröidyn 
parisuhteen solmimispäivä 

Oliko edunjättäjä kuollessaan avoliitossa 

Ei Kyllä 

Avopuolison nimi Henkilötunnus 

Saiko tai hakiko edunjättäjä työ- tai 
virkasuhteensa perusteella eläkettä 

Ei Kyllä 

Saiko edunjättäjä vapaaehtoista 
eläkettä? 

Ei Kyllä, mistä 
Edunjättäjän 
viimeinen työ-
tai virkasuhde 
(jos saman-
aikaisia, 
ilmoita tässä) 

Oikeus taloudelliseen tukeen on kunnallisen työ- tai virkasuhteen perusteella, edunjättäjän jälkeen, joka oli kuollessaan alle 
68-vuotias eikä ollut vanhuuseläkkeellä.

Jos palvelussuhde oli päättynyt, edellytetään että päättymisestä on kulunut enintään kolme vuotta. Mikäli palvelussuhde oli 
päättynyt täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen vuoksi, voi päättymisestä olla kulunut enintään viisi vuotta.  
Taloudelliseen tukeen on oikeus, jos edunjättäjän ansiot ylittävät rajamäärän. 

Viimeinen työnantaja 

Palvelus alkoi Palvelus päättyi Päättymisen syy 

Oliko samanaikaisia palvelussuhteita 

Ei Kyllä 
Samanaikaisten kunnallisten palvelussuhteiden työnantajat Palvelus alkoi Palvelus päättyi 

Oliko viimeisen kunnallisen palvelussuhteen päättymisen jälkeen muita palvelussuhteita 

Ei Kyllä 
Työnantajat Palvelus alkoi Palvelus päättyi 

Edunjättäjän 
yrittäjä-
toiminta 

Oliko samanaikaista yrittäjätoimintaa 

Ei Kyllä Maatalousyrittäjänä Muuna yrittäjänä 
Oliko yrittäjätoiminta viimeisen kunnallisen palvelussuhteen jälkeen 

Ei Kyllä Maatalousyrittäjänä Muuna yrittäjänäK
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Edunhakijat 
Puoliso ja alle 
22-vuotiaat
lapset

18 vuotta täyttäneen edunhakijan tulee täyttää ja allekirjoittaa oma hakemuksensa.  
Alle 18-vuotiaiden lasten osalta etuus maksetaan hänen huoltajansa/edunvalvojansa ilmoittamalle tilille.  
Alle 18-vuotiaiden osoite- ja tilinumerotiedot täytetään vain jos ne poikkeavat huoltajan/edunvalvojan tiedoista. 

Hakijan nimi Henkilötunnus 

Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka 

Puhelinnumero IBAN-tilinumero 

Hakijan nimi Henkilötunnus 

Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka 

Puhelinnumero IBAN-tilinumero 

Hakijan nimi Henkilötunnus 

Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka 

Puhelinnumero IBAN-tilinumero 

Hakijan nimi Henkilötunnus 

Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka 

Puhelinnumero IBAN-tilinumero 

Hakijan nimi Henkilötunnus 

Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka 

Puhelinnumero IBAN-tilinumero 

Muut etuus-
hakemukset Taloudellinen tuki/ryhmähenkivakuutus myönnetään vain kertaalleen joko työ- tai virkasuhteen tai maatalousyrittäjyyden  

perusteella. Näin ollen Keva ei maksa korvausta, jos siihen on oikeus Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksesta tai sitä  
vastaavasta järjestelmästä. 

Tämän asian selvittämistä varten Keva voi luovuttaa tarvittavia tietoja Työntekijäin ryhmähenkivakuutukselle,  
Valtionkonttorille ja Melalle ja vastaavasti saada niiltä tarvittavia tietoja. 

Oletteko hakenut taloudellista tukea vastaavaa etuutta (ryhmähenkivakuutuskorvaus) myös muualta 

En Kyllä, mistä? 
Päätöksen 
postitus 

Lähiosoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

Päätöksen 
kieli 

Haluan päätökseni 

suomeksi ruotsiksi 
Allekirjoitus Alle 18-vuotiaiden lasten puolesta hakemuksen allekirjoittaa lasten edunvalvoja, tavallisesti huoltaja. 

Vakuutan tälle lomakkeelle antamani tiedot oikeiksi. Samalla valtuutan Kevan hankkimaan korvauskäsittelyssä tarvittavat 
tiedot edunjättäjistä ja edunsaajista. 

Paikka ja päiväys Allekirjoitus ja nimenselvennys 



Edunjättäjän palkkatiedot 

TYÖNANTAJA TÄYTTÄÄ 

Täytettävä aina, jos edunjättäjä kuoli palvelussuhteessa ollessaan. 

Työnantajan 
tiedot 

Jäsenyhteisön nimi Työnantajatunnus 

Onko jäsenyhteisö ottanut taloudellista tukea vastaavan ryhmähenkivakuutuksen muualta 

Ei Kyllä, mistä? 
Edunjättäjän 
tiedot 

Sukunimi Henkilötunnus 

Etunimet Ammatti 

Viimeisen 
palvelus-
suhteen 
tiedot 

Ellei vähintään 1 kk:n pituista palvelussuhdetta ollut kolmen viimeisen vuoden aikana tai jos ansiot olivat alle rajamäärän 
(391,56 euroa/kk v.2023), pyydetään ilmoittamaan palvelussuhdeajat sekä työansiot viimeisen palvelussuhteen päättymistä 
edeltäneen 6 kk:n ajalta kohdassa Lisätietoja tai erillisellä liitteellä. 

Palvelussuhteen alkamispäivä Palvelussuhteen päättymispäivä 

Päättymisen syy 

Päivä, jolta viimeksi maksettiin varsinaista palkkaa tai sairausajan palkkaa 

Viimeisen 30 päivän ansiot tai säännöllinen kuukausipalkka 

Oliko palkattomia poissaoloja viimeisen 5 vuoden aikana 

Ei 

Kyllä, täytä palkaton poissaoloaika tai ajat sekä vuosilomapäivien määrä, tarvittaessa erillisellä liitteellä. 

Palkaton poissaoloaika 

Vuosilomapäivien määrä, jotka maksettu palvelussuhteen päättyessä 
(ilmoitettava, kun edunjättäjä jäänyt työsuhteesta työkyvyttömyyseläkkeelle tai hänellä on palkaton poissaoloa) 

Oliko työajanlyhennyspäiviä 

Ei Kyllä 

Pitämättömien työajanlyhennyspäivien lukumäärä 

Työajanlyhennyspäivien ajankohta 

Lisätietoja 

Allekirjoitus Paikka ja päiväys Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Puhelinnumero 



Taloudellisen tuen hakemuksen täyttöohje 

Taloudellinen tuki on työntekijäin ryhmähenkivakuutuskorvausta vastaava etuus, jonka kunnallinen työnantaja on 
ottanut palvelussuhteessa oleville työntekijöilleen kuolemantapauksen varalta.

Edunjättäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka on kuollut ja edunhakijalla/edunsaajalla henkilöä, joka hakee taloudellista 
tukea.

Ilmoita hakemuksen 1. sivulla edunjättäjän tiedot ja 2. sivulla edunhakijan tiedot. Pyydä edunjättäjän viimeisintä 
työnantajaa täyttämään 3. sivun tiedot. Työnantaja voi toimittaa 3. sivun erillisenä suoraan Kevaan joko sähköisesti 
(https://turvaposti.keva.fi ja elakeasiat@keva.fi) tai postitse.

Ohjeita 1. sivun täyttämiseen
Ilmoita hakemuksella edunjättäjän kuolinsyy.
- Jos edunjättäjä kuoli sairauteen tai tautiin, merkitse kuolinsyyksi Muu syy.
- Jos kuolinsyy oli tapaturma, liitä hakemukseen kopio kuolintodistuksesta sekä selostus tapahtumien kulusta.

Kuolintodistuksen voi toimittaa myös jälkikäteen Kevaan.
- Jos kuolinsyy oli henkirikos, liitä hakemukseen kopio poliisitutkintapöytäkirjasta.

Jos edunjättäjällä oli kuollessaan useita työsuhteita yhtä aikaa voimassa, maksetaan taloudellinen tuki tai 
työntekijäin ryhmähenkivakuutuskorvaus vain yhden työsuhteen perusteella.

Ohjeita 2. sivun täyttämiseen
Taloudellisen tuen edunsaajia ovat edunjättäjän puoliso ja alle 22-vuotiaat lapset.
Edunjättäjän puoliso voi olla aviopuoliso, rekisteröidyn parisuhteen puoliso tai tietyin edellytyksin avopuoliso.
• Jos edunjättäjä ja avopuoliso elivät yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa ja heillä oli tai oli ollut

yhteinen lapsi, on puoliso oikeutettu taloudellisen tuen leskenosuuteen.
• Avopuolisolla on oikeus taloudelliseen tukeen, myös silloin kun edunjättäjällä ja avopuolisolla oli julkisen

notaarin oikeaksi todistama sopimus keskinäisestä elatuksesta. Kopio sopimuksesta tulee liittää hakemukseen.
• 1.1.2020 alkaen avopuolisolla on oikeus taloudelliseen tukeen, jos hän ja edunjättäjä elivät jatkuvasti yhteisessä

taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa ja yhteistaloutta oli jatkunut yhdenjaksoisesti vähintään viisi vuotta
ennen edunjättäjän kuolemaa. Tätä säännöstä sovelletaan, kun edunjättäjä on kuollut 1.1.2020 tai sen jälkeen ja
hänen työsuhteensa on päättynyt vuonna 2020 tai sen jälkeen ja sen perusteella on maksettu varsinaista palkkaa
tai sairausajan palkkaa.

Liitteet
Pääsääntöisesti sinun ei tarvitse lisätä hakemukseen liitteitä, paitsi seuraavissa tapauksissa:
- Kuolintodistus, jos haet tapaturmakorotusta edunjättäjän tapaturmaisen kuoleman jälkeen.
- Poliisitutkintapöytäkirja, jos edunjättäjä on kuollut henkirikoksen uhrina.
- Julkisen notaarin oikeaksi todistama sopimus keskinäisestä elatuksesta, jos hakijana on avopuoliso (katso ohjeet

yllä 2. sivun täyttämisohjeista).

Säännökset taloudellisesta tuesta ovat Kevan lisäeläkesäännössä.
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