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KEVAS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA 
 
Godkänd av delegationen för kommunala pensionsanstalten med stöd av 8 § i lagen om kommunala 
pensioner den 29 november 2002, den 24 april 2003, den 15 april 2004, den 16 februari 2005, den 
15 december 2006, den 14 december 2007, den 11 december 2008, den 9 december 2010, den 9 
december 2011, den 12 december 2012, den 4 december 2013, den 4 december 2014 och den 2 
december 2016. Godkänd av Kevas delegation med stöd av 8 § i lagen om Keva den 1 december 
2017, den 30 november 2018, den 5 mars 2020. Godkänd av Kevas styrelse den 14 december 2022 
med stöd av 9 § i lagen om Keva.  
 
1 kap. 
Ekonomiskt stöd som betalas ut efter att en tjänsteinnehavare eller arbetstagare avlidit 
 
1 § 
Kommunal anställning 
1 mom. 
Då en tjänsteinnehavare eller arbetstagare i tjänste- eller arbetsförhållande (kommunal anställning) 
vid ett medlemssamfund som ordnat tilläggspensionsskydd enligt 8 § i pensionslagen för den 
offentliga sektorn (81/2016) har avlidit, ska till hens nedan i 4 § avsedda förmånstagare betalas 
ekonomiskt stöd på det sätt som bestäms i denna tilläggspensionsstadga. Uppdragsavtal som avses i 
3 § i familjevårdslagen (263/2015) och i 2 § i lagen om stöd för närståendevård (937/2005) och 
kommunala förtroendeuppdrag ger inte rätt till ekonomiskt stöd. (2.12.2016) 
 
2 mom. (15.12.2006) 
Ekonomiskt stöd betalas endast på grundval av en kommunal anställning. För parallella kommunala 
anställningar betalas stöd endast på grundval av den anställning där den erhållna förvärvsinkomsten 
är störst. 
 
2 § 
Förmånslåtare 
1 mom. 
Frånsett nedan nämnda undantag utbetalas stöd efter en tjänsteinnehavare eller arbetstagare som har 
avlidit under sin anställning vid medlemssamfundet eller inom tre år från den kommunala 
anställningens slut (förmånslåtare). (15.12.2006) 
 
2 mom. 
Det ekonomiska stödet omfattar en förmånslåtare, 
1) vars kommunala anställning har fortgått utan avbrott minst en månad och vars inkomst av 
anställningen uppgår till minst den arbetsinkomst som avses i 141 § i lagen om pension för 
arbetstagare (395/2006), multiplicerad med talet 6, eller 
2) som under de sex månader som föregått den sista kommunala anställningens slut har intjänat i 
arbetsinkomster minst den arbetsinkomst som avses i 141 § i lagen om pension för arbetstagare, 
multiplicerad med talet 18. (15.12.2006) 
 
3 § 
Kvarstående inom stödets krets 
1 mom. 
Ekonomiskt stöd betalas inte efter en förmånslåtare, då 
1) det har förflutit tre år från det att förmånslåtarens kommunala anställning upphörde, 
2) upphävd (5.3.2020) 
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3) förmånslåtaren på grundval av sitt följande arbets- eller tjänsteförhållande eller 
lantbruksföretagarverksamhet kommer att omfattas av motsvarande skyddssystem, 
4) förmånslåtaren då den kommunala anställningen upphör omfattas av motsvarande skyddssystem 
på grundval av parallellt arbets- eller tjänsteförhållande eller lantbruksföretagarverksamhet och hens 
förvärvsinkomst av denna andra verksamhet är högre än förvärvsinkomsten av den kommunala 
anställningen, 
5) förmånslåtaren börjar få ålderspension, eller 
6) förmånslåtaren fyller 68 år och hen inte har en kommunal anställning som avses i 2 § 2 mom. 
(2.12.2016) 
 
2 mom. 
Med förvärvsinkomst enligt 1 § 2 mom. och 4 punkten ovan avses den förvärvsinkomst på grundval 
av en kommunal anställning, ett arbets- eller tjänsteförhållande eller verksamhet som 
lantbruksföretagare, som erhållits under den en månad långa period som omedelbart föregått dagen 
då arbets- eller tjänsteförhållandet eller lantbruksföretagarverksamheten upphörde. Som 
lantbruksföretagares förvärvsinkomst betraktas den arbetsinkomst som fastställts för hen enligt 
bestämmelserna i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006). Även stipendiater enligt 
lagen om pension för lantbruksföretagare jämställs med lantbruksföretagarverksamhet och 
lantbruksföretagare. (2.12.2016) 
 
3 mom. 
Stöd utbetalas efter en förmånslåtare som är på lagstadgad familjeledighet. (15.12.2006) 
 
4 mom. 
Om den kommunala anställningen upphör samma dag för vilken senast betalats lön, anses 
anställningen ha upphört den dagen. Om anställningen fortgår efter det, läggs de intjänade 
semesterdagarna och arbetstidsförkortningsdagarna vid fastställandet av tidpunkten för 
anställningens slut till den dag, för vilken lön för utfört arbete eller lön för sjukdomstid senast 
betalats. (15.12.2006) 
 
5 mom. 
Som ålderspension betraktas både lagstadgad och frivillig pension som betyder en bestående 
lösning m att gå i pension på grund av ålder. (2.12.2016) 
 
 
4 § 
Förmånstagare 
1 mom. 
Följande förmånstagare har rätt till ekonomiskt stöd: 
1) förmånslåtarens make, och 
2) upphävd 2.12.2016 
3) förmånslåtarens barn under 22 år (9.12.2011). 
4) upphävd 9.12.2011 
 
2 mom. 
Med make avses  
1) make och part i registrerat partnerskap,  
2) en person med vilken förmånslåtaren vid sin död fortlöpande levde i gemensamt hushåll under 
äktenskapsliknande förhållanden och med vilken förmånslåtaren hade eller hade haft ett gemensamt 
barn eller med vilken förmånslåtaren hade av notarius publicus fastställt avtal om ömsesidigt 
underhåll, (2.12.2016) eller 
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3) en person med vilken förmånslåtaren vid sin död fortlöpande levde i gemensamt hushåll under 
äktenskapsliknande förhållanden och detta hade pågått utan avbrott minst fem år före 
förmånslåtarens död. (5.3.2020) 
 
Med gemensamt hushåll avses i 3 punkten att personen hade samma adress i 
befolkningsdatasystemet som förmånslåtaren vid förmånslåtarens död och minst fem år före det 
beräknat från den tidpunkten. (5.3.2020) 
 
 
3 mom. 
Endast en efterlevande make har rätt till ekonomiskt stöd. Ovan i 2 mom. 1 punkten avsedd make 
har inte rätt till ekonomiskt stöd, om förmånslåtaren vid sin död levde i ovan avsett 
samboförhållande och en ansökan om upplösning av äktenskapet eller det registrerade partnerskapet 
var anhängig. Ovan i 2 mom. 2 eller 3 punkten avsedd sambo har inte rätt till ekonomiskt stöd, om 
förmånslåtaren vid sin död levde i äktenskap eller registrerat partnerskap, och en ansökan om 
upplösning av äktenskapet eller det registrerade partnerskapet inte var anhängig. (5.3.2020) 
 
4 mom. 
Med förmånslåtarens barn avses 
1) förmånslåtarens eget barn, 
2) upphävd 2.12.2016  
3) makens barn, vars försörjare nämnda make är eller har varit fram till att barnet blivit myndigt, 
och 
4) upphävd 2.12.2016  
5) barn, vars försörjning förmånslåtaren sörjt för antingen i sitt eget hem eller för övrigt. 
(15.12.2006) 
 
5 § 
Belopp 
1 mom. 
Ekonomiskt stöd betalas ut enligt följande: 
Förmånslåtarens 
ålder vid sin död 

Änkeandel 
euro 
2023 

 
 
2019–2022 

 
 
2018 

 
 
2015–2017 

 
 
2014 

 
 
2013 
 

     

–49 17 190 16 720 16 550 16 430 16 360 16 210      
  50 16 060 15 620 15 460 15 350 15 280 15 140      
  51 14 920 14 510 14 360 14 260 14 200 14 070      
  52 13 750 13 370 13 230 13 130 13 070 12 950      
  53 12 620 12 270 12 140 12 050 12 000 11 890      
  54 11 510 11 190 11 070 10 990 10 940 10 840      
  55 10 350 10 060 9 960 9 890 9 850  9 760      
  56 9 220 8 960 8 870 8 800 8 760  8 680      
  57 8 140 7 910 7 830 7 770 7 730  7 660      
  58 6 930 6 740 6 670 6 620 6 590  6 530      
  59 5 800 5 640 5 580 5 540 5 510  5 460      
  60– 4 800 4 660 4 610 4 570 4 550  4 500      

 
2 mom. 
Barnandelen är 7 760 euro (1.1.2023). 
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7 540 euro åren 2021–2022, 7 460 euro år 2018, 7 400 euro åren 2015–2017, 7 370 euro år 2014, 7 300 euro år 2013, 
7 100 euro år 2012, 7 020 euro år 2011; 6 920 euro år 2009; 6 660 euro år 2008; 6 490 euro år 2007; 6 290 euro år 2006 
och 2005, och 6 170 euro år 2004. 
 
3 mom. 
Till änkeandelen läggs en barnandel för varje barn som förmånslåtaren efterlämnat som 
förmånstagare. Om endast barn har rätt till ekonomiskt stöd, läggs till änkeandelen likväl en 
barnandel för varje barn som förmånslåtaren efterlämnat som förmånstagare. (5.3.2020) 
 
4 mom. 
Om förmånslåtaren har avlidit genom olycksfall, höjs det belopp som betalas ut med 50 procent. 
Med olycksfall avses en plötslig, oförutsedd händelse som orsakas av en yttre faktor och leder till 
en skada eller en sjukdom hos förmånslåtaren. (2.12.2016) 
 
5 mom. 
Stödet betalas i enlighet med de belopp vilka gäller under det år då förmånslåtaren avlider. 
 
6 § 
Stödets fördelning mellan förmånstagarna 
Om förmånstagarna är make och barn som avses i 4 § 4 mom., betalas änkeandelen till maken och 
barnandelen till varje barn. Om enbart barn som avses i 4 § 4 mom. står som förmånstagare fördelas 
hela det belopp som ska betalas ut jämnt mellan dem. (15.12.2006) 
 
7 § 
Utredning om förmånslåtarens död kan inte lämnas 
Stöd enligt denna pensionsstadga kan beviljas, även om en utredning om förmånslåtarens död inte 
kan lämnas, om det är sannolikt att förmånslåtaren är död. 
 
 
8 § 
Preskription av rätt 
Förmånstagaren förlorar sin rätt till stöd i enlighet med detta kapitel, om hen inte har ansökt om 
stöd inom tio år från utgången av det kalenderår under vilket förmånslåtaren har avlidit. (5.3.2020) 
9 § 
Dröjsmålsförhöjning 
1 mom. 
Ekonomiskt stöd eller ostridig del därav skall betalas ut utan dröjsmål och senast en månad efter det 
ansökan om stödet samt tillräckliga uppgifter och utredningar om rätten till ekonomiskt stöd eller 
ostridig del därav har inlämnats till pensionsanstalten. (2.12.2016) 
 
2 mom. 
I övrigt iakttas i tillämpliga delar bestämmelserna om förhöjning av pension enligt 126 §, 127 § 2–4 
mom. i pensionslagen för den offentliga sektorn. (2.12.2016) 
 
10 § 
Hänvisningsbestämmelser och anställningens början 
Den kommunala anställningen anses ha börjat när förmånslåtaren börjar handha sin tjänst eller 
utföra sitt arbete. I övrigt iakttas i tillämpliga delar på motsvarande sätt vad som föreskrivs om 
pension i 64 § 2 mom., 106 §, 110 §, 111 §, 123 §, och 135 § 1 mom. samt i 9 kap. i pensionslagen 
för den offentliga sektorn. (2.12.2016) 
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2 kap. 
Extra pension 
 
11 § 
Beviljande av extra pension 
Pensionsanstalten kan enligt prövning av särskilda skäl bevilja extra pension. Också familjepension 
kan beviljas som extra pension. På extra pension betalas ingen dröjsmålsförhöjning. 
 
IKRAFTTRÄDELSEBESTÄMMELSER FÖR KEVAS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA 
 
Tilläggspensionsstadgan träder i kraft den 1 augusti 2003. 
 
Ikraftträdelsebestämmelser för de ändringar av tilläggspensionsstadgan som godkänts den 24 
april 2003: 
Ändringarna i tilläggspensionsstadgan träder i kraft den 1 maj 2003. 
Ändringarna tillämpas på ekonomiskt stöd efter en förmånslåtare som har avlidit den 1 januari 2003 
eller senare. 
 
Ikraftträdelsebestämmelser för de ändringar av tilläggspensionsstadgan som godkänts den 15 
april 2004: 
 
Ändringarna i tilläggspensionsstadgan träder i kraft den 1 maj 2004. 
Ändringarna tillämpas på ekonomiskt stöd efter en förmånslåtare som har avlidit den 1 januari 2004 
eller senare. 
 
Ikraftträdelsebestämmelser för de ändringar av tilläggspensionsstadgan som godkänts den 16 
februari 2005: 
 
Ändringarna i tilläggspensionsstadgan träder i kraft den 1 mars 2005. 
Ändringarna tillämpas på ekonomiskt stöd efter en förmånslåtare som har avlidit den 1 januari 2005 
eller senare. 
 
Ikraftträdelsebestämmelser för de ändringar av tilläggspensionsstadgan som godkänts den 15 
december 2006: 
 
Ändringarna i tilläggspensionsstadgan träder i kraft den 1 januari 2007. 
Ändringarna i den kommunala pensionsanstaltens tilläggspensionsstadga tillämpas på ekonomiskt 
stöd efter en förmånslåtare som har avlidit den 1 januari 2007 eller senare. 
 
På ekonomiskt stöd som beviljas efter en förmånslåtare, på vars invalidpension har tillämpats de 
bestämmelser i lagen om kommunala pensioner som gällde före 2006, tillämpas 3 § 3 mom. som 
gällde när denna ändring i tilläggspensionsstadgan trädde i kraft. 
 
Ikraftträdelsebestämmelser för de ändringar av tilläggspensionsstadgan som godkänts den 14 
december 2007: 
 
Ändringarna i tilläggspensionsstadgan träder i kraft den 1 januari 2008. 
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Ändringarna i den kommunala pensionsanstaltens tilläggspensionsstadga tillämpas på ekonomiskt 
stöd efter en förmånslåtare som har avlidit den 1 januari 2008 eller senare. 
 

Ikraftträdelsebestämmelser för de ändringar av tilläggspensionsstadgan som godkänts den 11 
december 2008: 
 

Ändringarna i tilläggspensionsstadgan träder i kraft den 1 januari 2009. 
Ändringarna tillämpas på ekonomiskt stöd efter en förmånslåtare som har avlidit den 1 januari 2009 
eller senare. 
 
Ikraftträdelsebestämmelser för de ändringar av tilläggspensionsstadgan som godkänts den 9 
december 2010: 
 

Ändringarna i tilläggspensionsstadgan träder i kraft den 1 januari 2011. 
Ändringarna tillämpas på ekonomiskt stöd efter en förmånslåtare som har avlidit den 1 januari 2011 
eller senare. 
Ändringen i tilläggspensionsstadgans 3 § 1 mom. tillämpas på en anställning som är i kraft den 1 
januari 2011 eller senare. 
 
Ikraftträdelsebestämmelser för de ändringar av tilläggspensionsstadgan som godkänts den 9 
december 2011: 
 
Ändringarna i tilläggspensionsstadgan träder i kraft den 1 januari 2012.  
Ändringarna tillämpas på ekonomiskt stöd efter en förmånslåtare som har avlidit den 1 januari 2012 
eller senare. 
 
Ikraftträdelsebestämmelser för de ändringar av tilläggspensionsstadgan som godkänts den 12 
december 2012: 
 
Ändringarna i tilläggspensionsstadgan träder i kraft den 1 januari 2013. 
Ändringarna tillämpas på ekonomiskt stöd efter en förmånslåtare som har avlidit den 1 januari 2013 
eller senare. 
 

Ikraftträdelsebestämmelser för de ändringar av tilläggspensionsstadgan som godkänts den 4 
december 2013: 
 
Ändringarna i tilläggspensionsstadgan träder i kraft den 1 januari 2014. 
Ändringarna tillämpas på ekonomiskt stöd efter en förmånslåtare som har avlidit den 1 januari 2014 
eller senare. 
 

Ikraftträdelsebestämmelser för de ändringar av tilläggspensionsstadgan som godkänts den 4 
december 2014: 
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Ändringarna i tilläggspensionsstadgan träder i kraft den 1 januari 2015. 
Ändringarna tillämpas på ekonomiskt stöd efter en förmånslåtare som har avlidit den 1 januari 2015 
eller senare. 
 

Ikraftträdelsebestämmelser för de ändringar av tilläggspensionsstadgan som godkänts den 2 
december 2016: 

Ändringarna i tilläggspensionsstadgan träder i kraft den 1 januari 2017. 

Ändringarna tillämpas på ekonomiskt stöd efter en förmånslåtare som har avlidit den 1 januari 2017 
eller senare. 

Ikraftträdelsebestämmelser för de ändringar av tilläggspensionsstadgan som godkänts den 1 
december 2017: 

Ändringarna i tilläggspensionsstadgan träder i kraft den 1 januari 2018. 

Ändringarna tillämpas på ekonomiskt stöd efter en förmånslåtare som har avlidit den 1 januari 2018 
eller senare. 

Ikraftträdelsebestämmelser för de ändringar i tilläggspensionsstadgan som godkänts den 30 
november 2018: 

Ändringarna i tilläggspensionsstadgan träder i kraft den 1 januari 2019. 

Ändringarna tillämpas på ekonomiskt stöd efter en förmånslåtare som har avlidit den 1 januari 2019 
eller senare. 

Ikraftträdelsebestämmelser för de ändringar i tilläggspensionsstadgan som godkänts den 5 
mars 2020: 

Ändringarna i tilläggspensionsstadgan träder i kraft den 1 januari 2020. 

Ändringarna tillämpas på ekonomiskt stöd efter en förmånslåtare som har avlidit den 1 januari 2020 
eller senare. 

Ändringen i tilläggspensionsstadgans 3 § 1 mom. och 4 § 2 och 3 mom. tillämpas på en anställning 
som är i kraft den 1 januari 2020 eller senare. 

Ikraftträdelsebestämmelser för de ändringar av tilläggspensionsstadgan som godkänts den 14 
december 2022: 

Ändringarna i tilläggspensionsstadgan träder i kraft den 1 januari 2023. 

Ändringarna tillämpas på ekonomiskt stöd efter en förmånslåtare som har avlidit den 1 januari 2023 
eller senare. 


