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PERHE-ELÄKE
Perhe-eläkkeen voi saada leski ja alle 18-vuotias
lapsi. Avopuoliso ei voi saada perhe-eläkettä.

Leskeneläkkeen edellytyksenä on aina, että puolisoiden
avioliitto oli solmittu ennen edunjättäjän 65-vuotispäivää,
ja että puolisoilla on tai on ollut yhteinen lapsi.
Jos puolisoilla ei ole yhteistä lasta,
leski saa perhe-eläkkeen, jos lisäksi:

• hän on puolison kuollessa vähintään

50-vuotias tai ollut vähintään kolme vuotta
työkyvyttömyyseläkkeellä ja

• avioliitto oli solmittu ennen kuin leski
täytti 50 vuotta ja

• avioliitto oli jatkunut vähintään viisi vuotta
Rekisteröity parisuhde rinnastetaan avioliittoon. Entinen
puoliso voi saada perhe-eläkkeen vain, jos edunjättäjä oli
velvollinen maksamaan hänelle elatusapua.

MITEN PERHE-ELÄKETTÄ HAETAAN?
Eläkettä haetaan lomakkeella, jonka voit tulostaa verkko
sivuiltamme www.elo.fi/hakemus. Lomakkeen saat myös
soittamalla meille. Leskelle ja jokaiselle lapselle täytetään
oma eläkehakemus. Tulostetun, täytetyn ja allekirjoitetun
lomakkeen voit palauttaa Eloon suojatulla sähköpostilla
osoitteessa www.elo.fi/sahkoposti. Voit toimittaa sen
myös eläkepalvelun kautta osoitteessa www.elo.fi/
elakepalvelu. Eläkepalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla.

Lapsella on aina oikeus perhe-eläkkeeseen
omien vanhempiensa kuoltua. Äiti- tai isäpuolen
kuoltua lapsi saa perhe-eläkkeen vain, jos hän
asui samassa taloudessa.

Tätä on haettava erikseen Kelalta.
Lapseneläkkeen määrä riippuu siitä, kuinka monta lasta
edunsaajina on.
Edunsaajana olevien
lasten lukumäärä

Lasten eläkkeitten osuus
edunjättäjän eläkkeestä

1 lapsi

4/12

2 lasta

7/12

3 lasta

9/12

4 lasta tai enemmän

10/12

Lapseneläkkeen yhteismäärä jaetaan tasan lasten kesken

LESKENELÄKE
Leskeneläke voi olla enintään puolet edunjättäjän eläkkeestä. Leskeneläkkeen määrä riippuu siitä, kuinka monta
lasta on edunsaajina.
Edunsaajat

Leskeneläkkeen osuus
edunjättäjän eläkkeestä
ennen vähentämistä

Leski

6/12

Leski + 1 lapsi

6/12

Leski + 2 lasta

5/12

Leski + 3 lasta

3/12

Leski + 4 lasta
tai enemmän

2/12

PERHE-ELÄKKEEN MÄÄRÄ
Perhe-eläkkeen pohjana on se eläke, jota edunjättäjä kuollessaan sai tai olisi saanut työkyvyttömyyseläkkeenä. Perhe-eläke määräytyy edunsaajien lukumäärän perusteella.
Lesken- ja lapseneläkkeet voivat olla yhteensä korkeintaan
edunjättäjän eläkkeen verran.

Leskeneläkkeen määrää laskettaessa otetaan huomioon
lesken oma työeläketurva. Tätä kutsutaan eläkkeen vähentämiseksi. Jos leski ei vielä saa omaa työeläkettä, hänen
eläkkeensä otetaan huomioon laskennallisen työkyvyttömyyseläkkeen suuruisena.

LAPSENELÄKE

Vähennys tehdään heti perhe-eläkkeen alkaessa, jos leski saa jo omaa työeläkettä. Jos hän ei vielä ole eläkkeellä,
vähennys tehdään kuuden kuukauden kuluttua perhe-eläkkeen alkamisesta. Vähennystä ei kuitenkaan tehdä, ennen
kuin nuorin lapsi täyttää 18 vuotta.

Lapselle maksetaan työeläkelakien mukaista perhe-eläkettä sen kuukauden loppuun, jolloin hän täyttää 18 vuotta.
Kansaneläkelaitos voi maksaa yleisen perhe-eläkelain
mukaista eläkettä myös yli 18-vuotiaalle opiskelijalle.

Jos lesken oma työeläke on pienempi kuin laissa määritelty eläkevähennysperuste 708,50 euroa kuukaudessa, lesken eläkkeeseen ei tule vähennystä, vaan sen määrä on
puolet edunjättäjän eläkkeestä.

Perhe-eläkkeen määrä muuttuu edunsaajien määrän muuttuessa, esimerkiksi lapsen täyttäessä 18 vuotta.
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Jos lesken oma työeläke on suurempi kuin 708,50 euroa
kuukaudessa, puolet rajan yli menevästä määrästä vähentää lesken eläkettä.
Jos lesken todelliset tulot ovat olennaisesti pienemmät
kuin hänen laskennallinen työeläkkeensä, vähennys voidaan tehdä todellisten tulojen perusteella. Tätä on haettava erikseen. Todellisten tulojen perusteella tehty vähennys
on voimassa, kunnes lesken olosuhteet muuttuvat.

Esimerkki leskeneläkkeestä
Edunjättäjän eläke on 1 200 euroa kuukaudessa. Lesken eläke on 1 000 euroa kuussa.
Leskeneläke on ennen eläkevähennystä puolet
edunjättäjän eläkkeestä eli 600 euroa kuukaudessa.
Lesken oma eläke ylittää 708,50 suuruisen
eläkevähennysperusteen 291,50 eurolla. Tästä
määrästä puolet eli 145,75 vähentää lesken
eläkettä. Eläkevähennyksen (600 € - 145,75 €)
jälkeen leskeneläkkeen määrä on 454,25 euroa
kuussa.

LESKEN UUSI AVIOLIITTO
Jos leski solmii uuden avioliiton yli 50-vuotiaana,

• leskeneläkkeen maksaminen jatkuu ennallaan
• uudesta avioliitosta ei synny enää
perhe-eläkeoikeutta.

Jos leski solmii uuden avioliiton alle 50-vuotiaana,

• eläke lakkautetaan
• leskelle maksetaan kolmen vuoden

KELAN MAKSAMA PERHE-ELÄKE
Kansaneläkelaitoksen maksaman yleisen perhe-eläkkeen
saamisehdot ovat pääosin samat kuin työeläkelakien mukaisen eläkkeen. Kansaneläkettä saavalla leskellä ei kuitenkaan ole oikeutta Kelan perhe-eläkkeeseen. Myöskään
entisellä puolisolla ei ole oikeutta yleiseen perhe-eläkkeeseen.
Kelan perhe-eläkkeen maksaminen opiskelevalle lapselle
voi jatkua 18 vuoden täyttämisen jälkeenkin aina siihen
asti kunnes lapsi täyttää 21 vuotta.
Myös kasvattilapsi, sijoitettu lapsi tai muutoin perheen
huollossa ollut lapsi voi saada Kelan perhe-eläkkeen.
Tarkempia tietoja yleisestä perhe-eläkkeestä saat Kelasta.

RYHMÄHENKIVAKUUTUS
Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen piiriin kuuluvat lähes
kaikki työeläkelakien alaiset työntekijät. Yrittäjät eivät kuulu vakuutuksen piiriin. Vakuutusturva säilyy kolme vuotta
työsuhteen päättymisen jälkeen. Jos työsuhde päättyy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen, työntekijä pysyy ryhmähenkivakuutuksen piirissä viisi vuotta. Työntekijä ei kuulu
vakuutuksen piiriin siirryttyään vanhuuseläkkeelle.
Lisätietoja saat Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolista,
www.trhv.fi.

MUUT VAKUUTUKSET
Jos edunjättäjä on kuollut työtapaturmassa tai liikenne
onnettomuudessa, korvauksia ja eläkkeitä haetaan ensi
sijaisesti kyseisestä vahinkovakuutusyhtiöstä.
Edunjättäjällä on saattanut olla henkivakuutus. Tätä
korvausta haetaan kyseisestä henkivakuutusyhtiöstä
ja mukana on syytä olla vakuutuskirja.

perhe-eläke kertasuorituksena.

KYSY
LISÄÄ

Eläkeneuvonta
puh. 020 694 726
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www.elo.fi/elakepalvelu
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