
FAMILJEPENSIONEN TRYGGAR FAMILJENS UTKOMST

RÄTT TILL FAMILJEPENSION
Familjepension kan utbetalas till den efterlevande och till 
under 20-åriga barn.

Barnpension

Ett barn har alltid rätt till familjepension efter sina föräldrar. 
Ett barn kan få familjepension efter en styvmor eller styvfar 
endast om de bodde i samma hushåll när styvmodern eller 
styvfadern avled.

Barnpension enligt arbetspensionslagarna betalas till ett 
barn fram till slutet av den månad, under vilken det fyller  
20 år. Folkpensionsanstalten kan även betala allmän familje-
pension enligt folkpensionssystemet till över 18-åriga stude-
rande. Pensionen kräver en ansökan hos FPA.

Efterlevandepension

Efterlevande make och maka: En förutsättning för efter-
levandepension är alltid att makarna har ingått äktenskap 
innan förmånslåtaren fyllde 65 år och att de har eller har 
haft ett gemensamt barn.

Om makarna inte har ett gemensamt barn, kan den efter-
levande få familjepension även om:

• han eller hon är minst 50 år när maken eller  
 makan avlider eller har fått invalidpension i  
 minst tre år och

• äktenskapet har ingåtts innan den efterlevande  
 fyllde 50 år och

• äktenskapet har varat minst fem år.
 
Ett registrerat partnerskap jämställs med äktenskap. En 
ex-make eller -maka kan få familjepension endast om för-
månslåtaren var skyldig att betala underhållsbidrag till ho-
nom eller henne.

Om den efterlevande maken eller makan ingår ett nytt äk-
tenskap efter 50 års ålder, fortsätter utbetalningen av efter-
levandepension som förut och det nya äktenskapet ger inte 
längre rätt till familjepension.

Om den efterlevande maken eller makan ingår ett nytt äk-
tenskap före 50 års ålder, dras pensionen in.

Efterlevandepension beviljas tillsvidare till efterlevande 
make eller maka som är född 1974 eller tidigare. För efter-
levande som är födda 1975 eller senare beviljas efterlevan-
depension för en viss tid antingen för 10 år eller fram till att 
det yngsta barnet fyller 18 år. Om efterlevandepensionen 
emellertid har börjat senast den 1 januari 2022, beviljas  
efterlevandepensionen inte för viss tid.

Efterlevande sambo: En efterlevande sambo kan ha rätt till 
efterlevandepension, om alla följande villkor uppfylls:

• förmånslåtaren och den efterlevande sambon  
 har ett gemensamt barn som är under 18 år

• förmånslåtaren var under 65 år när det  
 gemensamma hushållet inleddes

• det gemensamma hushållet hade varat minst  
 5 år utan avbrott när förmånslåtaren avled

• varken förmånslåtaren eller den efterlevande  
 sambon var gifta när förmånslåtaren avled

 
Utbetalningen av efterlevandepension fortsätter fram till att 
det yngsta barnet fyller 18 år.

FAMILJEPENSIONENS BELOPP
Familjepensionen grundar sig på den pension som förmån-
slåtaren fick eller skulle ha fått i form av invalidpension vid 
sin död. Familjepensionen fastställts utifrån antalet förmåns-
tagare. Efterlevande- och barnpensionerna kan sammanräk-
nade vara högst lika stora som förmånslåtarens pension.

Barnpensionens belopp är beroende av antalet förmånsta-
gare. Om det inte finns någon efterlevande maka, make eller 
sambo som förmånstagare, inräknas den efterlevandes an-
del i barnpensionen. Den sammanlagda barnpensionen de-
las jämnt mellan barnen.

Efterlevandepensionen kan vara högst hälften av förmåns-
låtarens pension. Efterlevandepensionen är beroende av 
hur många barn som är förmånstagare.

Familjepensionens belopp ändras t.ex. då antalet förmåns-
tagare förändras eller ett barn fyller 18 år. 

Förmåns- 
tagare

Efterlevandepen- 
sionens andel av  
förmånslåtarens pen- 
sion före minskning

Barnens pensions-
andelar av förmåns-
låtarens pension

Den efterlevande   6/12   – 

Den efterlevande + 
1 barn

  6/12   4/12

Den efterlevande + 
2 barn

  5/12   7/12

Den efterlevande + 
3 barn

  3/12   9/12

Den efterlevande + 
4 barn eller flera

 
  2/12

  10/12

 
Vid beräkningen av efterlevandepensionen beaktas den ef-
terlevandes eget arbetspensionsskydd. Detta kallas för pen-
sionsminskning. Om den efterlevande ännu inte får egen 
pension, beaktas pensionen till beloppet av den efterlevan-
des kalkylmässiga invalidpension. >
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Om den efterlevande redan får egen arbetspension, görs 
minskningen genast när familjepensionen börjar. Om den 
efterlevande ännu inte är pensionerad, görs minskningen 
inom sex månader från att familjepensionen börjat. Minsk-
ningen får emellertid inte göras innan det yngsta barnet fyl-
ler 18 år.

Om den efterlevandes egen arbetspension är mindre än ef-
terlevandepensionens minskningsgrund på 750,00 euro per 
månad som fastställs i lagen, görs ingen minskning av efter-
levandepensionen, utan beloppet är hälften av förmånslåta-
rens pension. 

Om den efterlevandes egen arbetspension är större än 
750,50 euro per månad, inverkar hälften av det belopp som 
överstiger gränsen minskande på efterlevandepensionen. 

 
Exempel på efterlevandepension

Förmånslåtaren får en pension på 1 200 euro  
per månad. Efterlevandepensionen är 1 000 euro  
per månad.

Efterlevandepensionen är före pensionsminskningen  
hälften av förmånslåtarens pension, dvs. 600 euro  
per månad.

Den efterlevandes egen pension överstiger pensionens 
minskningsgrund på 750,50 euro med 249,50 euro.  
Hälften av detta belopp, dvs. 124,75 euro minskar  
efterlevandepensionen. Efter pensionsminskningen  
(600 euro – 124,75 euro) utgör familjepensionen  
475,25 euro per månad. 

Om den efterlevandes faktiska inkomster är väsentligt mindre 
än den beräknade arbetspensionen, kan minskningen göras 
utifrån de faktiska inkomsterna. Detta beaktas på särskild an-
sökan. Minskning som gjorts enligt de faktiska inkomsterna 
gäller tills den efterlevandes förhållanden förändras.

ANDRA EVENTUELLA ERSÄTTNINGAR  
TILL DE ANHÖRIGA
 
Familjepension som fpa utbetalar

Villkoren för att få allmän familjepension från Folkpensions-
anstalten är huvudsakligen desamma som för pension en-
ligt arbetspensionslagarna. Efterlevande make eller maka 
som får folkpension har emellertid inte rätt till FPA:s familje-
pension. En före detta make eller maka har inte heller rätt 
till allmän familjepension.

FPA kan betala familjepension till ett studerande barn även  
efter att barnet fyllt 18 år fram till att det fyller 21 år.

Även fosterbarn samt barn som placerats eller annars varit  
i familjens vård kan få familjepension från FPA.

Närmare information om familjepension får du från FPA. 
 

Grupplivförsäkring

Nästan alla arbetstagare som ska försäkras enligt arbets-
pensionslagarna omfattas av grupplivförsäkringen för  
arbetstagare. Företagare omfattas inte av försäkringen.  
Försäkringsskyddet kvarstår i tre år efter att anställningen 
har upphört. Om anställningen upphör till följd av invalid-
pension, omfattas arbetstagaren av grupplivförsäkringen  
i fem år. En arbetstagare som gått i ålderspension omfattas 
inte av försäkringen. 

Närmare information får du från Arbetstagarnas grupp-
livförsäkringspool, www.tvk.fi/sv/trhv. 
 

Övriga försäkringar

Om förmånslåtaren avlider till följd av ett olycksfall i arbetet 
eller en trafikolycka, ska ersättning och pension i första 
hand sökas från det aktuella skadeförsäkringsbolaget.

Förmånslåtaren kan ha haft en livförsäkring. Ersättning  
ska sökas från livförsäkringsbolaget i fråga och det är skäl 
att bifoga försäkringsbrevet.HUR ANSÖKER MAN  

OM FAMILJEPENSION?
Du ansöker om familjepension i Elos webbtjänst 
på adressen www.elo.fi/pensionstjansten. En 
blankett som kan skrivas ut och fyllas i finns på 
www.elo.fi/ansöka om pension.

Pensionsrådgivning 
tfn 020 694 715 
må–fr kl. 8–17

www.elo.fi/pensionstjansten 
www.elo.fi
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Adress dit handlingar ska skickas (Elo betalar postavgiften): Arbetspensionsbolaget Elo, Pensionstjänster, Kod 5010419, 00003 SVARSFÖRSÄNDELSE
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ANSÖK OM  
FAMILJEPENSION  

PÅ NÄTET: 

www.elo.fi/ 
pensions- 
tjansten

http://www.elo.fi/pensionstjansten
http://www.elo.fi/hakemus
https://www.elo.fi/pensionstjansten

