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Perhe-eläkkeen voi saada
• alle 18-vuotias lapsi
• aviopuoliso
• rekisteröidyn parisuhteen osapuoli
• sopimuksen perusteella elatusapua saava entinen puoliso
Alle 18-vuotias lapsi saa perhe-eläkkeen omien tai ottovanhempiensa kuoltua. Äiti- tai isäpuolen kuoltua lapsi saa perheeläkkeen vain, jos hän asui samassa taloudessa tämän
kuollessa.
Leski voi saada perhe-eläkkeen, jos avioliitto oli solmittu ennen
kuin edunjättäjä täytti 65 vuotta. Perhe-eläkettä voi saada
sekä mies- että naispuolinen leski. Avopuoliso ei voi saada
perhe-eläkettä.

Perhe-eläkkeen määrä
Perhe-eläkkeen pohjana on se eläke, jota edunjättäjä
kuollessaan sai tai olisi saanut, jos hän olisi tullut
työkyvyttömäksi kuolinpäivänään. Perhe-eläke määräytyy
edunsaajien lukumäärän perusteella, ja se voi olla enintään
edunjättäjän työeläkkeen suuruinen.
Perhe-eläkkeen prosenttiosuus edunjättäjän eläkkeestä:

Jos leskellä on tai on ollut edunjättäjän kanssa yhteinen lapsi,
leskellä on oikeus perhe-eläkkeeseen hänen omasta tai lapsen
iästä riippumatta.
Lapseton leski voi saada perhe-eläkkeen, jos
●

●
●

hän on puolison kuollessa vähintään 50-vuotias tai hänelle
on maksettu työkyvyttömyyseläkettä vähintään 3 vuotta
avioliitto on solmittu ennen kuin leski täytti 50 vuotta ja
avioliitto on kestänyt ainakin 5 vuotta ennen puolison
kuolemaa.

Jos avioliitto oli solmittu ennen 1.7.1990, leskellä on
oikeus perhe-eläkkeeseen, vaikka hän olisi ollut avioliiton
solmimishetkellä yli 50-vuotias.

Entinen puoliso voi saada perhe-eläkettä vain niissä harvinaisissa tilanteissa, joissa edunjättäjä oli sopimuksella sitoutunut
maksamaan elatusapua entiselle puolisolleen.
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Lesken oma työeläke voi vähentää leskeneläkettä
Leskeneläkettä saatetaan vähentää, kun
●

Apua lesken eläkeoikeuden tarkistamiseen saat Varman
verkkosivuilta varma.fi > henkilöasiakas > Lesken oikeus
perhe-eläkkeeseen.

Lasten lukumäärä

●

alaikäisiä lapsia ei ole ja
leskeneläke on myönnetty 1.7.1990 tai myöhemmin
sattuneen kuolemantapauksen perusteella

Alle 65-vuotias leski, joka ei ole eläkkeellä, saa ensin 6 kuukauden
ajan 50 % edunjättäjän eläkkeestä. Mahdollinen vähennys tehdään
puolen vuoden kuluttua leskeneläkkeen alkamisesta.
Kun vähentäminen tehdään ensimmäisen kerran vuonna 2021,
leskeneläke pienenee, kun lesken oma työeläke on yli 732,50 euroa
kuukaudessa.
Tarkista, miten lesken oma eläketurva vaikuttaa leskeneläkkeeseen: varma.fi > Henkilöasiakas > Eläkkeen määrä

Näin haet perhe-eläkettä
Perhe-eläke alkaa edunjättäjän kuolemaa seuraavan kuukauden
alusta. Hae eläkettä mahdollisimman pian mutta viimeistään
puolen vuoden kuluessa edunjättäjän kuoleman jälkeen, sillä
ilman erityistä syytä perhe-eläkettä ei makseta pidemmältä
ajalta takautuvasti.
1. Täytä lesken eläkehakemus Varman asiointipalvelussa, jos
sinulla on oikeus leskeneläkkeeseen.
2. Täytä jokaisesta lapsesta oma lapsen perhe-eläkehakemus
Varman asiointipalvelussa.
3. Täytä lisäksi liite U, Asuminen ja työnteko ulkomailla, jos sinä
tai edunjättäjä olette työskennelleet tai asuneet ulkomailla.
Saat hakemuksen nopeimmin käsittelyyn lähettämällä sen
Varman asiointipalvelun kautta. Tarvittaessa saat hakemuksen
Työeläke.fi:stä tai Kelasta.
Käsittelemme hakemuksen Varmassa, jos edunjättäjä sai
meiltä eläkettä tai hänen työansionsa viimeiseltä kuukaudelta
oli vakuutettu pääosin meillä. Jos edunjättäjä on aiemmin
työskennellyt yksityisten alojen lisäksi julkisella puolella,
esimerkiksi kunnan tai valtion palveluksessa, Varma antaa
päätöksen koko työeläkkeestä. Jos edunjättäjä sai eläkettä tai
hänen työansionsa oli vakuutettu kahdelta viimeiseltä vuodelta
pääosin julkisella puolella, käsitellään hakemus Kevassa.
Työeläkelakien mukaisen perhe-eläkkeen lisäksi alle 65-vuotias
leski, alle 18-vuotias lapsi tai 18–20-vuotias opiskeleva lapsi voi
saada Kelan perhe-eläkettä.

Hae eläkeverokortti saatuasi
päätöksen
Ensimmäisestä eläkkeestä pidätämme eläkeverokortin puuttuessa 40 % veroa. Eläkepäätöksen mukana saat ohjeen, miten
hankit eläkeverokortin. Jos olemme pidättäneet eläkkeestäsi liikaa veroa, palautamme liikaa pidätetyn veron heti, kun olemme
saaneet eläkeverokortin verotoimistosta.

Kuinka kauan eläkettä maksetaan?
Ensimmäisen kerran eläke tulee tilillesi pian päätöksen saapumisen jälkeen. Jatkossa eläke on tililläsi kunkin kuukauden
ensimmäisenä pankkipäivänä.
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Jos menet alle 50-vuotiaana uudelleen naimisiin, leskeneläkkeesi lakkaa ja maksamme sinulle 3 vuoden leskeneläkettä
vastaavan kertasuorituksen. Jos eläkettä maksetaan ennen
1.7.1990 sattuneen kuolemantapauksen johdosta, kertasuoritus
vastaa 2 vuoden leskeneläkettä.
Jos olet yli 50-vuotias leski, et menetä leskeneläkettäsi vaikka menisit uudelleen naimisiin. Uudesta avioliitostasi et saa
oikeutta leskeneläkkeeseen.
Työeläkelakien mukainen lapseneläke päättyy lapsen täyttäessä
18 vuotta.

Uudistus vuonna 2022
Perhe-eläkkeeseen on esitetty muutosta, jossa mm. lapsen
eläkkeen kestoa pidennettäisiin, leskeneläkkeen kestoa
rajattaisiin ja oikeus leskeneläkkeeseen ulotettaisiin tietyin
edellytyksin koskemaan myös avoliitossa olleita. Muutoksen on
tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022. Muutos ei koskisi maksussa
olevia eläkkeitä tai ennen vuotta 1975 syntyneitä leskiä.

Eläketietosi Varman verkossa
työelämässä ja eläkkeellä
Henkilöasiakkaan asiointipalvelu varma.fi > kirjaudu
Asiointipalvelusta saat
●
työeläkeotteen
●
eläkearviot
●
eläkehakemukset
●
tiedot maksetuista eläkkeistäsi ja
veronpidätyksistä
●
todistuksen eläkkeesi määrästä
●
kuntoutujan hakemukset ja palvelut
●
eläkepäätökset ja asiakirjat viimeisten kahden
vuoden ajalta
Palvelussa voit myös lähettää meille viestejä ja
liitteitä tai muuttaa yhteystietojasi.
Varma palvelee kaikissa työeläkeasioissa osoitteessa
www.varma.fi

