Perhe-eläke

Jos työeläkettä ansainnut henkilö menehtyy, hänen leskellään ja alaikäisillä lapsillaan on toimeentulonsa
turvaamiseksi oikeus perhe-eläkkeeseen.
Leskeneläkettä voi saada leskeksi jäänyt aviopuoliso (ei avopuoliso), rekisteröidyn parisuhteen osapuoli tai entinen
puoliso, jos edunjättäjä oli hänelle elatusvelvollinen.

Tarkista tästä oikeutesi leskeneläkkeeseen:
Menittekö naimisiin
ennen kuin menehtynyt Ei
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perhe-eläkkeeseen
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Sinulla on oikeus
perhe-eläkkeeseen
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vähintään 5 vuotta?
Ei

Ei oikeutta
perhe-eläkkeeseen
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perhe-eläkkeeseen

Lapseneläkettä saavat
• edesmenneen alle 18-vuotiaat lapset
• lesken alle 18-vuotiaat lapset, jos he asuivat edesmenneen henkilön kanssa samassa taloudessa.
Lapseneläkkeeseen on oikeus sekä biologisilla lapsilla
että adoptiolapsilla. Sen sijaan kasvattilapset eivät ole
oikeutettuja työeläkkeeseen perustuvaan perhe-eläkkeeseen.

Eläkkeen saamiseksi täytettävä hakemus
Perhe-eläkettä haetaan kirjallisella hakemuksella joko
verkon kautta tai paperilla. Leskeneläkkeelle ja lapseneläkkeelle on omat hakemuslomakkeensa. Täytä
jokaisesta hakijasta erillinen lomake.
Toimita perhe-eläkehakemuksesi meille puolen vuoden sisällä kuolemantapauksesta. Tällöin perhe-eläke
alkaa kuolemaa seuraavan kuukauden alusta. Samalla
hakemuksella voit hakea myös Kelan yleistä perheeläkettä, josta löydät lisätietoja osoitteesta kela.fi.
Jos menehtynyt henkilö oli työskennellyt ulkomailla,
käynnistyy samalla myös perhe-eläkkeen hakeminen
ulkomailta. Liitä tällöin hakemukseen ns. U-liite. Täytä
U-liite myös, jos haet leskeneläkettä ja olet itse työskennellyt tai asunut ulkomailla.

Sinulla on oikeus
perhe-eläkkeeseen

Jos olet entinen puoliso, liitä hakemukseen myös jäljennös elatusapupäätöksestä tai -sopimuksesta.
Neuvoja hakemuksen täyttämiseen saat osoitteesta
veritas.fi tai soittamalla eläkeneuvontaamme, puh. 010
195 623.
Jos menehtyneen puolison viimeisin työ oli vakuutettu
yhtiössämme tai hän sai eläkettä meiltä, sinun kannattaa
toimittaa perhe-eläkehakemuksesi suoraan meille.
Jos käytät paperista hakemuslomaketta, voit lähettää sen
maksutta osoitteeseen
Veritas Eläkevakuutus
Tunnus 5016380
00003 Vastauslähetys

Määrä perustuu edesmenneen eläkkeeseen
Jos edesmennyt henkilö oli jo täydellä työeläkkeellä, perhe-eläkkeen pohjana on hänen saamansa eläkkeen määrä.
Jos hän oli vielä työelämässä tai sai osatyökyvyttömyyseläkettä tai osa-aikaeläkettä, perhe-eläke lasketaan sen
työkyvyttömyyseläkkeen perusteella, joka hänelle olisi
maksettu, jos hän olisi tullut työkyvyttömäksi kuolinpäivänään. Jos hän oli vielä työelämässä mutta jo täyttänyt
vanhuuseläkeiän, perhe-eläke perustuu hänen vanhuuseläkkeensä määrään.

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas
PL 133, 20101 Turku
Puhelin 010 55 010
Faksi 010 5501 690

www.veritas.fi
veritas@veritas.fi
Y-tunnus 0141187-2
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Leskeneläkkeen vähentäminen
Lesken oma työeläke vaikuttaa leskeneläkkeen määrään. Tätä kutsutaan leskeneläkkeen vähentämiseksi. Jos
leski ei ole vielä eläkkeellä, käytetään arvioitua eläkettä.
Lesken omaa eläkettä verrataan ns. leskeneläkkeen
vähennysperusteeseen, joka on 708,50 euroa vuonna 2019. Jos oma eläkkeesi on pienempi kuin 708,50
euroa, leskeneläkettäsi ei vähennetä. Jos oma työeläkkeesi ylittää 708,50 euroa, leskeneläkettäsi vähennetään
puolella siitä määrästä, jolla raja ylittyy. Tämä saattaa
pienentää leskeneläkettäsi jopa niin, että eläkettä ei jää
lainkaan maksettavaksi.
Leskeneläkkeen vähentämistä ei tehdä ennen kuin
nuorin perhe-eläkettä saavista lapsista täyttää 18 vuotta.
Jos lapsia ei ole, leskeneläkkeen vähentäminen tehdään
• heti leskeneläkkeen alkaessa, jos olet täyttänyt
65 vuotta tai saat muuta omaa työeläkettä kuin
osa-aika- tai luopumiseläkettä
• 6 kuukauden kuluttua eläkkeen alkamisesta,
jos olet alle 65-vuotias etkä saa omaa työeläkettä
• kun alat saada omaa työeläkettä muuna kuin
osa-aikaeläkkeenä.

Menehtyneen puolison eläke on 1 800 euroa, ja lesken
oma eläke on 1 200 euroa. Perhe-eläkkeen saajina
ei ole lapsia.
Leskeneläkkeen vähentämätön määrä on siten yllä
olevan taulukon mukaisesti 6/12 x 1800 = 900 euroa.
Lesken oma eläke ylittää leskeneläkkeen vähentämisen
rajan 1200-708,50 = 491,50 eurolla, josta puolet on
245,75 euroa. Vähennyksen jälkeen leskeneläkettä jää
maksettavaksi 900-245,75 = 654,25 euroa.
Todelliset palkka- tai muut ansiotulosi eivät vaikuta perhe-eläkkeen määrään. Jos tulosi kuitenkin ovat huomattavasti arvioitua työkyvyttömyyseläkettäsi pienemmät etkä
ole vielä eläkkeellä, voit hakea leskeneläkkeen vähentämistä todellisten tulojesi perusteella.

Muutokset perhe-eläkkeessä
Lapsi täyttää 18 vuotta
Lapseneläke päättyy lapsen täyttäessä 18 vuotta. Jos
perhe-eläkettä maksetaan usealle lapselle ja heistä yhden
tai useamman lapseneläke päättyy, jäljelle jäävien lasten
ja lesken perhe-eläkkeen määrä lasketaan uudelleen yllä
olevan taulukon mukaisesti.
Leski uudelleen naimisiin alle 50-vuotiaana
Leskeneläke lakkaa, jos leski menee uudelleen naimisiin
alle 50-vuotiaana. Leskelle maksetaan tällöin kolmen
vuoden leskeneläke kertasuorituksena. 50 vuotta täyttäneen lesken uusi avioliitto ei vaikuta hänen leskeneläkkeeseensä, mutta hänellä ei myöskään ole tulevaisuudessa oikeutta lesken-eläkkeeseen uudesta avioliitostaan.
Lesken ansaitsema työeläke alkaa vaikuttaa
Leskeneläkkeen määrä saattaa pienentyä kuuden kuukauden kuluttua eläkkeen alkamisesta, alkaessasi saada
omaa työeläkettä tai kun oman työeläkkeesi määrä
muuttuu. Katso lisätiedot edeltä kohdasta Leskeneläkkeen vähentäminen.

Meiltä saat apua
ota yhteyttä
eläkeneuvontaamme

laita sähköpostia osoitteella

elakeneuvonta@veritas.fi

soita 010 195 623 *

Jos jo saat perhe-eläkettä, löydät oman eläkekäsittelijäsi yhteystiedot eläkepäätöksestäsi. Tietoa muista mahdollisista tuista ja korvauksista saat myös esimerkiksi täältä: www.kela.fi, www.trhv.fi (työntekijäin ryhmähenkivakuutus),
edesmenneen työtapaturma- tai liikennevakuutusyhtiöstä, edesmenneen henkivakuutusyhtiöstä.
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* 01019-alkuisiin palvelunumeroihin soittaminen ja jonottaminen maksaa kotimaasta kiinteästä liittymästä paikallisverkkomaksun ja matkapuhelinliittymästä
matkapuhelinmaksun. Palvelemme sinua arkisin klo 8–16.

