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Perhe-eläke
Jos työeläkettä ansainnut henkilö menehtyy, voi hänen leskellään ja alle 20-vuotiailla lapsillaan olla 
toimeentulonsa turvaamiseksi oikeus perhe-eläkkeeseen. 

Leskeneläke
Leskeneläkettä voi saada leskeksi jäänyt avio- tai avopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoli. 
Avoliiton perusteella leskeneläkkeen saaminen edellyttää, että parilla on yhteinen alaikäinen lapsi 
ja että he ovat asuneet avoliitossa yhtäjaksoisesti vähintään viiden vuoden ajan ennen edunjättäjän 
kuolemaa. Avioliitossa yhteistä alaikäistä lasta ei edellytetä. Myös entisellä aviopuolisolla voi olla oikeus 
leskeneläkkeeseen, jos edunjättäjä oli kuollessaan velvollinen määräajoin maksamaan tälle säännöllistä 
elatusapua, ja jos entinen puoliso täyttää muut leskeneläkkeen saamisen edellytykset.

Selvitä oikeutesi leskeneläkkeeseen alla olevien taulukoiden avulla:

Milloin leskeneläkkeen maksaminen päättyy? 
• Vuonna 1975 tai myöhemmin syntyneelle avioleskelle maksetaan leskeneläkettä kymmenen vuotta 

tai kunnes nuorin perheen lapsista täyttää 18 vuotta. Määräaika koskee leskeneläkkeitä, jotka alkavat 
1.2.2022 tai myöhemmin.

• Jos avioleski on syntynyt ennen vuotta 1975, eläkkeen maksamiselle ei ole aikarajaa.
• Avoleskelle maksetaan leskeneläkettä kunnes nuorin yhteisistä lapsista täyttää 18 vuotta.
• Jos leskeneläkkeensaaja avioituu alle 50-vuotiaana, leskeneläke lakkautetaan. Tällöin hänelle voidaan 

maksaa kertasuorituksena korkeintaan kolmen vuoden eläkettä vastaava summa. Kertasuoritusta ei 
kuitenkaan makseta, jos lapselle tulee lesken avioliiton johdosta oikeus lapseneläkkeen lisäosaan.

• 50 vuotta täyttäneen leskeneläkkeensaajan avioliitto ei vaikuta hänen leskeneläkkeeseensä, mutta 
hänellä ei myöskään ole tulevaisuudessa oikeutta leskeneläkkeeseen uudesta avioliitostaan.

• Avoliittoon muuttaminen ei vaikuta leskeneläkkeen maksamiseen tai lakkauta sitä.
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Lapsia 0 1 2 3 4 tai enemmän

Leskeneläke (ennen vähennystä) 6/12 6/12 5/12 3/12 2/12

Lapseneläkkeet yhteensä, jaetaan lasten kesken 0 4/12 7/12 9/12 10/12

Lapseneläke
Lapseneläkettä saavat:
• edesmenneen alle 20-vuotiaat lapset 
• aviolesken alle 20-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 lapseneläkkeeseen.

Lapseneläke päättyy lapsen täyttäessä 20 vuotta. Jos perhe-eläkettä maksetaan usealle lapselle ja 
heistä yhden tai useamman lapseneläke päättyy, jäljelle jäävien lasten ja lesken perhe-eläkkeen määrä 
lasketaan uudelleen alla olevan taulukon mukaisesti. 

Mikäli perhe-eläkkeensaajana ei ole leskeneläkkeeseen oikeutettua leskeä, maksetaan lapselle lesken 
eläkettä vastaava määrä lapseneläkkeen lisäosana.

Määrä perustuu edesmenneen eläkkeeseen
Perhe-eläkkeen määrä perustuu edesmenneen puolison eläkkeen määrään. Jos edesmennyt ei vielä 
saanut omaa eläkettä, perustuu perhe-eläke hänen laskennalliseen eläkkeeseensä.

Perhe-eläkkeen määrä edesmenneen henkilön työeläkkeestä:

Mikäli perhe-eläkkeensaajana ei ole leskeneläkkeeseen oikeutettua leskeä, lisätään lesken 
laskennallinen eläkkeenosa lapsen tai lasten eläkkeisiin.

Leskeneläkkeen vähentäminen
Aviolesken oma työeläke vaikuttaa leskeneläkkeen määrään. Tätä kutsutaan leskeneläkkeen 
vähentämiseksi. Jos leski ei ole vielä eläkkeellä, käytetään arvioitua eläkettä. Lesken todelliset 
tulot eivät vaikuta perhe-eläkkeen määrään. Lesken omaa eläkettä verrataan ns. leskeneläkkeen 
vähennysperusteeseen, joka on 779,00 euroa vuonna 2023. Jos lesken oma eläke on pienempi kuin 
779,00 euroa, leskeneläkettä ei vähennetä. Jos lesken oma työeläke ylittää 779,00 euroa, leskeneläkettä 
vähennetään puolella siitä määrästä, jolla raja ylittyy. Tämä saattaa pienentää leskeneläkettä jopa niin, 
että eläkettä ei jää lainkaan maksettavaksi.

Leskeneläkkeen vähentämistä ei tehdä ennen kuin nuorin perhe-eläkettä saavista lapsista täyttää 18 
vuotta. Koska avolesken leskeneläke päättyy nuorimman lapsen täyttäessä 18, avoleskelle ei tehdä 
leskeneläkkeen vähentämistä. Jos alaikäisiä lapsia ei ole, leskeneläkkeen vähentäminen tehdään 
• heti leskeneläkkeen alkaessa, jos leski on täyttänyt 65 vuotta tai saa muuta omaa työeläkettä kuin 

osittaista varhennettua vanhuuseläkettä tai luopumiseläkettä 
• kuuden kuukauden kuluttua eläkkeen alkamisesta, jos leski on alle 65-vuotias eikä saa omaa 

työeläkettä 
• kun leski alkaa saada omaa työeläkettä muuna kuin osittaisena varhennettuna vanhuuseläkkeenä.  

Esimerkki: 

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 1200-779,00 = 421,00 
eurolla, josta puolet on 210,50 euroa. Vähennyksen jälkeen leskeneläkettä jää maksettavaksi 900-210,50 
= 689,50 euroa.

Onko sinulla kysyttävää?

* Soittaminen maksaa normaalin matkapuhelinmaksun tai paikallisverkkomaksun verran. Palvelemme sinua arkisin klo 8–16.

Lisätietoja saat lähettämällä viestin 
verkkopalvelumme kautta tai soittamalla 
010 195 623*.

Jos täytät sähköisen eläkehakemuksen, 
kirjaudu Veritaksen hakemuspalveluun 
osoitteessa www.veritas.fi/kirjaudu.

Jos käytät paperista hakemuslomaketta, voit 
lähettää sen maksutta osoitteeseen

Veritas Eläkevakuutus
Tunnus 5016380
00003 VASTAUSLÄHETYS


