
Sinulle on myönnetty perhe-eläke
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Perhe-eläke turvaa lesken ja alaikäisten lasten toimeentuloa 
perheen huoltajan menehdyttyä. Perhe-eläkkeen määrä perustuu 

edunjättäjän ansaitsemaan eläkkeeseen.

Miten perhe-eläke lasketaan?
Perhe-eläke perustuu siihen työeläkkeeseen, jota edunjättäjä sai 
kuollessaan. Jos edunjättäjä ei vielä ollut eläkkeellä, perhe-eläke 
määräytyy sen laskennallisen eläkkeen perusteella, johon edun-
jättäjällä olisi ollut oikeus kuolinpäivänään.

Jos edunjättäjällä oli muuta yrittäjätoimintaa tai yksityisen sek-
torin työsuhteita, sisältyvät niistä karttuneet eläkkeet oheiseen 
päätökseen. Myös kunnan, valtion ja muun julkisen alan palve-
luksesta mahdollisesti karttuneet eläkkeet voivat olla mukana 
Melan antamassa päätöksessä. Joissain tapauksissa Keva antaa 
eläkepäätöksensä erikseen.

Lesken ja lasten yhteenlaskettu perhe-eläke on enintään 
edunjättäjän oman eläkkeen suuruinen. Lasten osuudet perhe- 
eläkkeestä eivät muutu, vaikka leskeä ei olisi.

Leskeneläkkeen vähentäminen
Lesken omaan ansiotyöhön perustuva eläketurva voi vaikut-
taa vähentävästi leskeneläkkeen määrään. Jos oma työeläkkeesi 
tai laskennallinen työeläkkeesi on suurempi kuin 732,50 euroa 
kuussa (vuonna 2021), leskeneläkkeestäsi vähennetään puolet 
tämän rajan ylittävästä määrästä. Sinulle maksettavaa leskenelä-
kettä ei vähennetä, jos työeläkkeesi tai laskennallinen eläkkeesi 
on pienempi kuin 732,50 euroa kuukaudessa.

Vähennys leskeneläkkeeseen tehdään
 • heti eläkkeen alkaessa, jos olet täyttänyt 65 vuotta tai 

 saat jo omaa työeläkettä
 • kuuden kuukauden päästä eläkkeen alkamisesta, jos et 

 vielä ole täyttänyt 65 vuotta etkä saa omaa työeläkettä.

Vähennys tehdään kuitenkin vasta sitten, kun nuorin lapseneläk-
keeseen oikeutettu lapsi täyttää 18 vuotta.

Vähennys todellisten tulojen perusteella
Jos todelliset tulosi jäävät laskennallista eläkettä vähintään 25 
prosenttia pienemmiksi esimerkiksi työttömyyden tai MYEL-työ-
tulon alenemisen takia, voit pyytää leskeneläkkeen vähennyksen 

tekemistä todellisten tulojesi perusteella. Vähennystä todellisten 
tulojen perusteella voit pyytää vain silloin, jos et vielä ole jäänyt 
omalle eläkkeelle, lukuun ottamatta osatyökyvyttömyyseläkettä 
tai osa-aikaeläkettä.

Leskeneläkkeen vähennystä todellisten tulojen perusteella on 
pyydettävä 5 vuoden kuluessa kuolemantapauksesta tai siinä vai-
heessa, kun vähennys tehdään ensimmäisen kerran.

Lapseneläke
Lasten osuus perhe-eläkkeestä jaetaan tasan lasten lukumäärän 
mukaan.

Lapsen perhe-eläke päättyy hänen täyttäessään 18 vuotta. Jos 
lapsi opiskelee, Kela voi kuitenkin jatkaa lapseneläkkeen maksa-
mista 21-vuotiaaksi saakka. Eläke päättyy myös, jos lapsi adoptoi-
daan. Ilmoita silloin asiasta Melaan.

Eläkkeen maksaminen
Perhe-eläke maksetaan ilmoittamallesi pankkitilille joka kuukau-
den toisena pankkipäivänä. Ensimmäinen maksupäivä on ilmoi-
tettu päätöksessä.

Eläke on verotettavaa tuloa. Päätöksen liitteenä on ohje, jos 
tarvitset eläkettä varten oman verokortin. Ilmoitamme sinulle 
maksetut eläkkeet ja niistä pidätetyt verot suoraan verottajalle.

MYEL-vakuutus
Jos edunjättäjällä oli voimassa oleva MYEL-vakuutus, se pääte-
tään ja vakuutusmaksut peritään kuolinpäivään saakka.

Jos edunjättäjä osallistui työskentelyyn maatalousyrityksessä, 
on muiden vakuutettujen MYEL-työtulot tarkistettava vastaa-
maan uutta tilannetta. Työtulo tarkistetaan aina ilmoituspäivästä 
lukien, ei takautuvasti.

Jos tilan viljelyä jatketaan kuolinpesän lukuun, pitää kaikkien ti-
lalla työskentelevien kuolinpesän osakkaiden vakuuttamisvelvol-
lisuus selvittää uuden tilanteen mukaan. Aikaisemmin perheen-
jäsenenä vakuutetun henkilön vakuutus muuttuu yleensä tässä 
vaiheessa yrittäjän vakuutukseksi.

MYEL-vakuutus koskee vain 18–67-vuotiaita henkilöitä, mut-
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ta vapaaehtoisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen 
voivat saada myös alle 18-vuotiaat ja 68 vuotta täyttäneet tilalla 
työskentelevät henkilöt.

Oikeus sijaisapuun
Jos edunjättäjä oli oikeutettu sijaisapuun, on hänen kuolinpesäl-
lään oikeus saada sijaisapua yritystoiminnan jatkamisen tai siitä 
luopumisen aiheuttamia järjestelyjä varten. Sijaisapua voi saada 
enintään 60 päivää kuolinpäivää seuraavien kuuden kuukauden 
aikana.

Lesken uusi avioliitto
Jos solmit uuden avioliiton alle 50-vuotiaana, leskeneläkkeesi 
maksaminen lakkaa. Sinulle maksetaan kuitenkin kolmen vuoden 
eläkettä vastaava määrä kertasuorituksena. Jos solmit uuden 
avioliiton täytettyäsi 50 vuotta, leskeneläkkeesi maksaminen jat-
kuu ennallaan. Avoliitto ei vaikuta työeläkelakien mukaisen les-
keneläkkeen maksamiseen.

Jos saat leskeneläkettä myös liikennevahingon tai tapaturman 

perusteella, ota aina yhteyttä vakuutusyhtiöösi, koska avioliitto 
vaikuttaa eri tavalla eri järjestelmissä. Näissä järjestelmissä myös 
avoliitto voi vaikuttaa leskeneläkkeen maksamiseen.

Osoitteen tai tilinumeron muutos
Ilmoita osoitteen tai tilinumeron muutoksesta asiointipalvelus-
samme. Voit myös lähettää muutosilmoituksen meille postitse. 
Muista silloin allekirjoittaa ilmoitus ja liittää mukaan syntymäai-
kasi ja yhteystietosi.

Tilinumeron muutosilmoituksen voit tehdä myös siinä pankis-
sa, johon haluat eläkkeesi maksettavaksi. Emme voi ottaa vastaan 
tilinumeromuutoksia puhelimitse tai sähköpostilla.

Tietosuoja ja tietojen käyttö
Melan käsittelemään vakuutus- ja eläkeasiaasi liittyvät tiedot ovat 
salassa pidettäviä. Mela antaa tietojasi ulkopuolisille vain suostu-
muksellasi tai, jos laki niin velvoittaa. Mela voi kuitenkin käyttää 
tietojasi myöhemmin muun henkilökohtaisen Mela-turva-asiasi 
hoitamisen yhteydessä. Lue lisää mela.fi/tietosuoja.

Mela palvelee monipuolisesti

Mela-asiamiehet ja asiakaspalvelumme auttavat sinua kaikissa Mela-turvaan liittyvissä asioissa
• Hoida Mela-turvaasi verkossa mela.fi/asiointipalvelut 

• Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650 • Lähetä postia: PL 16, 02101 Espoo • Lähetä suojattua sähköpostia mela.fi
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