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Du har beviljats familjepension

Familjepensionen tryggar den efterlevandes och minderåriga barns 
utkomst om familjens försörjare avlider. Familjepensionens belopp 

baserar sig på den pension som förmånslåtaren har tjänat in.

Hur beräknas familjepensionen?
Familjepensionen baserar sig på arbetspensionen som förmåns
låtaren fick vid tidpunkten då han eller hon avled. Om förmåns
låtaren inte ännu fick pension bestäms familjepensionen utifrån 
en kalkylerad pension som förmånslåtaren hade haft rätt till den 
dag då han eller hon avled.

Om förmånslåtaren hade annan företagarverksamhet eller 
anställningar inom den privata sektorn ingår pensionen som för
månslåtaren hade tjänat in via dessa i beslutet som bifogas. Även 
pension som eventuellt intjänats i kommunal, statlig eller annan 
tjänst inom den offentliga sektorn kan ingå i LPA:s beslut. I vissa 
fall meddelar Keva emellertid sitt pensionsbeslut särskilt.

Den efterlevandes och barnens sammanräknade pension kan 
högst uppgå till förmånslåtarens pensionsbelopp.

Efterlevandepensionen kan minska
Den efterlevandes pensionstrygghet som baserar sig på den efter
levandes eget förvärvsarbete kan inverka minskande på beloppet 
av efterlevandepensionen. Om din egen arbetspension eller den 
beräknade arbetspensionen är högre än 750,50 euro per månad 
(2022) minskas efterlevandepensionen med hälften av det belopp 
som överskrider den här gränsen. Efterlevandepensionen som du 
får minskas inte om din arbetspension eller den beräknade pensi
onen är lägre än 750,50 euro per månad.

Efterlevandepensionen minskar
 • genast då pensionens börjar om du har fyllt 65 eller om du 
redan får egen arbetspension 

 • sex månader efter att pensionen började betalas om du inte 
har fyllt 65 och inte får egen pension.

Pensionen minskas emellertid först då det yngsta barnet som har 
rätt till barnpension fyller 18 år.

Minskning utifrån de faktiska inkomsterna
Om dina faktiska inkomster är minst 25 procent lägre än den 
beräknade pensionen till exempel på grund av arbetslöshet eller 
nedsatt LFÖPLarbetsinkomst kan du begära att efterlevande
pensionen minskas utgående från de faktiska inkomsterna. Du 
kan begära en minskning utgående från de faktiska inkomsterna 
endast om du inte ännu själv får pension, med undantag av par
tiell invalidpension eller deltidspension.

Begäran om minskning av efterlevandepensionen utifrån de 
faktiska inkomsterna ska lämnas in inom 5 år efter förmånslåta
rens död eller i det skedet då minskningen görs första gången.

Efterlevandepension beviljas
 • tillsvidare, om du är född före 1975 och var gift med förmåns 
låtaren och ni hade/har gemensamma barn.

 • för 10 år eller fram till att det yngsta barnet fyller 18 år om du 
är född 1975 eller senare och du var gift med förmånslåtaren 
och ni hade/har gemensamma barn.

 •  fram till att det yngsta barnet fyller 18 år om du har levt i 
ett samboförhållande med förmånslåtaren i fem år och ni har 
gemensamma barn som åtminstone delvis har bott med er.

Barnpension
Barnens andel av familjepensionen delas jämt med antalet barn. 
Om det inte finns en efterlevande delas den efterlevandes andel 
mellan barnen.

Ett barns familjepension upphör när han eller hon fyller 20 
år. Pensionen upphör också om barnet adopteras. Meddela LPA 
om det.

Betalning av pensionen
Familjepensionen betalas till det konto som du har uppgett på 
den andra bankdagen i månaden. Den första betalningsdagen 
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meddelas i beslutet.
Pensionen är beskattningsbar inkomst. Som bilaga till beslutet 

får du anvisningar om du behöver ett särskilt skattekort för pen
sion. Vi underrättar Skatteförvaltningen direkt om pensionerna 
som vi har betalt till dig och om innehållen skatt.

Den efterlevandes nya äktenskap
Om du gifter om dig medan du är under 50 år upphör din 
efterlevandepension. Du får emellertid ett engångsbelopp som 
motsvarar tre års pension om du var gift med förmånslåtaren. 
Om din efterlevandepension hade fortsatt under en kortare tid 
än 3 år betalas engångssumman endast för den tid som pensio
nen hade fortgått.

Om du gifter om dig medan du är under 50 år och du också 
har barn som får familjepension betalas ingen engångssumma. 
Då delas den efterlevandes pensionsandel bland barnen.

Om du gifter om dig när du har fyllt 50 betalas efterlevande
pensionen även i fortsättningen. 

Äktenskap påverkar inte efterlevandepensionen som betalas 
enligt arbetspensionslagarna. Om du får efterlevandepension på 
grund av trafikskada eller olycksfall ska du alltid kontakta ditt för
säkringsbolag, eftersom ett nytt äktenskap inverkar på olika sätt 

i olika system. I de här systemen kan även ett samboförhållande 
ha följder för betalningen av efterlevandepensionen.

Ändring av adress eller kontonummer
Meddela adress och kontonummerändringar i vår webbtjänst 
lpa.fi/etjanster.

Kontaktuppgifterna kan du ändra i etjänsten på mellanfliken 
med information om dig under Kunduppgifter. Du kan också 
skicka meddelandet om ändring per post till oss. Kom ihåg att 
underteckna anmälan och bifoga födelsetid och kontaktuppgifter.

Kontonumret kan du också ändra i den bank som du vill att 
din pension ska betalas till. Vi kan tyvärr inte ta emot meddelan
den om ändring av kontonummer per telefon eller via epost.

Av barn som har fyllt 18 år begär vi separat ett kontonum
mer.

Dataskydd och användning av uppgifterna
Uppgifterna i anslutning till försäkrings och pensionsärenden 
som LPA behandlar är sekretessbelagda. LPA överlåter dina upp
gifter till utomstående endast med ditt samtycke eller om lagen 
kräver det. LPA kan emellertid använda dina uppgifter senare, 
bland annat i samband med skötseln av din personliga LPAtrygg
hetsärenden. Läs mera på lpa.fi/dataskydd.

LPA betjänar mångsidigt

LPA-ombudsmännen och vår kundbetjäning hjälper dig i alla frågor som gäller LPA-tryggheten
• Se till din LPA-trygghet på webbplatsen lpa.fi/etjanster

• Ring vår kundtjänst 029 435 2650 • Skicka post: PB 16, 02101 Esbo • Skicka skyddad e-post lpa.fi
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