Tyhjennä lomake

Hakemus
Lapseneläke

Työeläkelaitokset / Kela

7005

Täytä lomake huolellisesti ja varmista, että kaikki
tarvittavat liitteet ovat mukana.
Jos tarvitsemme lisätietoja, otamme sinuun yhteyttä.
Toimita hakemus ja liitteet työeläkelaitokseen,
Eläketurvakeskukseen tai Kelaan.

Lisätietoja: www.tyoelake.fi tai www.kela.fi
Tutustu ohjeeseen Tietoa eläkkeenhakijalle
(ETK/Kela 7007o).
Ohjeessa kerrotaan, miten voit hakea eläkettä ja
miten henkilötietojasi käsitellään, kun eläkeasiaasi
ratkaistaan.
Voit kysyä lisää
edunjättäjän työeläkelaitoksesta
tai
Kelan puhelinpalvelusta
(www.kela.fi/soita-kelaan).

Tällä lomakkeella voit hakea lapsen perhe-eläkettä työeläkelaitoksesta ja Kelasta sekä EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä tai
sosiaaliturvasopimusmaasta.

i Täytä jokaisesta lapsesta oma hakemus.
1.

Lapsen tiedot

Henkilötunnus

Sukunimi

Etunimet
Lähiosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Asuinmaa
Onko lapsi asunut muualla kuin Suomessa? Täytä tämä kohta, jos haet Kelan lapseneläkettä (kohta 7) tai Kelan lapseneläkettä
18–20-vuotiaalle päätoimiselle opiskelijalle (kohta 8).
Ei
Kyllä. Täytä Liite U lapsen tiedoilla. Katso kohta 12 Liitteet.

2.

Edunjättäjän tiedot

Edunjättäjän henkilötunnus

Sukunimi
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Etunimet
Kuolinpäivä
Onko edunjättäjä kuollut liikenneonnettomuuden, raideliikenneonnettomuuden, työtapaturman, ammattitaudin tai potilasvahingon
seurauksena?
Kyllä. Ilmoita, mikä onnettomuus oli kyseessä. Ilmoita myös vakuutusyhtiön nimi.
Ei
Onko edunjättäjä asunut tai työskennellyt muualla kuin Suomessa?
Ei
Kyllä. Täytä Liite U edunjättäjän tiedoilla. Katso kohta 12 Liitteet.
Missä lapsi asui edunjättäjän kuollessa?
samassa taloudessa edunjättäjän ja lesken kanssa.

samassa taloudessa edunjättäjän kanssa.

muualla.

Jos edunjättäjä ei ollut lapsen isä eikä äiti, mikä oli edunjättäjän sukulaisuus- tai huoltosuhde lapseen?
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3.

Hakijan tiedot

i Täytä tämä kohta, jos hakija on muu kuin lapsi itse. Huoltajan tai edunvalvojan suostumuksella 15–17-vuotias voi hakea itse
eläkettä.

Hakijan henkilötunnus

Sukunimi

Etunimet
Lähiosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Jos hakija on muu kuin lapsen huoltaja, ilmoita syy tähän.

4.

Eläkepäätöksen kieli

5.

Huoltajan tiedot

Millä kielellä haluat eläkepäätöksen?
Suomeksi
Ruotsiksi

i Täytä tämä kohta, jos lapsen huoltaja on muu kuin hakija.
Huoltajan henkilötunnus

Sukunimi

Etunimet
Lapsella ei ole huoltajaa. Missä huoltajuusasia on vireillä?

6.

Työeläkelaitoksen lapseneläke alle 20-vuotiaalle lapselle (edunjättäjän ansiotyön tai yrittäjätoiminnan
perusteella)
Haen lapseneläkettä.

7.

Kelan lapseneläke alle 18-vuotiaalle lapselle

8.

Kelan lapseneläke 18–20-vuotiaalle päätoimiselle opiskelijalle
Haen lapseneläkettä.

Oppilaitoksen nimi

9.

Eläke EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä tai sosiaaliturvasopimusmaasta
Haen lapseneläkettä. Mistä maasta?

i Jos haet sosiaaliturvasopimusmaan eläkettä, Eläketurvakeskus lähettää sinulle sosiaaliturvasopimusmaan

eläkehakemuksen. Asian käsittelyn nopeuttamiseksi voit myös tulostaa hakemuksen (www.tyoelake.fi) ja palauttaa sen
Eläketurvakeskukseen.
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Haen lapseneläkettä.

10. Edunjättäjän eläkkeet, korvaukset ja etuudet

tämä kohta, jos edunjättäjä ei saanut työeläkettä tai hän työskenteli eläkkeen aikana ja haet työeläkkeen
i Täytä
lapseneläkettä (kohta 6).
Saiko edunjättäjä kahden viime vuoden aikana eläkkeitä, korvauksia tai etuuksia (esim. kuntoutusrahaa, sairaus- tai
työttömyyspäivärahaa)?
Ei

Kyllä. Mitä ja miltä ajalta? Ilmoita maksaja.

11. Lapsen muut korvaukset ja eläkkeet

i Täytä tähän tiedot muista korvauksista ja eläkkeistä, joita maksetaan tai joita haet Suomesta ja ulkomailta maksettavista tai
haettavista korvauksista ja eläkkeistä. Katso kohta 12 Liitteet.

Saako tai hakeeko lapsi edunjättäjän kuoleman johdosta muuta korvausta tai eläkettä (esim. tapaturman tai liikennevahingon
perusteella)?
Ei
Saa. Mitä korvausta tai eläkettä ja mistä alkaen? Mistä maasta ja laitoksesta tai yhtiöstä? (Liitä todistus tai päätös. Katso
kohta 12 Liitteet.)

Hakee. Mitä korvausta tai eläkettä ja mistä alkaen? Mistä maasta ja laitoksesta tai yhtiöstä?

Saako tai hakeeko lapsi eläkettä myös muun edunjättäjän kuoleman johdosta?
Ei
Saa. Mitä, mistä maasta, mistä laitoksesta tai yhtiöstä ja mistä alkaen?

Hakee. Mitä, mistä maasta, mistä laitoksesta tai yhtiöstä ja mistä alkaen?

Muun edunjättäjän nimi ja henkilötunnus
Maksettiinko lapsen elatukseen korvausta muualta kuin Kelasta (esim. elatusapua, eläkkeitä, kunnan maksamia korvauksia)?
Täytä tämä kohta, jos haet Kelan lapseneläkettä (kohta 7).
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Ei
Kyllä. Mistä ja kuinka paljon?

12. Liitteet

i Tarkista, että liitteessä on edunjättäjän ja/tai lapsen ja hakijan nimi sekä henkilötunnus.
Kohta 1. Lapsen tiedot
Liite U (Asuminen ja työnteko ulkomailla, ETK/Kela 7110).
Kohta 2. Edunjättäjän tiedot
Liite U (Asuminen ja työnteko ulkomailla, ETK/Kela 7110).
Kohta 11. Muut korvaukset ja eläkkeet
Kopio päätöksestä tai maksuilmoitus tai maksajan todistus, josta selviää ulkomailta maksettavan eläkkeen tai korvauksen
nykyinen bruttomäärä kuukaudessa. Suomesta maksettavista eläkkeistä ja korvauksista ei tarvita todistuksia.
Muu liite
Mikä? Voit antaa lisätietoja hakemukseen muussa liitteessä. Merkitse numerolla, mihin hakemuksen kohtaan viittaat.
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13. Tilitiedot
Tilinomistaja

IBAN-tilinumero
BIC-tunnus
Suostumus
Jos 15–17-vuotias allekirjoittaa hakemuksen itse, huoltajan tai edunvalvojan on annettava suostumuksensa siihen, että lapsen
eläke maksetaan ilmoitetulle tilille.
Suostun siihen, että eläke maksetaan ilmoitetulle tilille.
Paikka ja aika

Huoltajan tai edunvalvojan allekirjoitus ja nimenselvennys

14. Allekirjoitus

Olen tutustunut ohjeeseen Tietoa eläkkeenhakijalle (ETK/Kela 7007o).
Vakuutan, että antamani tiedot ovat oikein. Ilmoitan, jos tiedot muuttuvat.
Jos hakemuksen allekirjoittajana on muu kuin lapsi itse, hänen huoltajansa tai edunvalvojansa, ilmoita syy tähän ja allekirjoittajan
puhelinnumero.
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Paikka ja aika

