LESKI
OPAS
SINULLE

JOK A OLET MENET TÄNYT
PUOLISOSI TYÖIK ÄISENÄ

NUORET
LESKET
RY

Nuoret Lesket ry 2022
Ulkoasu ja taitto Anne-Mari Ohra-aho www.anne-mari.net
1. painos, Siirtopaino Oy, Jyväskylä, 2022

Painettua opasta voi tilata Nuoret Lesket ry:stä toimisto@nuoretlesket.fi tai puh. 044 751 3179
Opas on luettavissa osoitteessa www.nuoretlesket.fi/tietopankki/tilaa-materiaaleja

LESKIOPAS
SINULLE JOK A OLET MENETTÄNYT PUOLISOSI TYÖIK ÄISENÄ

N U OR ET L ESKET RY

SISÄLTÖ

5

KUMPPANIN
MENETYS

17

KÄYTÄNNÖN
JÄRJESTELYT
KUOLEMAN
JÄLKEEN

6
6
7
10
10
16

18
20
21
23
23

OLENKO AINOA, JOLLE ON KÄYNYT NÄIN?
ALUSSA OLO VOI OLLA EPÄTODELLINEN
SURU ON NORMAALI REAKTIO MENETYKSEEN
MENETYKSEN MYÖTÄ ELÄMÄ MUUTTUU PYSYVÄSTI
HUOLEHDITHAN ITSESTÄSI
SUREVA TYÖELÄMÄSSÄ

KUOLEMASTA ILMOITTAMINEN
TARVITTAVAT ASIAKIRJAT
HAUTAAMINEN
KUOLINSIIVOUS
JURIDISIA VELVOITTEITA
23 PERUKIRJA
25 TESTAMENTTI
25 PERINTÖVEROTUS
26 OSITUS JA PERINNÖNJAKO
27 VELOISTA JA VARALLISUUDESTA
28 PANKKITILIT JA NIIDEN KÄYTTÖOIKEUS
29 LAPSEN EDUNVALVONTA
31 OIKEUSAPUA

32

TUKEA JA APUA

33 KRIISIAPUA HETI TAPAHTUNEEN JÄLKEEN
34 VERTAISTUKI
34 NUORET LESKET RY:N TARJOAMA VERTAISTUKI
36 MUITA VERTAISTUKIJÄRJESTÖJÄ
38 MUITA TUKEA TARJOAVIA TAHOJA

40 LAPSEN TUKEMINEN SURUSSA

43

TALOUDELLINEN
TUKI

51

MITEN TÄSTÄ
ETEENPÄIN

44 PERHE-ELÄKE
45 LESKENELÄKE
47 LAPSENELÄKE

49
50
50
50
50

TYÖNTEKIJÄIN RYHMÄHENKIVAKUUTUS
YKSINHUOLTAJAKOROTUS LAPSILISÄÄN
ASUMISTUKI
HAUTAUSAVUSTUS
MUITA TALOUDELLISEN TUEN MAHDOLLISUUKSIA

52 MENETETTY RAKAS OSANA ELÄMÄN HISTORIAA
52 LESKEN UUSI SUHDE
53 KUMPPANIN MENETTÄMINEN MUUTTAA IHMISTÄ

54 SANASTOA
57 LÄHTEET
58 INFO

Tämä opas on tarkoitettu tuomaan tukea ja tietoa
SINULLE, joka olet menettänyt puolisosi työikäisenä.
Oppaasta saat tietoa erilaisista leskeyteen liittyvistä
asioista, juridisista velvoitteista ja oikeuksista
sekä tarjolla olevasta tuesta.
Toivomme, että tämä opas on SINULLE avuksi.
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KUMPPANIN
MENETYS
Sinua on kohdannut suuri suru.
Olet joutunut elämäntilanteeseen, jossa moni
asia on uutta tai muuttunut toisenlaiseksi.
Anna itsellesi lupa surra. Surun saa antaa myös
näkyä. Surua ei voi suorittaa. Sinun ei tarvitse
pyrkiä mihinkään. Surun keskellä on usein hyvä
edetä pienin askelin ja elää hetki kerrallaan.

OLENKO AINOA, JOLLE ON KÄYNYT NÄIN?
Monesta työikäisenä kumppaninsa menettäneestä saattaa tuntua siltä, että hän on ainut ihminen
kenelle on käynyt näin. Lähipiiristä ei välttämättä ennestään löydy ketään toista, joka olisi kohdannut
kumppanin menetyksen nuoremmalla iällä. Muita saman kokeneita kuitenkin on.
Työikäisiä leskiä on Suomessa kaikkiaan yli 27 000. Vuosittain alle 65-vuotiaana leskeksi jää hieman
vajaat 3000 henkilöä. Todellisuudessa puolisonsa nuorena menettäneiden määrä on vielä tätäkin
suurempi, sillä vain avioliitossa leskeksi jääneet tilastoidaan. Yllä oleviin lukuihin täytyykin lisätä vielä
avoliitosta tai seurustelusuhteesta kumppaninsa menettäneet, joita ei näy tilastoissa.
Vaikka aluksi tuntuu, että kaikkien muiden
elämät jatkuvat ennallaan, on meitä
kumppaninsa menettäneitä tosi paljon!
Vertaistukea kannattaa ehdottomasti hakea, vain toinen
saman läpikäynyt tietää miltä sinusta tuntuu. Sinä selviät!

ALUSSA OLO VOI OLLA EPÄTODELLINEN

LES KIOPAS

Kumppanin kuolema aiheuttaa usein shokkireaktion huolimatta siitä, oliko menetys äkillinen
vai odotettavissa oleva. Moni leskeytynyt kuvailee heti menetyksen jälkeistä olotilaa epätodelliseksi.
Tilanteessa voi tuntea olevansa ulkopuolella kaikesta ja mieli saattaa sulkea pois tunnereaktiot.
Kuolemaan liittyvät käytännön asiat voivat hoitua sujuvasti, ikään kuin automaattivaihteella.
Saattaa mennä jonkin aikaa ennen kuin kuolema tuntuu todelliselta ja varsinaista surua alkaa käymään
läpi. Alun turtumus on täysin normaalia, shokkivaihe antaa aikaa tapahtuneen kohtaamiseen.
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Vaikka nyt tuntuu tosi pahalta, niin lupaan,
että jossain vaiheessa helpottaa.

KUMPPANIN MENETYS

SURU ON NORMAALI
REAKTIO MENETYKSEEN
Kumppanin menetys aiheuttaa suurta
surua. Menetyksen yhteydessä suru on
täysin luonnollinen ja elämän jatkumista
edistävä tunne. Suru ei ole häiriötila, joka
pitäisi hoitaa pois, vaan normaali reaktio
raskaaseen menetykseen. Suruun voi liittyä
hyvin monenlaisia tunteita. Kaikki tunteet
ovat sallittuja. Anna itsellesi lupa myös
iloon ja nauruun.
Surulle on usein tyypillistä tietynlainen
aaltomaisuus. Yhdessä hetkessä saatat
tuntea itsesi hyvinkin energiseksi ja kykenet
hoitamaan kumppanin kuolemaan liittyviä
asioita, kun taas toisessa hetkessä voit
tuntea itsesi lamaantuneeksi, sinulla voi
olla vaikeuksia muistaa asioita tai voit
kärsiä keskittymisvaikeuksista.
Tämä on täysin normaalia.

Suruun voi
liittyä esimerkiksi
seuraavanlaisia tunteita
ikävä

tuska

kaipuu

kipu

viha

avuttomuus

katkeruus

väsymys

raivo

uupumus

syyllisyys

pelko

ahdistus

kauhu

epätoivo

turvattomuus

yksinäisyys

häpeä

masennus

helpotus

ulkopuolisuus

ilo
kateus

L ESKIOPAS

Kaikkien suru on erilaista,
kaikki ajatukset ja tunteet ovat sallittuja.

KUMPPANIN MENETYS
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Miten suru näyttäytyy ulospäin?
Se kuinka suru näyttäytyy ulospäin, riippuu hyvin paljon ihmisestä. Toinen kokee luontaiseksi puhua
tapahtuneesta muille ja itkeä avoimesti, toinen haluaa vetäytyä omaan rauhaan ja ilmaista suruaan
yksityisemmin. Osa surevista taas purkaa suruaan toimintaan. Jotkut saattavat lamaantua
ja olla shokissa pidempään, kun taas toinen alkaa jo käsitellä tapahtunutta.
Kumppanin kuolintavalla on usein vaikutusta reaktioihin ja surun ilmenemiseen. Äkillinen kuolema
saattaa aiheuttaa traumaattisen kriisin sekä hallinnantunteen menetyksen, josta toipuminen voi
kestää pitkään. Jos taas kuolemaa on edeltänyt pitkä sairaus, ovat voimavarat jo valmiiksi vähissä.
Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa surra. Surussa ei myöskään ole mitään tiettyä kaavaa, miten sen
tulisi edetä. Toisena päivänä voi olla vaikeampaa kuin toisena. Surun kestolla ei myöskään ole
aikarajaa. Surun kokemus on aina yksilöllinen ja sinulla on oikeus surra omalla tavallasi.

Kaikki surevat eivät itke. Jokaisella on oma surumuoto.

Suru tuntuu kehossa

LES KIOPAS

Itkeminen on keholle tyypillinen tapa käsitellä surua, mutta keho voi reagoida suruun myös
monella muullakin tapaa, kuten päänsärkynä, sydämentykytyksinä, vatsan oireiluina, muistikatkoina,
väsymyksenä, huimauksena, lihasjäykkyytenä sekä hädän ja ahdistuksen tunteina. Reagointi on hyvin
yksilöllistä. Joillakin reaktiot jäävät vähäisiksi, toiset reagoivat voimakkaammin ja pidempään.
Surun on tieteellisissä tutkimuksissa todettu aktivoivan osin samoja alueita, kuin fyysisen
kipukokemuksen yhteydessä. Onkin siis täysin ymmärrettävää, että suru voi tuntua kehossa
paitsi psyykkisenä myös fyysisenä kipuna eri puolilla kehoa.

8

Yritä saada nukuttua, uni ja lepo antaa voimaa.

KUMPPANIN MENETYS

Läsnäolon kokemus
Joskus sinusta saattaa tuntua siltä, kuin kumppani olisi vielä läsnä. Kokemusten edesmenneen
läsnäolosta ajateltiin aiemmin johtuvan surun mielenterveyttä kuormittavista vaikutuksista, mutta
nykyisin ajatellaan, että tärkeän ihmisen poismenoon liittyvän surun äärellä läsnäolon kokemukset
ovat varsin normaaleja. Sinun ei siis tarvitse olla huolissaan, mikäli tällaisia kokemuksia ilmenee.

Muistelu
Muistelu on monelle kumppaninsa menettäneelle tärkeää. Muistelu auttaa kanavoimaan erilaisia
tunteita, mutta myös rakentamaan omaa identiteettiä uudelleen läheisen kuoleman jälkeen.

Muista teidän hyvät hetket, sulje silmäsi ja palaa niihin
mielessäsi, se antaa voimaa. Sure ja itke niin kauan kuin
tarvitset, surun pituutta ei voi kukaan toinen määritellä.
Nyt tuntuu pahalta, mutta aika on paras lääke, vaikka se surun
keskellä tuntuu huonolta neuvolta.

Surun pitkittyminen
Joskus suru voi jatkua voimakkaana huomattavan pitkään. Pitkittyneestä surusta voidaan puhua silloin,
jos voimakkain tuska ja suru ei tunnu millään hellittävän, eikä sopeutuminen menetykseen etene.
Tällainen suru on terveysriski ja se voi johtaa esimerkiksi masennukseen.

KUMPPANIN MENETYS
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Pitkittyneen surun merkkejä voivat olla esimerkiksi toimintakyvyttömyys, muistojen kokeminen
erittäin kuormittaviksi ja ahdistaviksi, voimakkaat itsesyytökset, hallitsemattomuuden tunne ja uusien
menetysten pelko, asian välttely tai vastaavasti voimakas takertuminen menneeseen. Mikäli tunnistat
edellä mainittuja asioita tai jotain muita huolta aiheuttavia asioita itsessäsi ja käytöksessäsi, olisi silloin
hyvä hakeutua ammattiavun piiriin.
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MENETYKSEN MYÖTÄ ELÄMÄ MUUTTUU PYSYVÄSTI
Kumppanin menetys tuo mukanaan monenlaisia muutoksia. Elämä on monilta osin rakennettava
uudelleen. Kumppanin menettämisen myötä menetetään samalla yhdessä suunniteltu tulevaisuus.
Taloudellinen tilanne voi heikentyä, kun yhtäkkiä ollaankin vain yhden tulojen varassa. Myöskään arjen
vastuut ja erilaisen kodin askareet eivät jakaannu enää kahden ihmisen kesken. Niille perheille, joissa
on lapsia, leskeys tuo mukanaan totaalisen yksinhuoltajuuden.
Suuri menetys saattaa tuoda mukanaan myös muutoksia muillekin elämän osa-alueille.
Koti tai asuinpaikka saattaa vaihtua. Jotkut aikaisemmat ihmissuhteet voivat hiipua, tai vastaavasti
elämään voi tulla mukaan uusia tärkeitä ihmisiä. Sen hetkiset työ- tai opiskelukuviot eivät enää
välttämättä sovikaan uuteen elämäntilanteeseen, tai edes tunnu enää omilta.
Leskeyden myötä identiteetti rakentuu uudelleen. Kukaan ulkopuolinen ei voi sanoa tai määritellä sitä,
millainen sinun tulisi olla, mitä tehdä tai millä tavalla käyttäytyä. Kuuntele itseäsi ja tee juuri niin kuin
itsestä hyvältä tuntuu.
Itse koin, että puolison kuoleman jälkeen alkoi ikään
kuin eri elämä tai uusi elämä, jolloin piti opetella
ja totutella uudenlaisiin arjen asioihin yksin.

HUOLEHDITHAN ITSESTÄSI

LES KIOPAS

Sureminen vie paljon voimia. Itsestä huolehtiminen on tärkeää. Muistele millaisia myönteisiä keinoja
olet aikaisemmin käyttänyt vaikeista tilanteista selviytymiseen ja hyödynnä niitä mahdollisuuksien
mukaan.
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Surua ei kannata lähteä suorittamaan,
se ottaa jokaisella oman aikansa
ja ilmenee mitä moninaisimmin tavoin.
KUMPPANIN MENETYS

Ole myötätuntoinen itseäsi kohtaan
Anna itsellesi lupa kaikenlaisiin tunteisiin. Älä kätke tunteitasi. Sure avoimesti, jos siltä tuntuu
– itkeminen usein helpottaa ja voimakkaat tunnekokemukset voivat olla avuksi uuden tasapainon
löytämisessä. Anna itsellesi aikaa.
Anna surulle aikaa, se ei hetkessä katoa muuttaa
muotoaan. Välillä on päiviä kun kaikki tuntuu
ihan sietämättömältä, ikävä, yksin jääminen,
huolet ja vastuu monesta asiasta mitä pitää yksin kantaa.
Mutta siltikin elämä kantaa vaikka surun mustina hetkinä
se ei siltä tunnu. Toivoa ei saa ikinä menettää.

Sureminen on raskasta myös fyysisesti
Suru kuluttaa myös fyysisiä voimia. Kehosi tarvitsee energiaa. Vaikka ruokahalu tuntuisi olevan
hukassa, olisi hyvä ainakin yrittää syödä ja juoda säännöllisesti. Myös riittävä uni ja lepo on tärkeää.
Yksittäiset huonosti nukutut yöt eivät kuitenkaan ole vaarallisia. Mikäli unettomuus jatkuu pidempään,
käänny lääkärin puoleen. Erilaiset hengitys- ja rentoutusharjoitukset voivat auttaa rauhoittumaan
ja vähentää ahdistusta.

KUMPPANIN MENETYS
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Ei ole oikeaa tai väärää tapaa surra, on sinun tapasi surra.
Mene sen mukaan miltä sinusta tuntuu ja mitä intuitiosi
sanoo, tiedät itse parhaiten mitä jaksat ja milloin.
Alussa hetki ja tunti kerrallaan, seuraavaksi aamupäivä/iltapäivä
kerrallaan ja jossain vaiheessa päivä kerrallaan. Vaikka nyt tuntuu
raskaalta ja toivottomalta, niin pääset eteenpäin pieninkin askelin.

11

Hyvää tekevät harrasteet
Kevyt ulkoilu ja liikunta hoitavat kehoasi ja auttavat vähentämään stressihormoneita. Luonnossa
oleskelu laskee verenpainetta ja antaa mielen levätä. Luovat menetelmät kuten kirjoittaminen,
maalaaminen tai musiikki voivat auttaa tunteiden käsittelyssä. Lukeminen tai äänikirjan kuuntelu
voi viedä ajatuksia muualle. Lemmikeistä on seuraa ja niiden silittely ja hoitaminen voi helpottaa oloa.
Tee juuri niitä asioita, jotka tuottavat sinulle mielihyvää.

Minua on auttanut luonnossa liikkuminen, meri,
meditaatio, savityöt, tanssiminen ja kaikki liikunta,
ystävät, perhe ja erityisesti vertaistukiryhmässä
käyminen. Tärkeintä on löytää oma juttu, joka auttaa
selviämisessä. Etsi myös uusia juttuja, jotka eivät ole
edesmenneen kumppanin kanssa yhteisiä. Minkä asian
parissa juuri sinä voisit rentoutua?

LES KIOPAS

Muista hyvät ajat. Älä luovu toivosta, elämä
jatkuu jossain vaiheessa kaikilla. Voimia vaaditaan,
koska joudut rakentamaan elämäsi uudestaan,
vaikka puolikas sinusta on poissa. Tee samoja asioita,
joista olet nauttinut aiemminkin. Jossain vaiheessa alat taas
nauttia niistä. Keskity tärkeimpään eli jaksamiseen alussa.
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Arjen rutiinit
Noudata jokapäiväisiä tottumuksia ja rutiineja niin paljon kuin mahdollista. Työnteko tai opiskelu
tuovat päivään sisältöä ja muuta ajateltavaa. Palaa niiden pariin, kun aika tuntuu sopivalta.
Aivan alussa minua helpotti tulevaisuuden
pilkkominen pieniin osiin. Ei tarvinnut selvitä koko
loppuelämää yksin vaan ensin riitti selviäminen
aamusta lounaaseen. Lounaasta päivälliseen ja päivällisestä
iltapalaan. Illasta yön läpi aamuun. Seuraavaan kriisi‑
työntekijöiden käyntiin. Pikkuhiljaa aikaväli piteni ja päätin
selvitä tästä päiväkotiviikosta. Viikonlopusta yksin pienten
lasten kanssa. Sitten aikaväli piteni ihan huomaamatta ja kun
arki korvatulehduksineen ja noroviruksineen vei mennessään,
en edes muistanut laskea niiden tuntien lukumäärää, jotka olin
selvinnyt yksin. Päivistä tuli viikkoja, viikoista kuukausia,
puolivuosia, vuosia.

Pyydä rohkeasti apua ja puhu tapahtuneesta
Läheisten ja ystävien tuki on tärkeää. Hakeudu tarvittaessa ammattiavun piiriin. Etsi joku jolle voit
puhua tapahtuneesta. Vertaistuki auttaa jaksamaan ja antaa mahdollisuuden jakaa kokemuksia muiden
saman kokeneiden kanssa.

L ESKIOPAS

Älä pelkää pyytää apua, äläkä
pelkää sanoa, että haluat rauhaa.
Lopulta sinä selviät kyllä, luota siihen.

KUMPPANIN MENETYS
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Kumppaninsa menettäneiden kokemuksia siitä, mikä on auttanut heitä
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Minua on auttanut ystävät, työkaverit, hiihtely ja lumikenkäily
ystävien kanssa. Yksin ei olisi tullut lähdettyä. Aikuiset lapset
ovat myös auttaneet jaksamaan ja huolehtineet voinnistani.
Musiikilla ollut tärkeä rooli, vaikka itkenyt paljon muistoja herättävää
musiikkia kuunnellessa. Äänikirjoja kuunnellut iltaisin, että unen saanut
ja ajatukset eivät lähde lentoon.

KUMPPANIN MENETYS

Muista hengittää. Mieti mikä on sun juttu,
mikä sua vois rentouttaa. Vaikka kaikki sanois,
että mee metsään, se helpottaa. Niin älä mee, jos se
ei oo sun juttus. Mä ajoin aina merenrantaan ja vaan hengitin.

Sinä selviät vaikka nyt tuntuu, että et voi edes
hengittää. Minäkin selvisin aikoinaan. Luulin, etten
selviä ja halusin kuolla. Selvisin ja sinäkin selviät.

Yksinkertainen hengitysharjoitus
Hengitysharjoitusten avulla voidaan lievittää stressiä ja ahdistusta. Tietoinen, syvä
ja rauhallinen hengitys parantaa tahdosta riippumattoman hengityksen tasapainoa auttaen
näin rauhoittamaan kehoa ja mieltä. Hengityksen rauhoittamiseen on olemassa useita
erilaisia harjoituksia. Seuraavaa harjoitusta kutsutaan nimellä palleahengitys.
1. Ota hyvä, rento asento joko istuen tai selinmakuulla. Aseta toinen kätesi vatsallesi.
2. Hengitä nenän kautta rauhallisesti sisään ja ulos. Tunne kuinka vatsa liikkuu hengityksen
tahtiin kätesi alla. Sisäänhengityksellä vatsa kohoaa ja uloshengityksellä laskee.

4. Jatka tällaista hengittelyä noin minuutin ajan, tai niin kauan kuin hyvältä tuntuu.
Voit toistaa harjoitusta aina kun tunnet olosi stressaantuneeksi tai koet tarvetta rauhoittua.
KUMPPANIN MENETYS
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3. Salli hengityksen virrata vapaana ja rauhallisena.
Anna kasvojen, niskan ja hartioiden lihasten rentoutua.
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SUREVA TYÖELÄMÄSSÄ
Sairausloman tarve kumppanin kuoleman jälkeen on hyvin yksilöllistä. Jotkut tarvitsevat pitkää
sairauslomaa pystyäkseen taas työhön, toiset taas haluavat palata töihin hyvinkin pian.
Työnantajalta voi tiedustella mahdollisuutta esimerkiksi osa-aikaiseen työntekoon.
Myös työterveyteen on hyvä ottaa yhteyttä.
Työpaikoilla voi olla erilaisia käytäntöjä työjärjestelyjen ja sairaslomien suhteen.
Oman työpaikan käytännöt selviävät keskustelemalla työnantajan kanssa.

Mistä kaikesta olisi hyvä keskustella työnantajan kanssa?
■ Työpaikan käytännöt sairaslomien suhteen
■ Millaisia työjärjestelyjä on mahdollista tehdä
■ Mikä edesauttaisi työhön paluuta, työhyvinvointiasi ja jaksamistasi
■ Millä tavoin haluat, että asiaa käsitellään työpaikalla
■ Minkälaista tukea toivot eshenkilöltä ja työkavereilta

LES KIOPAS

Työantajakin voi olla neuvoton surevan kohtaamiseen, etenkin pienissä työyhteisöissä.
Jos sinusta tuntuu, että työyhteisössä tarvitaan neuvoja, voi työnantajan ohjata esimerkiksi
Surevan kohtaaminen -toiminnan nettisivuille www.surevankohtaaminen.fi
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KÄYTÄNNÖN
JÄRJESTELYT
KUOLEMAN
JÄLKEEN
Kumppanin kuolemaan liittyy paljon
hoidettavia asioita, kuten yhteydenpitoa eri
tahoihin, selvitystyötä, raha-asioiden hoitoa
sekä kuolinpesän selvittämistä ja perinnönjakoa.

Asioiden hoito jatkuu tyypillisesti vielä pitkään kuoleman jälkeen ja voi tuntua
raskaalta surun keskellä. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse hoitaa yksin. Uskalla pyytää
apua ja neuvoja. Myös netistä löytyy paljon eri tahojen kokoamaa tietoa sekä erilaisia
listoja ja mallipohjia, joita voi hyödyntää. Yksi kerrallaan asiat kyllä hoituvat.

KUOLEMASTA ILMOITTAMINEN
Tieto kuolemasta välittyy viranomaisten kautta suoraan Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämään
väestötietojärjestelmään. Väestötietojärjestelmästä tieto kulkeutuu useille eri toimijoille, kuten
valtion virastoihin, useimpiin pankkeihin ja eläke- ja vakuutusyhtiöille. Kannattaa kuitenkin varmistaa
aina asioita hoitaessa, että tieto on varmasti tullut perille. Kaikille tahoille tieto ei kuitenkaan
automaattisesti kulkeudu, vaan näiden tahojen informointi jää omaisten tehtäväksi.

LES KIOPAS

Omaisten tulee välittää tieto kuolemasta muun muassa näille tahoille:
■ sukulaiset ja ystävät
■ työnantaja ja/tai opiskelupaikka
■ isännöitsijä, vuokranantaja
■ posti (kirjeet ohjataan kuolinpesänhoitajalle eli usein leskelle)
■ sosiaalisen median kanavat
■ palveluntarjoajat: lopeta asiakassuhteet ja jäsenyydet (lääkäriajat, lehtitilaukset, sähkö-,
puhelin- ja nettisopimukset, suoratoistopalvelut kuten Netflix, yhdistysten ja järjestöjen
jäsenyydet)
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Kysy, kysy, kysy ja kyseenalaista. Ei ole huonoja kysymyksiä, vaan
huonoja vastauksia. Kartoita lähipiiristä muutama luotettava
henkilö, kenen kanssa voit avoimesti ja luottamuksellisesti
keskustella asioista. Ota välillä etäisyyttä paperisodasta ja byrokratiasta.

Käytännön järjestelyt kuoleman jälkeen

Sosiaalinen media

Pankit ja vakuutusyhtiöt

Sosiaalisen median palvelut kuten
Facebook, Instagram ja Google eivät
saa automaattisesti tietoa käyttäjänsä
kuolemasta, vaan käyttäjätilit jäävät
palveluihin, ellei niitä erikseen suljeta
omaisten toimesta.

Pankit ja vakuutusyhtiöt saavat usein
automaattisesti tiedon kuolemasta
Digi- ja väestötietojärjestelmän kautta.
Näihin tahoihin on yleensä kuitenkin
syytä olla yhteydessä. Pankin kanssa voi
olla tarpeen neuvotella esimerkiksi tilien
käyttöön tai lainanmaksun uudelleen
järjestelyyn liittyen. Vakuutusyhtiöön
puolestaan kannattaa olla yhteydessä
esimerkiksi vakuutusten siirtämiseen tai
mahdolliseen henkivakuutuskorvaukseen
liittyvissä asioissa. Mikäli kumppanisi on
ollut työelämässä, myös Tapaturma
vakuutuskeskukseen kannattaa olla
yhteydessä työntekijäin ryhmähenki
vakuutukseen liittyen (lue lisää osiosta
Taloudellinen tuki s. 43).

Eri palveluissa on erilaiset ohjeet tilien
sulkemiseen. Helpoiten tilin sulkeminen
tapahtuu silloin, jos tilin salasana on
tiedossa. Sisäänkirjautumisen jälkeen
palvelun sisältä löytyy yleensä melko
selkeät ohjeet tilin poistamiseen. Ennen
tilin poistamista voi halutessaan ottaa
talteen kuvia, tekstejä ja tietoja.

Tarkemmat ohjeet tilien poistamiseen
löytyvät esimerkiksi Suomi.fi-palvelusta
hakusanalla: vainajan sosiaalisten tilien
sulkeminen

Digi-ja väestö
viraston kanssa
kanssa täytyy
olla malttia. Asiat kyllä
järjestyvät. Vaikka kuolemaan
liittyvä byrokratia hirvittää,
lähde ajoissa liikkeelle.
Todistusten saaminen
saattaa kestää kauan.

Käytännön järjestelyt kuoleman jälkeen

L ESKIOPAS

Jos salasanoja ei ole tiedossa, palvelun
poistaminen onnistuu yleensä vain
olemalla yhteydessä palveluntarjoajan
asiakaspalveluun tai tuki- ja ohjekeskukseen.
Yleensä palveluntarjoajat vaativat tällaisessa
tilanteessa todistusta siitä, että kyseessä
on omainen ja että suljettavan tilin omistaja
on kuollut. Joissakin palveluissa tilin voi
halutessaan jättää muistotilaan.
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TARVITTAVAT ASIAKIRJAT
Kuolintodistus
Vainajasta kirjoitetaan aina kuolintodistus, josta selviää kuolinsyy. Kuolintodistusta tarvitaan yleensä,
jos vainajalla on ollut henkivakuutus ja vakuutusyhtiö kysyy kuolinsyytä. Lisäksi omaiset saavat
todistuksesta tarkempaa tietoa kuolinsyystä. Jos kuolema on tapahtunut sairaalassa, kuolintodistuksen
kirjoittaa potilasta hoitanut lääkäri. Niissä tapauksissa, joissa tehdään oikeuslääketieteellinen
ruumiinavaus, todistuksen kirjoittaa puolestaan oikeuslääkäri. Näiden tahojen kautta tieto välittyy
myös Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmään. Viranomaiset välittävät tiedon myös Kelaan
ja vainajan työeläkeyhtiöön.

Hautauslupa
Vainajan hautaamiseen tarvitaan hautauslupa, jonka kirjoittaa joko vainajaa viimeksi hoitanut
lääkäri tai oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen tehnyt oikeuslääkäri. Lupa on toimitettava sille
hautausmaan ylläpitäjälle, jonne vainaja haudataan. Jos vainaja tuhkataan, lupa toimitetaan myös
krematorioon. Hautauslupaa ei tarvita muiden asioiden, kuin hautauksen hoitamiseen.

Virkatodistus
Virkatodistus on vainajan asioiden hoitamisessa tärkein asiakirja.
Virkatodistuksessa näkyvät henkilön nimi, kuolinpäivä sekä kuolleen sukuselvitys.

LES KIOPAS

Jos vainaja on kuulunut evankelisluterilaiseen tai ortodoksiseen kirkkoon, virkatodistus tilataan omalta
seurakunnalta. Jos vainaja ei ole kuulunut kirkkoon, virkatodistus tilataan digi- ja väestötietovirasto
DVV:ltä. Virkatodistuksen voi tilata pääsääntöisesti sähköisellä lomakkeella.
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Virkatodistuksen sisältämä sukuselvitys ja kuolinpesän osakasluettelo tarvitaan mm. vainajan asioiden
hoitamiseen sekä perillisten selvittämiseksi perunkirjoitukseen. Virkatodistuksessa vahvistetaan,
että perukirjaan tulevat oikeat henkilöt ja kaikki kuolinpesän osakkaat.

Käytännön järjestelyt kuoleman jälkeen

HAUTAAMINEN
Hautajaisten järjestelemisen voi aloittaa jo ennen hautausluvan saamista. Jos kumppanisi on tehnyt
ennakkoon sopimuksen hautajaistensa järjestämisestä tai hautaustestamentin, järjestetään hautajaiset
näiden toiveiden mukaan. Jos taas sopimusta tai testamenttia ei ole, jäävät hautajaisten suunnittelu
ja siihen liittyvät päätökset läheisten, usein lesken vastuulle. Hautajaisjärjestelyt voi hoitaa itse tai
ostaa ne palveluna osittain tai kokonaan hautaustoimistolta.
Ennen järjestelyjen aloitusta kannattaa pohtia kuinka paljon hautajaisiin on mahdollista käyttää
rahaa ja laatia tämän pohjalta jonkinlainen budjetti. Hautauskustannukset maksetaan useimmiten
kuolinpesän varoista. Hautajaisjärjestelyjen kuitit kannattaa ottaa talteen perunkirjoitusta varten.
Jos kuolinpesällä ei ole varoja, hautaamiseen voi hakea avustusta myös sosiaalitoimesta,
joka kattaa yleensä välttämättömimmät kulut.

Hautaustoimiston kanssa asiointi
Pian kuoleman jälkeen on hyvä ottaa yhteys hautaustoimistoon. Hautaustoimiston valinta voi tuntua
haastavalta. Valinnanvaraa saattaa olla runsaastikin ja hautaustoimistojen tarjonta, tyyli ja palvelun
taso voivat vaihdella. Ennen päätöksentekoa kannattaakin tutkailla ja vertailla eri vaihtoehtoja rauhassa.
Kaikkea ei ole myöskään välttämätöntä hankkia samasta paikasta, mutta monesti hautaustoimiston
tarjoamat kokonaispaketit voivat tulla edullisemmaksi, kuin yksittäisten palveluiden tilaaminen.
Hautaustoimiston palvelutarjonta on usein laaja. Hautaustoimisto voi auttaa selvittämään
hautaamiseen, muistotilaisuuteen ja kuolinilmoituksen tekemiseen liittyvissä asioissa.
Halutessasi voit hoitaa asiat myös itse.

Arkkuhautaus vai tuhkaus?

Käytännön järjestelyt kuoleman jälkeen

L ESKIOPAS

Hautaustoimistossa valitaan hautaustavan mukaan arkku tai uurna. Vaikka päädyttäisiin tuhkaukseen,
on arkku siitä huolimatta tarpeen, sillä tuhkaus tapahtuu arkun kanssa. Hautaustoimisto
huolehtii vainajan pukemisesta, arkkuun laitosta ja tarpeellisista kuljetuksista. Vainajan voi pukea
hautaustoimistosta ostettavaan asuun tai hänen omiin vaatteisiinsa. Arkkuun voit halutessasi laittaa
mukaan myös esineitä, kirjeitä, valokuvia tms. mitä haluat laittaa rakkaasi mukaan hänen viimeiselle
matkalleen.
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Uskonnollinen vai uskonnoton seremonia?
Jos vainaja kuului kirkkoon, järjestetään hautajaiset tyypillisesti siihen uskontokuntaan kuuluvien
tapojen mukaisesti. Hautajaisten ajankohdasta ja seremoniasta sovitaan uskontokunnan kanssa.
Jos vainaja ei kuulunut mihinkään uskontokuntaan, voivat omaiset suunnitella seremonian kulun.
Myös kirkkoon kuulumaton voidaan siunata uskonnollisin menoin, mikäli se on omaisten toive
eikä vainaja ole eläessään selkeästi ilmaissut vastustavansa tätä.

Hautapaikka
Suurin osa vainajista, myös tuhkatuista, saa viimeisen leposijansa hautausmaalta. Suomen hautaus
maista lähes kaikki ovat yhä evankelisluterilaisten seurakuntien omistuksessa. Hautapaikan saadakseen
ei tarvitse kuulua kirkkoon eikä käyttää sen seremonioita. Laki velvoittaa seurakuntia ylläpitämään
omilla hautausmaillaan myös ns. tunnustuksettomia hauta-alueita ei-kristittyjen käyttöön.
Seurakuntien hautausmailta hautapaikan myy kirkkoherranvirasto tai seurakunnan hautatoimisto.
Polttohautauksessa tuhka voidaan joko haudata hautausmaalle, sirotella erityisiin muistolehtoihin tai
luontoon – esimerkiksi metsään, tunturille tai vesistöön. Luontoon sirotellessa tulee olla lupa alueen
omistajalta. Tuhkan lopullinen sijoituspaikka on ilmoitettava krematorioon. Lain mukaan tuhka
on haudattava tai muuten pysyvästi sijoitettava yhteen paikkaan vuoden kuluessa tuhkaamisesta.

LES KIOPAS

Huom! Hautausmaalta saatu hautapaikka ei ole ikuinen, vaan se palautuu takaisin seurakunnalle
25 vuoden kuluttua, ellei sopimusta uusita. Seurakunnat perivät hautapaikan hallinnasta maksun.
Maksun suuruuteen vaikuttavat muun muassa haudan sijainti ja koko.
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Luota siihen, että kaikki järjestyy aikanaan.
Ota ja anna paperisodalle aikaa, jos suinkaan mahdollista.

Käytännön järjestelyt kuoleman jälkeen

KUOLINSIIVOUS
Kuolinsiivous on samalla osa suruprosessia, jonka vuoksi se saattaa tuntua erittäin kuormittavalta.
Kuolinsiivous on yksi konkreettinen tapa käsitellä menetystä ja käydä elettyä elämää läpi.
Jotkut haluavat pitää kodin juuri sellaisena kuin se oli kumppanin kuollessa. Toiset taas haluavat siivota
pois kuolleen tavarat mahdollisimman pian. Tavarat voivat toimia menneen elämän symboleina
ja on aivan luonnollista haluta pitää niistä kiinni. Tai juuri samasta syystä joku toinen voi haluta
luopua niistä. Kuolinsiivouksen tekemiseen ei ole olemassa väärää tai oikeaa tapaa eikä ajankohtaa.
Kuuntele itseäsi ja tee asioita siten kuin sinusta hyvältä tuntuu.

JURIDISIA VELVOITTEITA
Perukirja
Perunkirjoitus on tehtävä jokaisen Suomessa vakinaisesti asuvan henkilön kuoleman jälkeen.
Perunkirjoituksen tarkoituksena on laatia luettelo kuolinpesän veloista ja varoista tulevaa
perinnönjakoa varten. Perukirjassa mainitaan myös mahdollinen avioehtosopimus ja/tai testamentti.
Myös mahdolliset vakuutuskorvaukset otetaan perukirjassa huomioon.
Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Perunkirjoitukseen
on kutsuttava kaikki kuolinpesän osakkaat sekä vainajan leski, vaikkei hän olisikaan osakas.
Perunkirjoitukseen tulee tarvittaessa kutsua myös perittävän niin sanotut toissijaiset perilliset,
joita ovat ensiksi kuolleen puolison isä, äiti, sisarukset ja näiden jälkeläiset. Alaikäistä koskeva kutsu
on lähetettävä hänen huoltajalleen ja edunvalvottavan kutsu hänen edunvalvojalleen.
Perukirjan perusteella tehdään perintöverotus, jonka hoitaa yleensä vainajan asuinpaikan verovirasto.
Perunkirjoituksen toimittamiselle voi tarvittaessa anoa kirjallisesti lisäaikaa verovirastolta.
Kyseinen verotoimisto päättää aina tapauskohtaisesti myönnettävästä jatkoajasta ja sen pituudesta.

Käytännön järjestelyt kuoleman jälkeen
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Perukirjaa ei voi tehdä kokonaan itse, sillä sen tekemiseen tarvitaan kaksi ns. uskottua miestä,
jotka eivät ole kuolinpesän osakkaita. Mitään tutkinto- tai koulutusvaatimusta uskotuille miehille
ei ole, mutta kannattaa valita asiaan perehtyneet henkilöt, jotta perukirjaan tulee asianmukaisesti
merkittyä kaikki olennainen. Tällä on merkitystä sekä verotuksen että myöhemmin tapahtuvien
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osituksen ja perinnönjaon kannalta. Perukirjan voi teettää kokonaan ulkopuolisilla, ja apua voi pyytää
oikeusaputoimistosta.
Pesän ilmoittajaksi sanotaan henkilöä, joka ilmoittaa perunkirjoituksessa kaikki vainajan varat ja velat.
Tehtävä kuuluu sille, joka hoitaa pesän omaisuutta tai on muutoin parhaiten pesän tilaan perehtynyt.
Pesän ilmoittajan ei siis välttämättä tarvitse olla kuolinpesän osakas. Yleensä pesän ilmoittaja on
vainajan leski tai asuinkumppani. Pesän ilmoittaja allekirjoittaa perukirjaan valaehtoisen vakuutuksen,
että hänen antamansa tiedot ovat oikeat ja ettei hän ole tahallaan jättänyt mitään ilmoittamatta.
Perukirja annetaan kuukauden kuluessa perunkirjoituksen toimittamisesta vainajan asuinpaikan
verotoimistoon. Ulkomailla asuneen vainajan jäämistöstä laadittu veroilmoitus on jätettävä kolmen
kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta pääkaupunkiseudun verotoimistoon tai jos varallisuutta
ei ole Suomessa, perinnönsaajan asuinpaikan verotoimistoon.
Perukirjaa voi täydentää tai oikaista myös perunkirjoituksen jälkeen, jos pesään ilmaantuu uusia varoja
tai velkoja. Täydennys tai oikaisu on tehtävä kuukauden kuluessa varojen tai velkojen ilmaantumisen
jälkeen. Oikaisun voi tehdä myös, jos esimerkiksi myyntitilanteessa omaisuudesta saatu hinta poikkeaa
huomattavasti perukirjassa arvioidusta arvosta.

LES KIOPAS

Kun tuntuu, että paperiasioita ja järjesteltävää
on aivan liikaa, on hyvä keskittyä vain yhteen
asiaan kerrallaan ja ajatella, että jos en pysty
hoitamaan näitä kaikkia ‑ entäs sitten? Mitään pahaa ei
tule tapahtumaan, vaikka kaikkea ei saisikaan hoidettua
ja asiat jäisivät kesken tai tekemättä.
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Testamentti
Jos vainaja on tehnyt testamentin, täytyy siitä antaa tieto jokaiselle perilliselle niin, että jokainen
perillinen saa oikeaksi todistetun kopion siitä itselleen. Tiedoksiannon tulee tapahtua haastemiehen
välityksellä tai muutoin todisteellisesti esimerkiksi kirjattuna kirjeenä. Tiedoksiannosta lähtee
kulumaan perillisten moiteaika, joka on kuusi kuukautta. Tässä ajassa perillisten on nostettava
kanne käräjäoikeudessa saadakseen testamentin kumoon.

Perintöverotus
Perintöverotus toimitetaan perukirjan perusteella. Perintöverotuksessa pesän varat arvotetaan
käypään arvoon vainajan kuolinhetkellä. Käyvällä arvolla tarkoitetaan omaisuuden todennäköistä
myyntihintaa. Veroa on maksettava 20 000 euron tai sitä suuremmasta perintöosuudesta.
Alaikäisen veroton perintöosuus on 60 000 euroa (alaikäisyysvähennys) ja lesken 90 000 euroa
(puolisovähennys). Perintövero määräytyy veroluokittain sen mukaan, kuinka läheistä sukua perijä
on perinnönjättäjälle. Lähisukulaisten perintöveroprosentti on muita alhaisempi.
Perimysjärjestyksen mukaan perintö kuuluu ensisijaisesti rintaperillisille, joita ovat vainajan lapset,
ottolapset ja sekä heidän jälkeläisensä. Rintaperillisillä on aina oikeus lakiosaan perittävän jälkeen.
Lakiosa on se osa vainajan jäämistöstä, josta hän ei voi määrätä testamentilla. Lakiosan suuruus
on puolet perintöosan suuruudesta. Puoliso voi olla oikeutettu erilaisiin hyvityksiin tai avustuksiin
kuolinpesältä.
Leski on perijän asemassa ainoastaan testamentin perusteella tai silloin, jos rintaperillisiä ei ole.
Tällöin eloonjäänyt puoliso perii koko omaisuuden, ellei perinnönjättäjä ole määrännyt testamentilla
toisin. Avopuoliso ei pääsääntöisesti ole perillinen muuten kuin testamentin perusteella.

Käytännön järjestelyt kuoleman jälkeen
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Leskellä on aina oikeus pitää yhteisenä kotina käytetty asunto hallinnassaan irtaimistoineen,
vaikka rintaperilliset vaatisivat omaisuutta jaettavaksi. Leski voi milloin tahansa itse luopua jäämistön
hallinnasta. Lesken hallintaoikeus pienentää perillisten perintöveroja. Leski ei joudu maksamaan
perintöveroa saamastaan hallintaoikeudesta. Jos leski luopuu hallintaoikeudestaan myöhemmin,
joutuvat lapset maksamaan hallintaoikeuden päättymisestä veroa.
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Perintövero määrätään kullekin edunsaajalle hänelle tulleen osuuden perusteella. Perintövero tulee
pääsääntöisesti maksettavaksi heti perintöverotuksen jälkeen, vaikka kuolinpesä olisi jakamattomana
pitkään ja perillinen saisi hänelle perintönä tulevan omaisuuden haltuunsa vasta vuosien kuluttua.
Pesän varoista sekä perintöosuuksista voidaan tehdä eräitä vähennyksiä. Esimerkiksi hautaamisesta
ja perunkirjoituksesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset saa vähentää pesän arvosta.
Perinnönjättäjän tavanomainen koti-irtaimisto on verovapaata.
Lähiomaisille kuoleman johdosta maksettavat henkivakuutuksen kuolemantapauskorvaukset ovat
verollisia. Niiden verotus tapahtuu perintöverotuksessa siten, että korvaus lisätään muun perinnön
päälle. Perintöverotuksen puoliso- ja alaikäisyysvähennykset pienentävät kuitenkin perintöveron
määrää. Vähennyksiä ei tarvitse erikseen hakea vaan verottaja huomioi ne automaattisesti.
Turha byrokratia surun keskellä ei tunnu
mielekkäältä. Jälkikäteen ymmärtää,
että suurimmalla osalla asioista
on kuitenkin merkityksensä.

Ositus ja perinnönjako

LES KIOPAS

Osituksessa ja perinnönjaossa on kysymys kahdesta eri toimituksesta, mutta käytännössä ne usein
sulautuvat kiinteästi toisiinsa. Ositus tarkoittaa aviovarallisuussuhteen purkamista eli avio-oikeuden
vaikutuksen konkretisoimista. Jos puolisoiden välillä ei ole avioehtosopimusta, puolisoilla on aviooikeus kaikkeen toistensa omaisuuteen. Ennen perinnönjakoa selvitetään osituksessa, mikä varallisuus
kuuluu leskelle ja mikä kuolinpesälle. Perinnönjako tarkoittaa vainajalle kuuluvan omaisuuden
jakamista perillisille. Ositukselle ja perinnönjaolle ei ole laissa määrättyä määräaikaa.
Ositus voi siten olla toimittamatta ja kuolinpesä jakamatta hyvinkin pitkään.
Pääsäännön mukaan puolisoiden omaisuus tasataan osituksessa niin, että molempien puolisoiden
omaisuuden säästö, varojen ja velkojen erotus, on yhtä suuri. Varakkaampi puoliso joutuu osituksessa
luovuttamaan tasinkoa toiselle puolisolle tai tämän perillisille. Vastaavasti perilliset voivat joutua
maksamaan tasinkoa leskelle, jos tämän varallisuus on kuolleen puolison varallisuutta pienempi.

26

Käytännön järjestelyt kuoleman jälkeen

Lesken ei ole kuitenkaan pakko maksaa tasinkoa kuolinpesälle, jos hän vetoaa ns. tasinkoprivilegiin.
Leski saa silloin pitää kaiken omissa nimissään olevan omaisuuden, vaikka varallisuutta olisi enemmän
kuin ensiksi kuolleella puolisolla.
Ositettavan eli avio-oikeuden alaisen omaisuuden määrään saattavat vaikuttaa avioehtosopimus
ja eräät muut seikat. Kun ositus on toimitettu, leski pitää itse osituksessa hänelle tulleen omaisuuden
ja kuolinpesä jakaa osituksessa vainajalle tulleen omaisuuden perintönään. Leskellä on oikeus pitää
jakamattomana hallinnassaan pesään kuuluva yhteinen asunto ja koti irtaimistoineen niin kauan kuin
hän siinä asuu.

Veloista ja varallisuudesta
Perintökaaren velkavastuusäännösten lähtökohtana on, että kuolinpesän osakas ei vastaa
henkilökohtaisesti vainajan veloista. Vainajan ja pesän velat katetaan kuolinpesän varallisuudella.
Hautaamisesta ja perunkirjoituksesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset saa vähentää pesän
arvosta. Ositusta tai perinnönjakoa ei saa toimittaa, ennen kuin pesän ja vainajan velat on maksettu
tai niistä on asetettu maksun turvaava takaus tai muu vakuus. Tuomioistuin voi määrätä osituksen
ja perinnönjaon peruuntumaan, jos tätä kieltoa on rikottua.
Velkasuhde ei lakkaa kuoleman perusteella. Pankki vaatii lainanlyhennyksien maksamisen jatkumisen
tai lainan pois maksun kokonaan kuolinpesältä. Ensisijaisesti vainajan velat maksetaan hänen pesänsä
varoilla. Jos jotain muuta halutaan, esimerkiksi, että leski ottaa lainan hoitaakseen, tulee asioista
neuvotella ja sopia pankin/muun velkojan kanssa. Lahjaveroseuraamukset tulevat mietittäviksi,
jos joku maksaa velkaa toisen puolesta eli esimerkiksi leski lasten puolesta.

Käytännön järjestelyt kuoleman jälkeen

L ESKIOPAS

Tee lista hoidettavista asioista
ja kerää kaikki paperit samaan
paikkaan, niin ne on helppo löytää
tarvittaessa. Pyydä apua, jos joku askarruttaa!

27

Pankkitilit ja niiden käyttöoikeus
Edesmenneen puolison ja lesken yhteisen tilin käyttö kuolemantapauksen jälkeen riippuu siitä,
miten tilinomistaja on tilisopimuksessa yksilöity eli onko kyseessä niin sanottu ja-tili vai tai-tili.
Molemmissa tapauksissa vainajan sijaan tulee hänen kuolinpesänsä. Jos tili on ja-tili eli tiliä ovat
voineet käyttää molemmat tilinomistajat yhdessä, on tilin käyttöoikeus vain kuolleen tilinomistajan
kuolinpesän kaikilla osakkailla ja elossa olevalla tilinomistajalla yhdessä. Jos tili on tai-tili eli tiliä ovat
voineet käyttää molemmat tilinomistajat erikseen, tilinkäyttöoikeus jatkuu periaatteessa siten,
että vainajan kuolinpesällä ja eloonjääneellä tilinomistajalla on oikeus erikseen käyttää tiliä.
Avoleskellä ei ole oikeutta avopuolisonsa tiliin, joka on ollut yksin avopuolison nimissä.
Vainajan eläessään antamat erilliset tilinkäyttöoikeudet lakkaavat automaattisesti tilinomistajan
kuoltua, mutta kuolinpesän osakkaat voivat yhdessä antaa tilinkäyttöoikeuksia. Tilien tiliehdot säilyvät
muuttumattomina tilinomistajan kuolemasta huolimatta. Tilinomistajan kuolema ei esimerkiksi
eräännytä määräaikaisia talletuksia.
Kukin kuolinpesän osakkaista on oikeutettu saamaan tietoja vainajan pankkiasioiden kuolinpäivän
tilanteesta ja kuolinpäivän jälkeisistä pankkiasioista. Perunkirjoitusta varten tarvitaan tietoa myös
lesken varoista ja veloista. Ainoastaan leskellä ja hänen valtuuttamallaan henkilöllä on oikeus näiden
ja muiden pankkiasioihin liittyvien tietojen saamiseen.
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Hautajaisista, perunkirjoituksesta, pesän hoidosta, hallinnosta ja selvityksestä johtuviin kustannuksiin
tarvittavat varat voidaan nostaa tililtä jo ennen perunkirjoitusta. Varat voi nostaa pesän osakas, mutta
nosto voi tapahtua vain laskua vastaan. Muihin tarkoituksiin varojen nostaminen on mahdollista vasta
perunkirjoituksen jälkeen ja nostoihin tarvitaan pesän kaikkien osakkaiden suostumus. Vainajan tiliä
käytettäessä on pankille osoitettava, ketkä ovat kuolinpesän osakkaita ja siten yhdessä oikeutettuja
tilejä käyttämään. Tätä varten tarvitaan perukirja sukuselvityksineen sekä mahdollinen testamentti
tai digi- ja väestötietoviraston vahvistama perukirja.
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Kirjaa tehtävät asiat ja tehdyt toimet ylös,
surun keskellä muisti pettää helposti.

Käytännön järjestelyt kuoleman jälkeen

Lain ja oikeuskäytännön mukaan tilillä olevien varojen katsotaan olevan sen henkilön omistamia,
jonka nimissä tili on. Jos siis pankkitili on yksin toisen avio- tai avopuolison nimissä, ei juridisesti
toisella (ei-omistaja-) puolisolla ole oikeutta käyttää tilin varoja ilman erikseen määriteltyä
käyttöoikeutta. Jos tilin omistajapuoliso kuolee, tulee tilin omistajaksi hänen kuolinpesänsä,
ja jos pesässä on avioleski, on hän mukana päättämässä kuolinpesän asioista siihen saakka,
kunnes ositus on tehty.

Lapsen edunvalvonta
Kuolemantapauksen myötä alaikäisestä lapsesta tulee kuolinpesän osakas ja hän perii edesmenneen
vanhempansa. Osakkuus edellyttää usein lapsen edunvalvojana toimivalta huoltajalta uusien
asioiden huomioon ottamista lapsen omaisuuden hoidossa. Lapsen edunvalvonnasta säädetään
holhoustoimesta annetussa laissa (holhoustoimilaki), ja lain noudattamista valvoo Digi- ja väestö
tietovirasto.
Kun alaikäisen lapsen vanhempi kuolee, tulee Digi- ja väestötietovirastosta kirje, jossa pyydetään
laatimaan omaisuusluettelo lapsen omaisuudesta. Jos lapsen omaisuuden yhteenlaskettu arvo ylittää
20 000 euroa, lapsi merkitään holhousasioiden rekisteriin. Viranomainen voi myös tehdä merkinnän
holhousasioiden rekisteriin ja valvoa vähäisemmänkin omaisuuden hoitoa, jos katsoo siihen olevan
erityisiä syitä, esimerkiksi osakkuus velkaisessa kuolinpesässä.
Edunvalvonnan merkitseminen holhousasioiden rekisteriin tuo mukanaan velvollisuuden vuositilin
tekemiseen, jossa selvitetään lapsen omaisuudessa tapahtuneet muutokset sekä se, mihin lapsen
varoja on käytetty. Lapsen varojen käyttö on rajoitettua. Omaisuutta voi käyttää vain lapsen omiin
tarpeisiin, ja sallittuun omaisuuden käyttöön voivat vaikuttaa sekä lapsen saama eläke
että vanhemman elatusvelvollisuus.

Käytännön järjestelyt kuoleman jälkeen
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Leski on alaikäisten lastensa huoltaja eli lakimääräinen edunvalvoja. Hän voi myös joissain tilanteissa
haluta jonkun toisen henkilön toimimaan puolestaan edunvalvojana. Tätä mahdollisuutta saatetaan
käyttää, jos kuolinpesään jää paljon erilaista omaisuutta ja varallisuutta. Käräjäoikeus määrää
hakemuksesta ulkopuolisen edunvalvojan. Yli 15-vuotiaan lapsen mielipidettä on kuultava häntä
koskevissa asioissa.
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Lapsen varallisuuden käyttäminen oikeustoimiin on osin luvanvaraista. Viranomaisen lupaa
edellyttävät oikeustoimet on mainittu holhoustoimilain 34 §:ssä. Lupa on haettava esimerkiksi
asunnon ja kiinteistön myymiseen ja ostamiseen, metsän myymiseen tai myytäväksi hakkauttamiseen,
omaisuuden pantiksi luovuttamiseen ja muun lainan kuin valtion takaaman opintolainan ottamiseen.
Jos leskivanhempi lapsensa edunvalvojana on oikeustoimessa itse vastapuolena tai hänen ja lapsen
edut saattaisivat muutoin joutua ristiriitaan, on hänen haettava itselleen edunvalvojan sijainen
oikeustoimen ajaksi. Edunvalvojan sijaisen tarve kannattaa varmistaa Digi- ja väestötietovirastosta.
Luvista peritään valtiovarainministeriön asetuksella määrittämät maksut. Lupamaksu maksetaan
päämiehen varoista. Perinnönjakolupaa koskevan maksun edunvalvoja voi sopia maksettavaksi kuolin
pesän varoista, mikäli pesän osakkaat siihen suostuvat.
Lapsen eläkkeet on tarkoitettu käytettäviksi lapsen jokapäiväisiin elinkustannuksiin. Lapsen saamat
eläkkeet tulee merkitä vuositiliin, mutta yleensä niiden käyttöä ei tarvitse erikseen selvittää.
Selvitys on kuitenkin tehtävä, jos Digi- ja väestötietovirasto sitä vaatii. Yleensä selvitystä pyydetään
vain, mikäli eläkkeet ovat huomattavan suuret. Lapsen eläkkeet voi pääsääntöisesti ohjata tulemaan
vanhemman tilille. Epäselvissä tapauksissa kannattaa olla aina yhteydessä Digi- ja väestötietovirastoon.
Tarkempia ohjeita lapsen omaisuuden hoitamiseen sekä tarvittavat lupahakemukset ja vuositili
kaavakkeet löytyvät Digi- ja väestötietoviraston nettisivuilta https://dvv.fi/alaikaisen-edunvalvonta
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Todella suuria ja isoja päätöksiä ei kannata tehdä ihan heti!
Vaikka kuinka olisit varma tunteistasi, niin ne kuitenkin
muuttuvat moneen kertaan.
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Käytännön järjestelyt kuoleman jälkeen

Oikeusapua
Jos tarvitset lainopillista apua, voit kääntyä kunnassasi sijaitsevan valtion oikeusaputoimiston
puoleen. Avun saaminen on sidottu hakijan ja hänen avio- tai avopuolisonsa tuloihin ja varallisuuteen.
Julkista oikeusapua voivat saada Suomessa asuvat henkilöt, mutta sitä ei anneta yhtiöille tai yhteisöille.
Jokainen voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan kokonaan tai osittain
valtion varoilla. Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset asiat. Oikeusapua tarjoavat myös yksityiset
lakitoimistot, mutta heidän palvelujensa hinnat ovat korkeammat.
Lisätietoja julkisesta oikeusavusta www.oikeus.fi/oikeusapu
Suomen Asianajajaliitto järjestää maksutonta asianajajapäivystystä useilla paikkakunnilla.
Asianajaja neuvoo kaikissa oikeudellisissa asioissa ja ohjaa sinut tarvittaessa asiaan perehtyneen
asianajajan tai oikean viranomaisen puoleen. Päivystyksen aikana ei laadita asiakirjoja eikä hoideta
laajempia toimeksiantoja.
Lisätietoa www.asianajajat.fi

Kannattaa rohkeasti kysyä apua/neuvoa.
Jos taloudellisesti mahdollista niin kannattaa
antaa asianajajan hoitaa erilaisia paperiasioita.
Asianajajalla on kokemusta ja asianajajan kanssa pystyi
keskustelemaan ja sai neuvoja sekä taakka keveni.

Käytännön järjestelyt kuoleman jälkeen
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Lakimies apuun, jos menee liian hankalaksi.
Maksaa itsensä kyllä takaisin.
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TUKEA
JA APUA
Kriisituen ja ammattilaisten antaman tuen lisäksi
moni hyötyy vertaistuesta. Seuraavassa osiossa
kerrotaan tarkemmin Nuoret Lesket ry:n
ja muiden tahojen tarjoamasta tuesta.

Arjen kohtaaminen kumppanin kuoleman jälkeen on raskasta ja vaatii paljon voimia.
Uuden elämäntilanteen edessä kaikki tuki on arvokasta. Läheiset ja ystävät ovat
yleensä parhaita tukijoita. Joskus voi tuntua hyvältä jakaa asiaa myös ulkopuolisen
tai ammattiauttajan kanssa. Vertaistuesta on monille hyötyä myös silloinkin,
kun menetyksestä on jo kulunut enemmän aikaa. On hyvä huomata, ettei olekaan
tilanteessa yksin. Muiden kumppaninsa menettäneiden kanssa voi jakaa kokemuksia
ja ajatuksia.
Jokaisen suru on erityinen, ja sitä tulee kunnioittaa. Suru on usein aaltoilevaa ja vaikeat tunteet voivat
olla läsnä pitkänkin ajan jälkeen menetyksestä. Ole armollinen itsellesi ja muista, että sinun ei tarvitse
pärjätä yksin. Uskalla pyytää ja vastaanottaa apua.

KRIISIAPUA HETI TAPAHTUNEEN JÄLKEEN
Riippumatta asuinpaikastasi olet oikeutettu kunnalliseen kriisitukeen. Kriisitukea voit pyytää
sairaanhoitopiirisi kriisipäivystyksestä. Kriisipäivystykseen saat useimmissa tapauksissa yhteyden
joko terveyskeskuksen tai hätäkeskuksen kautta. Tietyissä tapauksissa kriisitukea voidaan tarjota
myös automaattisesti esimerkiksi silloin, jos poliisi on tuonut kuolinviestin. Vaikka olisit aluksi
kieltäytynyt kriisituesta, voit olla myös itse yhteydessä kriisipäivystykseen ja pyytää sitä uudelleen.
Kriisipäivystyksen työntekijät auttavat myös jatkotuen selvittämisessä. Kriisitukea antavat
mm. kriisityöhön erikoistuneet sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaiset.
Terveyskeskuksesta ja työterveyshuollosta on mahdollista saada ammattilaisten tukea menetyksen
käsittelyyn. Lähimmän terveyskeskuksen tai psykiatrisen päivystyksen voit selvittää päivystysavusta
numerosta 116 117.

Tukea ja apua
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MIELI ry tarjoaa keskusteluapua kriiseissä ja vaikeissa elämäntilanteissa matalalla kynnyksellä ja ilman
lähetettä. Kriisipuhelin päivystää 24 tuntia vuorokaudessa joka päivä numerossa 09 2525 0111.
Voit soittaa nimettömästi ja luottamuksellisesti. Voit myös varata Mieli ry:n kautta keskusteluajan
kasvokkain lähimmästä kriisikeskuksestasi. Jos taas koet kirjoittamisen luontevammaksi tavaksi jakaa
ajatuksiasi, on Mieli ry:llä tarjolla lisäksi erilaisia chat-palveluita.
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VERTAISTUKI
Vertaistuki on kokemusten jakamista toisten saman kokeneiden kanssa. Vertaistuki auttaa jaksamaan
ja tuo uusia näkökulmia omaan tilanteeseen. Se myös antaa tunteen siitä, että ei ole yksin.

Nuoret Lesket ry:n tarjoama vertaistuki
Nuoret Lesket ry on työikäisten leskien ja leskiperheiden vertaistukijärjestö.
Yhdistys tarjoaa vertaistukea, lohtua ja tietoa kaikille ennen eläkeikää kumppaninsa menettäneille.
Lisäksi toimintaa on myös vanhempansa menettäneille lapsille ja nuorille.

Kuka voi osallistua toimintaan?
Toimintaan voivat osallistua kaikki ennen eläkeikää kumppaninsa menettäneet. Mukana on monen
laisia leskiä aina parikymppisistä eläkeikää lähestyviin. Tervetulleita ovat niin avioliitosta, avoliitosta
kuin seurustelusuhteestakin kumppaninsa menettäneet.
Osallistumiseen ei ole mitään tiettyjä aikarajoja - mukaan voi tulla silloin kuin itsestä hyvältä tuntuu
ja omat voimavarat antavan myöten, oli menetyksestä sitten kulunut päiviä tai useampi vuosi.
Joidenkin viikonloppujen osalta toki suositellaan, että osallistumishetkellä menetyksestä olisi kulunut
vähintään noin puoli vuotta. Mikäli menetyksestä on kulunut kovin lyhyt aika, voi osallistuminen
tuntua liian kuormittavalta eikä viikonlopusta saa kaikkea hyötyä irti.
Nuoret lesket vertaistukiryhmä oli paras tuki!
Siellä tiesi, että kaikki ymmärtävät toisiaan,
koska oli sama kokemus takana.
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Kun vertaistukiryhmässä kuuli muiden kovin
samankaltaiset tarinat omani kanssa tajusin,
että kyllä tästä oikeasti voi selvitä.
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Toimintamuodot
Yhdistys tarjoaa monenlaista tukea ja toivommekin, että jokainen leskeytynyt löytää itselleen sopivan
tavan osallistua toimintaan. Lisätietoa toiminnasta ja tapahtumista löydät yhdistyksen nettisivuilta.
Vertaistukiryhmät
Vertaistukiryhmiä on useilla paikkakunnilla ja ne kokoontuvat noin kerran
kuukaudessa. Vertaistukiryhmien ohjaajat ovat itsekin aiemmin leskeytyneitä.
Viikonloput
Nuoret lesket ry järjestää vuosittain useita vertaistukiviikonloppuja
Puhelin
Vertaistukipuhelimen tarkoituksena on tarjota leskille mahdollisuus
keskustella rauhassa puhelimessa erilaisista leskeyteen liittyvistä asioista.
Tapahtumat
Nuoret lesket ry järjestää vuosittain useita vertaistukitapahtumia.
Verkkotuki
Leskien kesken -verkkoyhteisö, Vertaisvirtaa-mobiilisovellus ja videoyhteydellä tapahtuvat
vertaistapaamiset tarjoavat vertaistukea ajasta ja paikasta riippumatta.
Lapset ja nuoret
Läheisen kuolema on lapselle/nuorelle yksi elämän raskaimmista kokemuksista
ja sen käsittelemiseen tarvitaan aikuisen tukea.
Muuta tukea

Vapaaehtoistoiminta
Vapaaehtoiset mahdollistavat monipuolisen ja valtakunnallisen toimintamme.
He jakavat kokemustaan, osaamistaan ja aikaansa monin eri tavoin!
Tukea ja apua
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Nuoret lesket tarjoaa paljon myös muuta tukea. Yhdistyksen kautta on saatavilla tietoa ja
neuvontaa. Lisäksi yhdistys tekee vaikuttamistoimintaa ja toimii aihealueensa asiantuntijana
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Muita vertaistukijärjestöjä
Surunauha ry
Surunauha ry on valtakunnallinen vertaistukijärjestö itsemurhan tehneiden läheisille.
Yhdistys järjestää vertaistukiryhmiä ja -viikonloppuja sekä tukihenkilötapaamisia. Lisäksi voit pyytää
vertaistukipuhelua tai osallistua vertaistuelliseen keskusteluun keskustelualueella tai chateissä.
https://surunauha.net

Huoma – Henkirikoksen uhrien läheiset ry
Huoma – Henkirikoksen uhrien läheiset ry tarjoaa vertaistukea henkilöille, joiden läheinen
on menehtynyt toisen henkilön tahallisesti surmaamana, esimerkiksi tapon tai murhan uhrina.
Toimintamuotoina ovat paikalliset vertaistukiryhmät, valtakunnalliset vertaistukiviikonloput
sekä puhelinvertaistuki.
www.huoma.fi

Käpy Lapsikuolemaperheet ry
Käpy ry tarjoaa valtakunnallista vertaistukea lapsen kuoleman kokeneille perheille.
Vertaistukea on saatavilla ensisijaisesti vanhemmille ja perheille, joiden lapsi on kuollut
raskauden myöhäisessä vaiheessa, vauvana, lapsuudessa, nuorena tai nuorena aikuisena.
Yhdistys järjestää vertaistukiryhmiä, vertaistukiviikonloppuja ja vertaistapaamisia sekä välittää
tukihenkilöitä. Vertaistukiryhmien ohjaajat ja tukihenkilöt ovat koulutettuja vapaaehtoisia,
itsekin lapsensa menettäneitä vanhempia.
https://kapy.fi
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Vertaistuki oli minulle ainoa paikka purkaa surua
ja ajatuksia sekä kokea kuuluvansa johonkin,
saavansa elämiselleen jonkun syyn.
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Surevan kohtaaminen -toiminta
Surevan kohtaaminen on neljän Surujärjestön (Nuoret Lesket ry, Käpy ry, Huoma ry ja Surunauha ry)
yhteistyössä toteuttamaa toimintaa. Toiminnan tarkoituksena on lisätä ammattilaisten tietoa surevien
kohtaamisesta, tukemisesta sekä tuen pariin ohjaamisesta valtakunnallisesti. Surevan kohtaaminen
-nettisivuille on koottu tietoa suruun ja surevan kohtaamiseen liittyvistä asioista. Lisäksi toiminta
kouluttaa ja välittää kokemusasiantuntijoita.
www.surevankohtaaminen.fi

Potilasyhdistykset
Syöpäjärjestöt tarjoavat tukea läheisensä syöpään menettäneille puhelimitse, sähköpostitse ja chatissa.
Myös muut potilasyhdistykset voivat järjestää tukea omaisensa sairauden myötä menettäneille.
Tarkempaa tietoa saa potilasyhdistysten nettisivuilta tai ottamalla suoraan yhteyttä yhdistyksiin.

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry tarjoaa tukea ja toimintaa perheille, joissa on vain yksi
vanhempi.
www.yvpl.fi

Vertaistuki on sitä, että on olemassa joku,
joka välittää, ja omaa jonkinlaisen
käsityksen siitä mitä tunnet juuri nyt.
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Vertaistuki oli sanomattoman tärkeää.
Näin, etten ole yksin ja tapahtuneesta
on mahdollista toipua.

Tukea ja apua
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Muita tukea tarjoavia tahoja
Terveydenhuolto
Julkisen terveydenhuollon kautta on mahdollista päästä lääkärin, sairaanhoitajan, psykiatrisen
sairaanhoitajan, depressiohoitajan tai psykologin vastaanotolle. Jos kuulut työterveyshuollon
tai opiskelijaterveydenhuollon piiriin, voit hakea tukea myös niiden kautta.
Kelan tukemaan psykoterapiaan voit tarvittaessa saada psykiatrilta lähetteen. Kelan korvaus
edellyttää, että terapeutti on Kelan hyväksymä. Tarkemmat ohjeet tästä löytyvät Kelan sivuilta.
Jos taloudellinen tilanteesi sen sallii, voit hakeutua terapiaan myös omakustanteisesti ja varata
ajan suoraan valitsemaltasi terapeutilta. Sureva voi hakea tukea myös terveydenhuollon
mielenterveyspalveluista ja kriisikeskuksesta.

Kotipalvelu
Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon,
lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien
tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista.
Sosiaalihuoltolain mukaan kunnan on järjestettävä kotipalvelua sairauden, synnytyksen, vamman
tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen
perusteella niille henkilöille, jotka tarvitsevat apua selviytyäkseen edellä mainituista tehtävistä
ja toiminnoista. Perheenjäsenen kuolema on lain tarkoittama erityistilanne.
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Seurakunnat
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Voit ottaa yhteyttä omaan seurakuntaasi ja varata keskusteluaikaa papilta tai diakonilta.
Myös perheasiain neuvottelukeskuksista voi hakea tukea elämän kriisitilanteissa.
Seurakunnat järjestävät sururyhmiä läheisensä menettäneille. Evankelisluterilainen
kirkko tarjoaa myös tukea puhelimitse, chatin kautta ja kirjeitse.
https://evl.fi/kirkonkeskusteluapu
Kirkon palveleva puhelin 0400 221 180, avoinna joka päivä klo 18-24

Tukea ja apua

MIELI Suomen Mielenterveys ry
MIELI Suomen Mielenterveys ry järjestää vertaistukikursseja ja vertaistukiryhmiä,
ylläpitää kriisipuhelinta, alueellisia kriisikeskuksia ja netin kautta toimivaa keskustelutukea.
MIELI Suomen Mielenterveys ry:n nettisivut https://mieli.fi
Valtakunnallinen kriisipuhelin 09 2525 0111

Tukinetti
Tukinetistä löydät palveluita, joiden tarkoituksena on ihmisen auttaminen, tuen tarjoaminen sitä
tarvitseville ja kokemusten jakaminen. Tukinetin teemojen kautta voit tutustua sinua koskettaviin
aiheisiin, osallistua ryhmächatteihin tai kahdenkeskisiin chatteihin, ottaa osaa ryhmäkeskusteluihin
tai saada henkilökohtaisen tukihenkilön. Keskustelu helpottaa.
https://tukinet.net

Suomen Punainen Risti
Suomen Punainen Risti voi antaa henkistä ja aineellista tukea äkillisissä onnettomuustilanteissa.
Nettisivustoille on koottu tietoa kriisitilanteiden jälkeisistä reaktioista ja henkisestä tuesta.
www.punainenristi.fi

Eläkeliitto ry
Eläkeliiton Yhtäkkiä yksin® -kurssit on tarkoitettu yli 50-vuotiaille leskille. Sopeutumista tukevalle
kurssille hakeminen ei edellytä Eläkeliiton yhdistyksen jäsenyyttä.
www.elakeliitto.fi

Mannerheimin Lastensuojeluliitto
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Tukea lapsille, nuorille ja vanhemmille.
www.mll.fi

Pelastakaa Lapset ry
Pelastakaa Lapset ry ylläpitää muun muassa tukiperhe- ja tukihenkilötoimintaa.
www.pelastakaalapset.fi
Tukea ja apua
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LAPSEN TUKEMINEN SURUSSA
Vanhempansa menettää vuosittain noin 1800 lasta. Vanhemman kuolema on yksi elämän
raskaimmista kokemuksista, jonka käsittelemiseen lapsi tarvitsee aikuisen tukea.
On äärimmäisen tärkeää, että lapsi voi jakaa kokemaansa aikuisen kanssa.

Kuinka käsitellä asiaa lapsen kanssa?
Rehellisyys ja avoimuus
Lapselle kannattaa olla rehellinen vanhemman kuolemaan liittyvien asioiden suhteen.
Turvallisen aikuisen, mieluiten oman vanhemman, on hyvä kertoa lapselle selkeästi, lapsen ikätason
mukaisella kielellä, mitä on tapahtunut. Lasta kannattaa rohkaista esittämään kysymyksiä ja puhumaan
asiasta myös myöhemmin. Lapsi on hyvä ottaa mukaan myös hautajaisvalmisteluihin, hautajaisiin
ja erilaisiin rituaaleihin. Lasta on kuitenkin hyvä valmistella etukäteen näihin tilanteisiin ja turvallisen
aikuisen on hyvä olla lapsen tukena.

Turvallisuuden tunteen vahvistaminen
Lapsi tarvitsee vanhempansa kuoleman jälkeen normaalia enemmän läheisyyttä ja huolenpitoa.
Lapselle on tärkeää, että normaali arki rutiineineen jatkuu surunkin keskellä ja tuo mukanaan
turvallisuuden tunteen. Lasta kannattaa rohkaista normaaliin toimintaan, kuten leikkimiseen,
kouluun/päiväkotiin, harrastuksiin ja kavereiden tapaamiseen.

Tunteiden käsittely
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Vanhemman kuolema herättää lapsella monenlaisia tunteita, jotka voivat tuntua hämmentäviltä.
Lapselle kannattaa kertoa, että monenlaiset tunteet kuuluvat suruun ja ovat normaaleja.
Lasta voit tukea auttamalla häntä tunnistamaan, ilmaisemaan ja käsittelemään tunteitaan.
Kiinnitä myös huomiota lapsen vahvuuksiin ja vahvista lapsen itsetuntoa.
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Vain toinen saman kokenut ymmärtää heti surun
pienimmät ja kummallisimmatkin vivahteet!

Tukea ja apua

Leikki, luovuus ja toiminnallisuus
Lapsen kanssa puhuminen on tärkeää, mutta sen ohella lapsi saattaa tarvita konkreettisia tapoja
työstää surua. Huomioi luovuus ja toiminnallisuus lapsen tukemisessa. Ikätasosta riippuen lapsen
kanssa voi esimerkiksi piirtää, askarrella, kirjoittaa, kuunnella musiikkia tai katsella valokuvia.
Rohkaise lasta leikkimään ja hyväksy myös leikit, joiden kautta lapsi käsittelee asiaa.
Kuolleen vanhemman muistelu on myös tärkeä osa lapsen surun käsittelyä.

Nuoren surun erityispiirteitä
Nuoren reaktiot vanhemman menetykseen voivat olla hyvin voimakkaita, mutta tunteita ei
välttämättä näytetä ulospäin. Nuori saattaa riidellä jäljellä olevan vanhemman tai muiden lähipiiriin
kuuluvien kanssa. Myös koulussa voi ilmetä ongelmia nuoren oireillessa vanhemman kuolemaa.
Lapsuudesta tuttu maaginen ajattelu saattaa herätä ja usein nuori voi myös syyttää itseään
tapahtuneesta. Jotkut nuoret voivat myös kokea vanhemman kuoleman häpeäksi, joka pitää salata
eikä asiasta haluta kertoa. Monet tuntevat myös suurta vastuuta kuolleen vanhemman tehtävistä
tai pienemmistä sisaruksista. Tyypillistä nuoren surussa on myös pakenemiskäyttäytyminen.
Nuori saattaa pyrkiä välttelemään asian käsittelyä ja surun kokemista pitämällä itsensä kiireisenä.
Nuorta ei pidä painostaa käsittelemään menetystään, mutta hänen tulee halutessaan saada siihen
apua myös muilta aikuisilta kuin omilta vanhemmilta, tarvittaessa ammattilaiselta.

Mille tahoille vanhemman kuolemasta olisi hyvä kertoa?
Vanhemman kuolemasta on hyvä ilmoittaa heti päivähoitoon, kouluun ja harrastuksiin.
Yhdessä opettajan tai päivähoidon työntekijän kanssa kannattaa sopia, miten tapahtuneesta
kerrotaan hoitopaikassa tai koulussa. Kannattaa sopia myös normaalia tiiviimmästä yhteydenpidosta
kodin ja koulun/hoitopaikan välillä.

Alkuvaiheessa voimakkaatkin reaktiot ovat normaaleja, mutta jos lapsen olo ei tunnu helpottavan,
tukea kannattaa hakea. Tukea voi hakea myös, jos vanhemmalla herää huoli lapsesta ja huoli
kuormittaa.
Tukea ja apua
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Milloin on syytä harkita ammattiapua?
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Mistä apua saa?
Koulussa oleva lapsi tai nuori voi käyttää hyväkseen kouluterveydenhuollon, psykologin ja kuraattorin
palveluita. Tukea lapselle voi hakea myös perheneuvolasta. Tarvittaessa lapsi tai nuori voi saada
lähetteen terapiaan. Seurakunnilla ja järjestötoimijoilla voi olla tarjolla sururyhmiä lapsille.
Nuoret Lesket ry järjestää ryhmiä ja toimintaa lapsille ja nuorille. Yhdistyksen nettisivuille
on koottu tietoa lapsen ja nuoren surusta. Lapsen ja nuoren surusta kertova opaskirjanen lähetetään
kaikille yhdistykseen liittyville, joilla on alaikäisiä lapsia. Opaskirjanen on ladattavissa ja luettavissa
myös yhdistyksen nettisivuilla https://nuoretlesket.fi/vertaistuki/lasten-ja-nuorten-vertaistuki
Suosittelemme lisäksi tutustumaan Surevan kohtaaminen -toiminnan nettisivuihin, joilta löytyy oma
osio lapsen ja nuoren suruun liittyen www.surevankohtaaminen.fi/lapsenjanuorensuru
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Älä epäröi hakea ammattiapua etenkin,
jos suru vaikuttaa vahvasti mielen‑
hyvinvointiisi tai laskee toimintakykyäsi.
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TALOUDELLINEN
TUKI
Puolison kuoleman jälkeen perheen taloudellinen
tilanne muuttuu. Leskeys on käsitteenä erilainen
riippuen siitä, kuoliko kumppani avioliiton, avoliiton,
rekisteröityneen parisuhteen vai seurustelusuhteen aikana. Osalla leskeytyneistä on lapsia.
Lainsäädännöllisesti heidän asemansa on erilainen.

Perhe-eläkkeet ja muut lakisääteiset korvaukset on tarkoitettu turvaamaan
omaisten toimeentuloa puolison tai vanhemman kuoleman jälkeen. Jos kuoleman
on aiheuttanut työtapaturma tai liikenneonnettomuus, korvaukset maksetaan
tapaturma- ja liikennevakuutuksen mukaan. Näissä tilanteissa perhe-eläkkeen
määräytymis- ja maksuperusteet poikkeavat joiltakin osin alla esitetystä.
Oikeus leskeneläkkeeseen voi esimerkiksi olla laajempi ja toisaalta siihen saattaa
liittyä joitakin rajoituksia. Tarkempia tietoja kannattaakin näissä tapauksissa
kysyä aina tapaturma- ja liikennevakuutusyhtiöistä.

PERHE-ELÄKE
Perhe-eläke turvaa toimeentulon, kun puoliso tai huoltaja kuolee. Perhe-eläkkeitä ovat leskeneläke
ja lapseneläke. Nämä yhdessä muodostavat kokonaisuuden ja vaikuttavat toisiinsa.

Ketkä voivat saada perhe-eläkettä?
Perhe-eläkettä voivat saada leski, rekisteröidyn parisuhteen eloonjäänyt puoliso, sekä alle 20-vuotiaat
lapset. Vuoden 2022 alusta voimaan tulleen uudistuksen myötä myös avopuoliso voi saada lesken
eläkettä tiettyjen ehtojen täyttyessä. Lisäksi edunjättäjän entisellä puolisolla on oikeus perheeläkkeeseen, jos edunjättäjä oli velvollinen maksamaan hänelle elatusapua.

LES KIOPAS

Mistä perhe-eläke koostuu ja kuinka sitä voi hakea?
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Perhe-eläke koostuu leskeneläkkeestä ja mahdollisesta lapseneläkkeestä. Suomessa on kaksi toisiaan
täydentävää lakisääteistä perhe-eläkejärjestelmää: Kelan hoitama perhe-eläke ja työeläkejärjestelmän
perhe-eläke, joka perustuu edunjättäjän ansaitsemaan työ- tai yrittäjäeläkkeeseen. Perhe-eläkettä
voi saada samaan aikaan kummankin järjestelmän kautta. Perhe-eläkkeitä voi hakea joko Kelasta
tai kuolleen työeläkelaitoksesta yhdellä lomakkeella.

Taloudellinen tuki

Leskeneläke
Vuoden 2022 alusta voimaan tulleen perhe-eläkelainsäädännön uudistuksen myötä leskeneläkkeen
saajat jakautuvat kahteen ryhmään, joiden kohdalla leskeneläkkeen ehdot poikkeavat. Keskeisimmät
muutokset koskevat leskeneläkkeen kestoa sekä avoliitosta leskeytyneiden oikeutta eläkkeeseen.
Mikäli olet menettänyt kumppanisi ennen 1.1.2022 ja/tai olet syntynyt ennen vuotta 1975 sinun
kohdallasi pätee vanha leskeneläkelainsäädäntö. Jos taas olet jäänyt leskeksi 1.1.2022 jälkeen
ja olet syntynyt vuonna 1975 tai sen jälkeen, noudatetaan kohdallasi uudistunutta lainsäädäntöä.

Leskeneläke avioliiton perusteella
Leskellä on oikeus leskeneläkkeeseen, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:
■ Leski ja puoliso olivat avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, kun puoliso kuoli.
■ Avioliitto oli solmittu ennen kuin puoliso täytti 65 vuotta.
■ Leskellä ja puolisolla on tai on ollut yhteinen lapsi.
Jos yhteistä lasta ei ole, oikeus leskeneläkkeeseen on kuitenkin, kun kaikki seuraavat lisäedellytykset
täyttyvät:
■ Avioliitto oli solmittu vähintään viisi vuotta ennen puolison kuolemaa.
■ Avioliitto oli solmittu ennen kuin leski täytti 50 vuotta. Ikäraja ei koske naisleskeä,
jos avioliitto oli solmittu ennen 1.7.1990.
■ Puolison kuollessa leski oli vähintään 50-vuotias tai hän oli saanut työkyvyttömyyseläkettä
vähintään kolme vuotta.

Leskeneläke avoliiton perusteella

■ Avopuoliso on kuollut vuonna 2022 tai sen jälkeen.
■ Avoleskellä on huollettavana puolison kanssa yhteinen alle 18-vuotias lapsi.

Taloudellinen tuki
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Vuoden 2022 alusta voimaan tulleen perhe-eläkelainsäädännön uudistuksen mukaan myös avoliitosta
leskeytyneellä on oikeus leskeneläkkeeseen, mikäli kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:
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■ Avoleski ja hänen puolisonsa asuivat yhteisessä taloudessa vähintään viisi vuotta ennen
puolison kuolemaa.
■ Avoleski ja hänen puolisonsa olivat muuttaneet yhteiseen talouteen ennen kuin puoliso
täytti 65 vuotta.
■ Kumpikaan avopuolisoista ei ollut sillä hetkellä avioliitossa muun henkilön kanssa.
Huom! Avolesken leskeneläkeoikeus koskee vain vuoden 2022 jälkeen leskeytyneitä.
Uudistus ei vaikuta takautuvasti jo myönnettyihin leskeneläkkeisiin

Leskeneläkkeen kesto
Leskeneläkkeen kestoon vaikuttaa lesken syntymävuosi sekä se, maksetaanko leskeneläkettä avioliiton
vai avoliiton perusteella.
Ennen vuotta 2022 leskeytyneiden ja/tai ennen vuotta 1975 syntyneiden kohdalla noudatetaan
vanhaa lainsäädäntöä. Vanhan lainsäädännön kohdalla leskeneläkkeen kestolle ei ole määritelty
enimmäismääräaikaa, vaan se myönnetään toistaiseksi voimassa olevana.
Uutta lainsäädäntöä eläkkeen keston suhteen noudatetaan vuonna 1975 tai sen jälkeen syntyneillä,
joiden kumppani on kuollut 1.1.2022 jälkeen. Leskeneläkkeen kesto on tällöin rajattu 10 vuoteen
tai enintään siihen asti kunnes, kun nuorin lapseneläkettä saavista lapsista täyttää 18 vuotta.
Huom! Leskeneläke päättyy myös silloin, jos leski solmii uuden avioliiton alle 50-vuotiaana.
Silloin Kela maksaa leskelle kertasuorituksena hänen kolmen vuoden lesken-eläkkeensä perusmäärää
ja täydennysmäärää vastaavan määrän, jos hän on ehtinyt saada leskeneläkettä vähintään vuoden ajan.
Koskee vain vuonna 2022 tai sen jälkeen leskeytyneitä

LES KIOPAS

Leskeneläkkeen määrä
Leskeneläkkeen määrään vaikuttaa lesken oma työeläke, jo maksussa oleva tai laskennallinen.
Se voi vähentää leskeneläkettä tai johtaa siihen, ettei leskeneläkettä makseta lainkaan.
Leskeneläkettä vähennetään kuuden kuukauden kuluttua kuolemantapauksesta, jos leski on lapseton,
alle 65-vuotias, eikä hän saa työeläkettä. Siihen saakka leskeneläke maksetaan vähentämättömänä.
Jos leski on täyttänyt 65 vuotta tai saa omaa työeläkettä, vähennys tehdään heti. Jos perheessä on
alaikäisiä lapsia, leskeneläkettä vähennetään vasta, kun nuorin on täyttänyt 18 vuotta.
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Kelan leskeneläke maksetaan vain alle 65-vuotiaalle leskelle. Puolison kuoleman jälkeen leskelle
myönnetään alkueläke, jota maksetaan kuusi kuukautta tai sen kuukauden loppuun, jona leski
täyttää 65 vuotta. Alkueläke on vakiomääräinen, mutta se voi olla pienempi jos kuollut puoliso
on asunut tai työskennellyt ulkomailla. Tietyt lesken omat eläkkeet estävät alkueläkkeen saamisen.
Alkueläkkeen jälkeen eläke voi jatkua jatkoeläkkeenä, joka koostuu perusmäärästä ja tulosidonnaisesta
täydennysmäärästä. Jos leskellä on huollettavana alle 18-vuotias lapsi, jatkoeläke on vähintään
perusmäärän suuruinen. Jos huollettavia lapsia ei ole, leskellä voi olla oikeus jatkoeläkkeen
tulosidonnaiseen täydennysmäärään, mutta ei perusmäärään.

Lapseneläke
Lapsi saa lapseneläkettä, jos hänen vanhempansa kuolee. Lapseneläkettä voi saada sekä Kelan
että työeläkejärjestelmän kautta. Myös biologisen vanhemman kuoleman jälkeen syntynyt lapsi on
oikeutettu lapseneläkkeeseen. Jos lapsen vanhemmat eivät olleet avioliitossa, on isyys vahvistettava
ennen eläke-etuuden saamista. Lisätietoja antaa asuinkunnan lastenvalvoja. Jos lapsen molemmat
vanhemmat kuolevat, lapseneläke maksetaan kummankin jälkeen erikseen.
Lapseneläkettä voi myös saada lakiin perustuvana tapaturmaeläkkeenä ja sen lisäksi vapaaehtoisen
tapaturmavakuutuksen perusteella. Jos huoltaja on asunut tai työskennellyt ulkomailla, lapsella voi
olla oikeus perhe-eläkkeeseen myös niistä maista.

Ei-biologinenkin lapsi voi saada eläkettä
Lapseneläkettä voi saada myös silloin, jos lapsen äiti- tai isäpuoli kuolee ja seuraavat edellytykset
täyttyvät:
■ Äiti- tai isäpuoli oli avioliitossa lapsen vanhemman kanssa.
■ Lapsi asui äiti- tai isäpuolensa kanssa samassa taloudessa, kun tämä kuoli.

Kela maksaa perhe-eläkelain mukaista lapseneläkettä alle 18-vuotiaalle edunjättäjän omalle lapselle,
ottolapselle tai lapselle, joka asui edunjättäjän kuollessa hänen kanssaan samassa taloudessa ja jonka
elatuksesta edunjättäjä vastasi.
Taloudellinen tuki
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Kelan kautta maksettava lapseneläke
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Kelan lapseneläkkeeseen kuuluu aina lapsen tuloista riippumaton perusmäärä. Lisäksi lapsi voi
saada täydennysmäärää, johon vaikuttavat muut eläketulot. Kelan lapseneläkettä voi saada myös
kasvatusisän tai -äidin kuoltua.

Työeläkejärjestelmän kautta maksettava lapseneläke
Työeläkejärjestelmän kautta maksettavaa lapseneläkettä haetaan siitä työeläkelaitoksesta,
johon kuollut vanhempi työnsä kautta kuului. Lapseneläkkeen yhteismäärä jaetaan tasan
eläkkeeseen oikeutettujen lasten kesken.
Työeläkejärjestelmän lapseneläkkeen yhteismäärä jaetaan tasan lasten kesken. Perhe-eläkkeen
jakautuminen muuttuu edunsaajien määrän muuttuessa, esimerkiksi lapsen täyttäessä 20 vuotta.
Lapsella on oikeus lapseneläkkeeseen sen kuukauden loppuun saakka, jolloin hän täyttää 20 vuotta.
Tätä lapseneläkettä haetaan siitä työeläkelaitoksesta, johon kuollut vanhempi työnsä kautta kuului.

Lapseneläkkeen kesto
Kela maksaa lapseneläkkeen perusmäärää ja täydennysmäärää alle 18-vuotiaalle. Jos nuori opiskelee,
Kela jatkaa perusmäärän maksamista, kunnes nuori täyttää 21 vuotta. Sitä kutsutaan myös
koululaiseläkkeeksi.
Vuoden 2022 alusta voimaan tulleen lakiuudistuksen myötä työeläkejärjestelmän mukaista
lapseneläkettä maksetaan kunnes lapsi täyttää 20 vuotta (aikaisempi ikäraja on ollut 18 vuotta).

Lapseneläkkeen lisäosa
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Vuoden 2022 alusta voimaan tulleen uudistuksen mukaan lapselle voidaan myös maksaa
lapseneläkkeen lisäosaa, mikäli perheessä ei ole leskeneläkkeeseen oikeutettua leskeä.
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Jos leskeneläkkeen edellytykset eivät lapsen toisen huoltajan kohdalla täyty tai jos toista huoltajaa
ei ole, maksetaan lapselle lapseneläkkeen lisäksi leskeneläkkeen määrää vastaava lisäosa.
Sekä lapseneläkkeen päättymisiän nosto 20 ikävuoteen että lapseneläkkeen lisäosa tulevat voimaan
myös sellaisiin lapseneläkkeisiin, jotka ovat maksussa lain voimaantullessa 1.1.2022. Toisin sanoen,
jos lapseneläkettä tällä hetkellä saava lapsi täyttää 18 vuotta 1.1.2022 tai sen jälkeen, maksetaan
Taloudellinen tuki

hänelle lapseneläkettä automaattisesti 20-vuotiaaksi saakka. Myös oikeus lapseneläkkeen lisäosaan
tarkistetaan, ja niihin lapseneläkkeisiin, joihin lisäosa kuuluu, tehdään korotus.
Maksussa olevien lapseneläkkeiden pidennystä tai mahdollista määrän korotusta lisäosalla ei tarvitse
erikseen hakea.
Eläkelaitokset lähettävät muutospäätökset automaattisesti niille, joita asia koskee.
Tietoa perhe-eläkkeistä ja ohjeita niiden hakemiseen www.kela.fi ja www.tyoelake.fi

TYÖNTEKIJÄIN RYHMÄHENKIVAKUUTUS
Työntekijäin ryhmähenkivakuutus on työnantajan työntekijöilleen ottama henkivakuutus.
Vakuutuksesta maksetaan kuolemantapauskorvaus työntekijän kuoleman jälkeen, mikäli hänellä
on vakuutusehdoissa mainittuja edunsaajia. Edunsaajia ovat vainajan puoliso sekä alle 22-vuotiaat
lapset. Puolisoksi katsotaan myös avopuoliso, jonka kanssa vakuutettu eli yhteisessä taloudessa
avioliitonomaisissa olosuhteissa ja tätä yhteisasumista oli jatkunut yhdenjaksoisesti ennen vakuutetun
kuolemaa vähintään viisi vuotta.
Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksesta haettavat korvaukset käsitellään ja maksetaan keskitetysti
Tapaturmavakuutuskeskuksen korvauspalvelusta. Korvaushakemuksen voi tehdä joko sähköisesti
Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen kotisivuilla www.trhv.fi tai täyttämällä sivuilta löytyvän
korvaushakemuslomakkeen.
Työsuhteen ei tarvitse olla voimassa kuoleman sattuessa, vaan ehtojen mukaan työntekijä säilyy
vakuutettuna kolme vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen.
Lisätietoa työntekijäin ryhmähenkivakuutuksesta www.trhv.fi

puolisollasi ollut hänen itselleen ottama henkivakuutus.

Taloudellinen tuki
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Yrittäjän YEL-vakuutus ei sisällä ryhmähenkivakuutusta. Eläkkeiden hakemista varten tulee ottaa
yhteys siihen vakuutusyhtiöön, josta YEL-vakuutus on otettu. Kannattaa aina tarkistaa, onko kuolleella
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YKSINHUOLTAJAKOROTUS LAPSILISÄÄN
Leskellä, jolla on lapsia, on oikeus hakea lapsilisään yksinhuoltajakorotusta. Suomessa asuvasta
lapsesta maksetaan lapsilisää, kunnes hän täyttää 17 vuotta. Yksinhuoltajalle maksetaan jokaisesta
lapsesta lapsilisään yksinhuoltajakorotusta, jota haetaan Kelasta.

ASUMISTUKI
Leskellä/leskiperheellä saattaa puolison kuolemasta johtuvan tulojen alentumisen vuoksi olla oikeus
asumistukeen. Leskeneläkkeen saaja voi hakea eläkkeensaajan asumistukea. Asumistukea haetaan
Kelasta.

HAUTAUSAVUSTUS
Hautausavustus ei yleensä sisälly ansioeläkelakien mukaisiin etuuksiin. Sitä maksetaan
työeläkelaitoksesta vain, jos työnantajalla on lisäeläkevakuutus. Hautausavustuksesta voi kysyä
kuolleen puolison työnantajalta tai työeläkelaitoksesta. Jotkut ammattiliitot voivat myöntää jäsenilleen
hautausavustusta. Tämä täytyy aina tarkistaa kyseessä olevasta liitosta. Hautausavustusta voi myös
hakea kaupungin sosiaalitoimesta toimeentulotukihakemuksella. Tuolloin sen saamiseen vaaditaan
samat ehdot kuin toimeentulotuen saamiseen.

MUITA TALOUDELLISEN TUEN MAHDOLLISUUKSIA

LES KIOPAS

Sosiaalitoimelta voi tiedustella toimeentulotukea ja/tai sosiaalista luottoa. Seurakuntien diakoniatyön
kautta voi myös hakea sekä taloudellista että psykososiaalista tukea.
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Takuu-Säätiö on vuonna 1990 perustettu valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, joka edistää
taloudellisessa kriisitilanteessa olevien henkilöiden itsenäistä selviytymistä. Asioita voi tiedustella
maksuttomasta neuvontanumerosta 0800-98009.
www.takuusaatio.fi

Taloudellinen tuki
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MITEN
TÄSTÄ
ETEENPÄIN
Kumppanin menetykseen liittyvä suru
ei poistu yleensä kokonaan, mutta usein
leskeytyneet kokevat, että ajan kanssa suru
muuttaa muotoaan. Menetys asettuu osaksi
elettyä elämää. Vaikka suru kulkee mukana,
se ei tunnu enää niin kipeältä kuin alussa.
Elämä jatkuu muuttuneissa olosuhteissa.
Aika tuo mukanaan uusia asioita ja ilon aiheitakin.

MENETETTY RAKAS OSANA ELÄMÄN HISTORIAA
Kumppanin kuolema ei tarkoita tunnesiteen katkeamista. Tunneside voi jatkua myös kuoleman
jälkeen - vaikkakin erilaisena kuin ennen. Tunnesidettä voi ylläpitää monin tavoin, kuten säilyttämällä
kumppanin tavaroita tai kokemalla aistimuksia hänen läsnäolostaan erilaisissa tilanteissa.
Tunneside voi myös muuttaa muotoaan ajan kanssa. Menetetty rakas jää osaksi elämän historiaa.
Päivä päivältä elämä voittaa kuitenkin.

LESKEN UUSI SUHDE
Jossain vaiheessa leskeytymisen jälkeen tulee useimmilla eteen se hetki, jossa uuden suhteen
mahdollisuus tulee ajankohtaiseksi. Toisella se voi tulla hyvinkin pian menetyksen jälkeen, toisella
myöhemmin, ja joku kolmas taas voi valita elää koko loppuelämän ilman uutta kumppania.
Uuden suhteen tai tapailun aloittamiselle ei ole mitään aikarajaa, vaan sen voi aloittaa silloin
kuin itsestä hyvältä tuntuu. Tai olla aloittamatta.

LES KIOPAS

Sain itse siskoltani leskeydyttyä kortin, jossa luki:
”Et tarvitse kenenkään lupaa elääksesi omaa
elämääsi.” Tämän otin ohjenuoraksi ja motoksi itselle.
Monesti nuori leski on jonkinlaisen suurennuslasin ja tarkkailun alla.
Uskalla elää omaa elämääsi haluamallasi tavalla.
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Tunnelin päässä ON valoa, vaikkei siltä tunnu.
Ei tarvitse olla täysipäiväisesti leski, saa olla
iloinen ja jatkaa elämää silloin kun kykenee.

Miten tästä eteenpäin

KUMPPANIN MENETTÄMINEN MUUTTAA IHMISTÄ
Kumppanin menettäminen ja sen aiheuttama suru muuttavat ihmistä. Leskeytyminen laittaa usein
pohtimaan sitä, kuka minä olen ja mitä haluan elämältäni. Usein sen aiheuttaman pysähtymisen myötä
tulee tarkasteltua myös aikaisempia menetyksiä ja elämänkokemuksia. Suuri menetys asettaa asiat
uusiin mittasuhteisiin ja sillä voi olla iso vaikutus myös arvoihin ja asenteisiin. Elämä voi johdattaa
meidät aivan uusiin suuntiin, myös sellaisiin, joihin emme edes olisi arvanneet kulkevamme.
Se voi tuoda mukanaan mukanaan uusia urasuunnitelmia, kiinnostuksen kohteita tai uusia
ihmissuhteita.
Usko siihen, että vielä tulee se päivä, jolloin menetys ei enää täytä arkea ja mieltä kokonaan,
vaan kokemasi tuska on muuttanut muotoaan lempeäksi kaipaukseksi ja kauniiksi muistoiksi.
Se päivä ei ehkä ole tänään, eikä ehkä vielä huomennakaan, mutta luota siihen, että se päivä
vielä koittaa.

En kestänyt kuulla, että kyllä se helpottaa ajan myötä
- en siinä hetkessä. Kenelläkään ei ollut kokemusta
vastaavasta. Nyt voin kokemuksesta sanoa, että kyllä
se suru oikeasti helpottaa tai ainakin muuttaa muotoaan.
Muistan oikein säikähtäneeni, kun hymyilin ja nauroin ensimmäisen
kerran moneen viikkoon. Silloin tajusin, että suru ja ikävä muuttui
erilaiseksi. Ikävä ei lähde koskaan, mutta se on myös rakkautta.

Miten tästä eteenpäin
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Pahimpana epätoivon hetkenä usko,
että vielä se helpottaa. Pieniä hetkiä kerrallaan.
Älä pode huonoa omaatuntoa, jos naurat!
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SANASTOA
A

Avopuoliso
Henkilö, joka elää avoliitossa, ks. avoliitto
Avoliitto
Perhemuoto, jossa kaksi henkilöä elää yhteisessä taloudessa olematta keskenään avioliitossa

D

Digi- ja väestötietovirasto (DVV)
Väestötietojärjestelmää ylläpitävä valtionvirasto

E

Edunvalvoja
Edunvalvoja hoitaa henkilön omaisuutta ja taloudellisia asioita
Edunvalvontavaltuutettu
Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon
sen varalta, että tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan

H

Hautauslupa
Asiakirja, jolla annetaan lupa vainajan hautaamiseen
Holhousviranomainen
Valvoo edunvalvojien toimintaa. Valvonta kuuluu Digi- ja väestötietovirastolle.
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Holhousasioiden rekisteri
Valtakunnallinen rekisteri, josta luovutetaan tietoja eri viranomaisille, yhteisöille ja yksityisille
henkilöille
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K

Kiitostaminen
Kiitostamisella kiitetään vainajaa hänen elämästään. Kiitostaminen tehdään hautaan
siunaamisesta seuraavana sunnuntaina jumalanpalveluksessa.

sanastoa

Kuolinilmoitus
Lehti-ilmoitus henkilön kuolemasta
Kuolinpesä
Kuolleen henkilön varallisuus ja velat
Kuolinpesän osakkaat
Vainajan perilliset, leski ja yleistestamentin saajat
Kuolinpesän asioiden hoitaja
Henkilö, jonka osakkaat valtuuttavat hoitamaan kuolinpesän asioita. Valtuutettu voi olla
joku pesän osakkaista tai täysin ulkopuolinen henkilö, esimerkiksi asianajaja.
Kuolintodistus
Lääkärin kirjoittaman todistus, josta ilmenee myös kuolinsyy

L

Lapseneläke
Maksetaan alle 20-vuotiaalle lapselle, jos hänen äitinsä, isänsä tai muu huoltajansa
(esim. kasvatusäiti tai -isä) kuolee
Leskeneläke
Leskeneläke auttaa taloudellisessa selviytymisessä, kun puoliso kuolee
Leski
Juridisesti leskellä tarkoitetaan avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa ollutta henkilöä,
jonka puoliso on kuollut liiton voimassa ollessa. Puhekielessä leskellä voidaan kuitenkin
tarkoittaa yleisesti kaikkia kumppaninsa menettäneitä parisuhteen muodosta riippumatta.

P

sanastoa
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Perhe-eläke
Perhe-eläke turvaa toimeentulon, kun puoliso tai huoltaja kuolee. Perhe-eläkkeitä ovat
leskeneläke ja lapseneläke. Nämä yhdessä muodostavat kokonaisuuden ja vaikuttavat
toisiinsa.

55

Perintövero
Perintönä tai testamentilla saadusta omaisuudesta suoritettava vero
Perunkirjoitus
Selvitetään kuolinpesän tila eli luetteloidaan vainajan omaisuus ja velat
Pesänselvittäjä
Puolueeton henkilö, jonka tehtävänä on selvittää kuolinpesä jakokuntoon

S

Saattohoito
Kuolemaa lähestyvän potilaan hoitamista elämän viimeisinä viikkoina tai päivinä
Sanomakellot
Seurakunnan jäsenen kuolemasta on yleensä tapana ilmoittaa kirkonkelloja soittamalla
omaisten toiveen mukaisesti.
Suruliputus
Suoritetaan silloin, kun ihminen on kuollut. Lippu pidetään tällöin puolitangossa.
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Surusaattue
Hautajaisten osa, jossa osallistujat kulkevat arkun jäljessä järjestäytyneenä joukkona saattaen
sen hautapaikalle
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T

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus
Työnantajan työntekijöilleen ottama henkivakuutus. Vakuutuksesta maksetaan kuoleman
tapauskorvaus työntekijän kuoleman jälkeen, mikäli hänellä on vakuutusehdoissa mainittuja
edunsaajia.

V

Valtakirja
Asiakirja, jolla henkilö valtuuttaa toisen toimimaan puolestaan
Virkatodistus
Virallinen todistus henkilön väestötietojärjestelmässä olevista henkilötiedoista

sanastoa

LÄHTEET
■ Etelä-Savon maistraatti

■ www.veritas.fi

■ Etelä-Savon Osuuspankki

■ www.elo.fi

■ Holhoustoimilaki

■ www.tyoelake.fi

■ Kela

■ www.kela.fi

■ Keski-Suomen maistraatti

■ www.trhv.fi

■ Koponen Juha: Kuolinpesän osakkaan opas

■ www.suomi.fi

■ Kuolinpesän osakkaille -esite, Osuuspankki

■ www.surevankohtaaminen.fi

■ Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö
■ Mikkelin Tuomiokirkkoseurakunta

■ www.mtkl.fi/mika-askarruttaa/
laheisen-kuolema

■ Mikkelin seudun verotoimisto

■ https://mieli.fi

■ Suomen hautaustoimistojen liitto ry

■ https://traumaterapiakeskus.com

■ Työeläkelaki
■ Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspooli
■ Verohallinto
■ Lahti, Tuuli (toim.): SURU, Kustannus Oy
DUODECIM 2020
■ Hartonen, Sarianne: Kuolevaisen käsikirja,
Kustannusosakeyhtiö Otava 2021
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■ Aho, Anna Liisa, Terkamo-Moisio, Anja:
Hoitosuositus - Äkillisesti kuolleen henkilön
läheisten tukeminen

lähteet
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INFO
Leskiopas perustuu Satu Kemppaisen Mikkelin ammatti
korkeakoulussa vuonna 2007 tekemään opinnäytetyöhön
Leskiopas – raportointiosa.
Leskiopasta on vuosien varrella tarkistettu ja muokattu.
Opas uudistettiin kokonaisuudessaan vuonna 2022, jonka
yhteydessä sisältöä päivitettiin ja siihen lisättiin uusia osioita.
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Oppaassa esitetyt lainaukset ovat leskien itse kirjoittamia
kommentteja, joita yhdistys on kerännyt tätä opasta varten.
Lämpimät kiitokset kaikille niille kumppaninsa menettäneille,
joiden kommentteja ja lainauksia saimme käyttää tässä
oppaassa. Suurkiitos myös yhdistyksessä lakineuvontaa
antavalle Saara Tuularille, joka jakoi ammattitaitoaan tämän
oppaan Juridisia velvoitteita-osioon.
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info

MUISTIINPANOJA
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muistiinpanoja
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muistiinpanoja

LESKIOPAS
SINULLE JOK A OLET MENETTÄNYT PUOLISOSI TYÖIK ÄISENÄ

Oppaaseen on koottu tietoa puolison kuolemaan
ja leskeyteen liittyvistä asioista, kuten lakisääteisistä
velvoitteista ja oikeuksista sekä tarjolla olevasta tuesta.

NUORET LESKET RY
Puistokatu 5 A 18, 40100 Jyväskylä
+358 (0)44 300 6477
toimisto@nuoretlesket.fi
www.nuoretlesket.fi

