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Partiell förtida ålderspension
Partiell förtida ålderspensionering ger en möjlighet att kombinera arbete och partiell pension. Partiell
ålderspension kan passa dig om du har fyllt 61 år och vill lyfta en del av din intjänade arbetspension,
innan du inleder din egentliga ålderspensionering.
Du måste inte separat komma överens om att ansöka om pension med din arbetsgivare. Om du vid
sidan av partiell ålderspensionering vill minska ditt arbetande, kom först överens om det med din
arbetsgivare. Om du så vill, kan du också sluta arbeta helt och hållet. Som företagare kan du själv
definiera din FöPL-arbetsinkomst enligt din arbetsinsats.

När?

Hur mycket?

Ta i beaktande

• Du kan gå i partiell
ålderspension när du har
fyllt 61 år (år 2025 stiger den
nedre åldersgränsen till
62 år).

• Du kan lyfta 25 eller
50 procent av den
arbetspension som du
tjänat in.

• När du övergår i partiell
förtida ålderspension
minskar pensionsbeloppet
bestående.
• Minskningen är 0,4 procent
för varje tidigarelagd månad
fram till att du når din lägsta
pensionsålder.

Partiell förtida ålderspension minskar din pension
När du går i partiell ålderspension kan du välja om du lyfter 25 eller 50 procent av din intjänade pension.
Om du tar ut partiell ålderspension innan du nått din lägsta ålderspensionsålder, justeras den andel av
pensionen du lyfter med en förtidsminskning. Till beloppet är minskningen 0,4 procent för varje
tidigarelagd månad fram till att du når din lägsta pensionsålder. När man övergår i partiell förtida
ålderspension minskar pensionsbeloppet bestående.
Om du tar ut din pension först efter din lägsta pensionsålder, höjs ditt pensionsbelopp.
Uppskovshöjningen är 0,4 procent för varje uppskjuten månad.

Exempel på förtidsminskningen
Förtidsminskningen kalkyleras alltid från den lägsta ålderspensionsåldern.
EXEMPEL: Den lägsta pensionsåldern för en sökande är 64 år och den sökande har ansökt om partiell
förtida ålderspension (50 % av den införtjänade pensionen) från 61 års ålder. Den sökande har införtjänat
en arbetspension på 1 400 euro.
Intjänad arbetspension
50 % av arbetspensionen

1400 e
700 e

Minskning av förtidspensionen
(36 månader x 0,4 % = 14,4 %)

-100,80 e

Pensionens belopp

599,20 e

Pensionen är alltså 14,4 % mindre än den vore, om den sökande skulle gå i pension vid 64 års ålder. Ur det
partiella förtida ålderspensionsbeloppet avdras dessutom en livstidskoefficient.
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Syftet med koefficienten är att anpassa pensionerna till finländarnas ökande livslängd.
Livslängdskoefficienten fastställs per ålderskull.

Att övergå i ålderspension
Du kan övergå från partiell förtida ålderspension till egentlig ålderspension när som helst, då du
uppfyller den lägsta pensionsåldern för din åldersklass.
Det lönar sig att söka ålderspension en månad innan du går i pension. Du hittar mera information om
ålderspension på våra webbsidor på adressen veritas.fi/alderspension.

Ändringar i den partiella ålderspensionen
Du kan höja din partiella ålderspension från 25 procent till 50 procent. Andra vägen kan förändringen
inte göras, det vill säga du kan inte välja andelen 50 procent och senare sänka den till 25 procent.
Man kan inte avsluta en partiell ålderspension. Om du ändrar dig kan du inom tre månader från att
beslutet givits annullera den. I det fallet måste du betala tillbaka de pensioner du redan erhållit.

Partiell ålderspension och övrigt socialskydd
Din partiella ålderspension fortsätter också i det fall att du blir arbetslös eller sjukledig från ditt arbete.
Då kan du anhålla om arbetslöshetsunderstöd eller sjukdagpenning vid sidan om pensionen. Den
partiella ålderspensionen inverkar inte på din grunddagpenning, inkomstrelaterad dagpenning eller
sjukdagpenning, men den kan inverka på ditt arbetsmarknadsstöd.
Partiell ålderspension kan däremot påverka arbetsmarknadsstödet. Granska även hur den partiella
ålderspensionen påverkar möjliga stöd från FPA. Mera information hittar du på FPA:s webbsidor.

Att ansöka om pension
Du kan ansöka om pension i vår webbtjänst på adressen veritas.fi/sv/logga-in. Ansökan kan också
sändas per post.
Ansök i tid eftersom pensionen inte kan beviljas retroaktivt.

Så söker du pension
Sök pension enkelt
på webben på
adressen veritas.fi/
pensionsansokan.

Du kan också skriva ut
ansökningsblanketten på
vår webbplats veritas.fi
eller beställa den från vår
pensionsrådgivning.

Posta ansökan portofritt till
adressen:
Veritas Pensionsförsäkring
Kod 5016380
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Våra pensionsrådgivare står till din tjänst på numret 010 195 623* och via e-post
pensionsradgivning@veritas.fi. Bekanta dig också med vår webbplats på adressen veritas.fi.
* För samtal från mobiltelefon debiteras mobilsamtalsavgift och från fast telefon lokalnätsavgift. Vi betjänar dig vardagar kl.
8–16.

Följ oss i sociala medier
facebook.com/veritaselakevakuutus

instagram.com/veritas_fi

twitter.com/veritas_fi

linkedin.com/company/veritas-pensioninsurance-company
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