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Invalidpension
Om du är sjuk och din sjukdom sänker din arbetsförmåga i minst ett års tid utan avbrott så
kan du ha rätt till invalidpension. Det finns tre olika slags invalidpensioner: rehabiliteringsstöd,
delinvalidpension och full invalidpension.
Rehabiliteringsstöd d.v.s. invalidpension för viss tid kan du få om din arbetsförmåga har sänkts för minst
ett års tid men den kan återkomma genom vård eller rehabilitering.
Delinvalidpension kan du få om din arbetsförmåga har sänkts i minst ett år, men du skulle ändå kunna
arbeta deltid. Delinvalidpension för en viss tid kallas delrehabiliteringsstöd.
Full invalidpension kan du få om du har mist din arbetsförmåga permanent. Om du blir arbetsoförmögen
efter din pensionsålder får du ålderspension i stället för invalidpension.

Med arbetsförmåga menas din förmåga att göra alla slags jobb, inte endast ditt eget arbete. Då
man avgör din förmåga att fortsätta i arbetslivet tar man inte bara i beaktande ditt hälsotillstånd
utan också bl.a. din ålder, tidigare arbetserfarenhet, utbildning och andra faktorer som påverkar
anskaffningen av förvärvsinkomst. Man utreder också dina möjligheter att rehabiliteras och återgå
till arbetslivet. Ifall du har fyllt 60 år är villkoren för invalidpension mildare än för personer som är
yngre än du.

Om du blir sjuk och din arbetsförmåga försvagas
Om du blir sjuk lönar det sig att först och främst ta kontakt med Fpa för att få sjukdagpenning. Från Fpa
kan du få sjukdagpenning i 300 dagar, alltså ungefär i ett år. Invalidpensionen börjar vanligtvis först efter
sjukdagpenningsperioden. Ifall din arbetsoförmåga fortsätter ännu efter att du har fått sjukdagpenning
i ungefär 150 dagar skickar Fpa instruktioner om hur du ansöker om invalidpension samt de behövliga
ansökningsblanketterna till dig. Du kan också ansöka om pension via vår webbplats veritas.fi. På samma
adress hittar du en ansökningsblankett för utskrift.
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Om du trots din sjukdom ännu arbetar på heltid kan du ändå ansöka om delinvalidpension. I detta
fall kan du få ett förhandsbeslut på din rätt att få pension samt information om din pensions storlek.
Efter detta bör du inom nio månader bestämma ifall du tar ut delinvalidpensionen eller inte. Din
delinvalidpension kan börja när dina inkomster har sänkts till minst 60 procent av dina tidigare
inkomster. Din personliga inkomstgräns hittar du på ditt förhandsbeslut.
När vi tar ställning till arbetsförmågan undersöker vi samtidigt också din rätt till yrkesinriktad
rehabilitering. Din pensionsansökan samt ditt B-utlåtande kan du sända till Fpa varifrån de
skickas vidare också till oss. Om du i ditt senaste jobb var försäkrad i Veritas, kan du skicka din
pensionsansökan direkt till oss. Du kan även ansöka om pension i vår webbtjänst på adressen veritas.
fi/sv/logga-in. Ansökan kan också sändas via skyddad meddelandetjänst eller per post. Närmare
information om skyddad meddelandetjänst hittas på veritas.fi/sv/kontakt/skyddad-meddelandetjanst.
Per post kan ansökan skickas kostnadsfritt till
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Hur mycket får jag i pension?
Invalidpensionens storlek räknas med förvärvsinkomsten som grund. Inom den privata sektorn tjänar
du in pension för de inkomster och FöPL-arbetsinkomster du haft som företagare eller arbetstagare. Du
kan kontrollera storleken på din intjänade pension till exempel på ditt eget pensionsutdrag på adressen
www.arbetspension.fi. Man loggar in i tjänsten med hjälp av sina egna bankkoder.
Ifall du har förtjänat sammanlagt minst 18 410,22 euro under de tio åren innan du blev arbetsoförmögen
så kan du få pension också för tiden från att arbetsoförmågan inträffat fram till pensionsåldern. Den här
så kallade åter-stående tiden beräknas i regel på basis av inkomsterna för de fem åren som föregått året
då man insjuknade. Delinvalidpensionens storlek är hälften av den fulla invalidpensionen.
Om du får full invalidpension eller rehabiliteringsstöd och den pension vi betalar ut till dig är mindre
än 1 373,30 euro (ensamboende) eller 1 226,13 euro (gift eller sambo) per månad, betalar Fpa därtill
folkpension till dig. Du kan ansöka om folkpension med samma blankett som du söker arbetspension
från oss. Om du har sänt din ansökan direkt till oss skickar vi den vid behov vidare också till Fpa för
behandling.

Får jag arbeta under pensionen?
En försvagad arbetsförmåga ligger som grund för rätten att få invalidpension. En person som får
invalidpension får därför inte förtjäna utan inkomstgränser. Lite arbete är tillåtet och främjar en eventuell
återgång till arbetet. Med full invalidpension får du förtjäna högst 40 procent av dina tidigare inkomster
och med delinvalidpension högst 60 procent. Om de här gränserna understiger 837,59 euro, får dina
inkomster stiga till högst 837,59 euro i månaden. Vi meddelar din inkomstgräns i pensionsbeslutet.
Om du går tillbaka till arbetet under din invalidpension och börjar förtjäna mer än inkomstgränsen tillåter
så kan din pension till en början avbrytas, dvs. lämnas vilande. Avbrottet kan pågå minst tre månader
och högst två år. Ifall din återgång till arbetet är bestående avslutas pensionen. Om däremot arbetet
avslutas inom två år från att din pension blivit avbruten så fortsätter betalningen av din invalidpension.
För arbete som utförs vid sidan av invalidpension eller under tiden som den varit avbruten intjänar man
ny arbetspension 1,5 procent av årsinkomsten. Man betalar också pensionsavgift på lönen som man får.
Den nya pensionen som intjänats under pensionstiden läggs på ansökan till invalidpensionsbeloppet då
invalidpensionen ändras till ålderspension.

Har du frågor om invalidpension?
Ta kontakt med vår pensionsrådgivning:
pensionsradgivning@veritas.fi
tfn 010 195 623*
* För samtal från mobiltelefon debiteras mobilsamtalsavgift och från fast telefon lokalnätsavgift. Vi betjänar dig vardagar kl. 8–16.
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