
Den partiella ålderspensionens belopp justeras med livslängdskoefficienten. Syftet med koefficienten är att 
anpassa pensionerna till finländarnas ökande livslängd. Livslängdskoefficienten fastställs per ålderskull.
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Partiell förtida ålders-
pension 
När du fyller 61 år, gör den partiella förtida ålderspensionen det möjligt för dig att lyfta en del av den 
intjänade arbetspensionen innan du tar ut din egentliga ålderspension. Den partiella ålderspensionen 
är antingen 25 eller 50 procent av den pension du tjänat in fram till slutet av föregående året.

Inga begränsningar för arbete under pensionen

Det finns inga krav eller begränsningar för arbete eller företagarverksamhet under partiell ålderspension.  
Du behöver alltså inte minska på ditt arbete eller dina inkomster för att få pension. Det är inte heller ett 
måste att du arbetar. Kom ändå ihåg att avtala med din arbetsgivare om eventuella ändringar.

När du lyfter pension inverkar på pensionsbeloppet 

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 tidigare-
lagd månad fram till att du når din lägsta pensionsålder. Avdraget är bestående. 
 
Om du tar ut din pension först efter din lägsta pensionsålder, höjs ditt pensionsbelopp. Uppskovshöjningen  
är 0,4 procent för varje uppskjuten månad.

INTJÄNAD PENSION  
Baspension
100 %

50 % andel av 
baspension

– förtidsminskning 
   100,80 € 

1 400 € 700 €

Partiell ålderspension  

SPARANDEL

Pension som in-
tjänats från arbete 
vid sidan om par-
tiell ålderspension

Om lönen är 2 000 €/mån  
och tiden 36 mån, pensions- 
intjäningen 1,5 % (2 000 € x 36  
x 1,5 %) : 12 = 90 € 

599,20 €

Partiell ålderspension  

599,20 €

700 €

61 år Lägsta 
pensions-
åldern  
64 år

Exempel på partiell ålderspension

Exempel på förtidsminskningen

Förtidsminskningen kalkyleras alltid från den lägsta ålderspensionsåldern. Om din pensionsålder är 64 år och 
du lyfter hälften av din pension som 61-åring, görs minskningen för tre år, dvs. 36 x 0,4 % = 14,4 % 

Sammanlagt 1 389,20  €



Ålderspensionen efter partiell förtida ålderpension

Resten av din pension kommer att beviljas som ålderspension. Du kan ansöka om den när du nått din 
lägsta pensionsålder. Om du arbetar vid sidan om den partiella ålderspensionen, intjänar du ny pension 
från arbetet. Ifall du skjuter upp din pensionering, höjs din pension med en uppskovshöjning. Livslängds-ko-
efficienten inverkar också på din ålderspension.

Ändringar i den partiella ålderspensionen

Du kan höja din partiella ålderspension från 25 procent till 50 procent. Andra ändringar är inte möjliga.

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.

Så här ansöker du om pension

Du ska ansöka om partiell ålderspension vid ditt eget arbetspensionsbolag. Tilläggsuppgifter får du av vår 
pensionsrådgivning eller från webben www.veritas.fi. 

* Att ringa ett inrikessamtal till våra 01019-servicenummer, inklusive väntetiden, kostar från det fasta nätet lokalnätsavgift 
och från mobiltelefon mobilsamtalsavgift. Vi betjänar dig vardagar kl. 8–16.

För vem Vad Inga kravställningar  
på arbete 

Inverkar på ålders-
pensionens belopp

•  Personer som fyllt 61 år 
och som inte ännu tar ut 
sin ålderspension 

• År 2025 stiger den lägsta 
åldersgränsen till 62 år. 

• Du kan lyfta 25 eller  
50 procent av den 
ålderspension du 
intjänat. 

• Du behöver inte minska 
på arbetet. 

• Du måste inte heller 
arbeta för att få partiell 
ålderspension. 

• Den andel av pensio-
nen som lyfts i förtid 
minskas med 0,4 pro-
cent för varje tidigare-
lagd månad. 

Hur ansöka om pension
Sök pension enkelt 
på webben på adressen 
veritas.fi/pensionsansokan

Du kan också skriva ut ansöknings-
blanketten på vår webbplats 
veritas.fi eller beställa den från vår 
pensionsrådgivning, tfn 010 195 623 *).

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