
Arbetspensionen ger skydd i många situationer

Arbetet är grunden för  
din arbetspension

Käännä!

Såsom namnet säger, är arbetspension något som man tjänar in i arbete. Grunden för 
arbetspensionen är arbetspensionsförsäkringen som är obligatorisk för alla arbetsgivare. 
Som företagare är du själv förpliktad att ta en arbetspensionsförsäkring för företagare 
(FöPL). 

Den vanligaste formen av arbetspension är ålders- 
pensionen. Ålderspensionsåldern fastställs skilt för 
varje årskull. År 2017 och framåt stiger pensionsåldern 
från 63 med tre månader per år tills den år 2025 är 
65 år.

Du kan ansöka om ålderspension för långtidsarbets-
lösa om du är född mellan åren 1955–57 och om 
du har fått arbetslöshetsdagpenning i 500 dagar samt 
därefter dagpenning för minst en tilläggsdag. Då kan 
du ansöka om ålderspension redan som 62-åring.  
Det andra alternativet är att fortsätta lyfta arbetslös-
hetsdagpenning.

Efter fyllda 61 år kan du börja lyfta partiell förtida 
ålderspension och ta ut en fjärdedel eller hälften av 
din intjänade pension i förtid. På denna del av pensio-
nen görs en bestående inkomstminskning, vilken också 
gör din slutliga pension mindre. Du kan jobba fritt eller 
inte jobba alls vid sidan av den partiella ålderspensio-
nen.

Yrkesinriktad rehabilitering hjälper dig att stanna kvar 
i arbetslivet även om du inte längre kan fortsätta i ditt  
nuvarande arbete. I praktiken innebär den arbetspröv-
ning, utbildning eller arbetsträning för nya arbetsupp-
gifter eller ett nytt yrke.

Invalidpensionen tryggar din vardag ifall en bestående 
sjukdom eller skada hindrar dig från att arbeta.  

Du kan få rehabiliteringsstöd, d.v.s. invalidpension för viss 
tid, om din arbetsförmåga är nedsatt i minst ett år men 
kan återfås med hjälp av vård eller rehabilitering. Full 
invalidpension tryggar din utkomst i det fall att du för-
lorar arbetsförmågan permanent. Delinvalidpension kan 
beviljas om din arbetsförmåga är nedsatt men fortfarande 
tillräcklig för deltidsarbete. 

Minst 63 år gamla personer med nedsatt arbetsförmåga 
har också ett nytt alternativ som heter arbetslivspension. 
Den förutsätter att man har en minst 38 år lång yrkes-
bana med mycket tungt och belastande arbete bakom sig.

Familjepensionen stöder familjens utkomst vid dödsfall. 
Familjepension kan betalas till den efterlevande makan/
maken eller partnern i ett registrerat parförhållande samt 
till den avlidnes minderåriga barn.

Pensionsutdraget visar din pension

På ditt pensionsutdrag kan du se hur mycket pension 
du har tjänat in. Pensionsutdraget hittar du på adressen 
www.arbetspension.fi. Du kan logga in på tjänsten med 
dina bankkoder. Kontrollera också att uppgifterna om din 
arbetshistoria är korrekta.

Endast arbete som försäkrats ger rätt till pension. Om 
din arbetspension blir mycket liten och om du omfattas 
av den sociala tryggheten i Finland, kan du få komplette-
rande folkpension från FPA.
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Inkomsterna är grunden för pensionen

Pension också för perioder då man inte arbetar

Pension hela livet ut tack vare livslängdskoefficienten
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Den anställda tjänar in pension på sin lön och företagaren på sin FöPL-arbetsinkomst. Från år 2017 tjänar du in 1,5 
procent i pension per år oavsett din ålder (2017–2025 undantagsvis 1,7 procent för personer som är 53–62 år). 

Vi står till din hjälp

skicka e-post till 
pensionsradgivning@veritas.fi

ring 010 195 623 *

* 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.

Efter att du uppnått din pensionsålder höjs din pension 
med ytterligare 0,4 procent för varje månad som du 
skjuter upp pensioneringen med. Om du alltså fortsät-
ter att jobba ett år efter uppnådd pensionsålder tjänar 

Från och med år 2005 tjänar du in pension också för 
inkomstrelaterade förmåner såsom arbetslöshets- och 
sjukdagpenning samt moderskaps-, faderskaps- och för-
äldrapenning. Vidare berättigar yrkes- och högskoleexa-
mina samt hemvård av barn under 3 år till pension. 

Pensionen baserar sig på en viss procentandel av den 
inkomst på vilken dagpenningen har beräknats.  

För studier och hemvård av barn beräknas pensionen 
utgående från en månadsinkomst på ca 700 euro i stället 
för de reella inkomsterna. 

För oavlönade perioder tjänar du in 1,5 procent per år i 
pension fr.o.m. 17 års ålder ända till din högsta pensions-
ålder om du inte lyfter ålders- eller invalidpension. Ar-
betslöshetsdagpenningen slutar ge pension redan vid lägst 
pensionsålder. 

Med hjälp av livslängdskoefficienten anpassas det månat-
liga pensionsbeloppet till finländarnas förväntade livslängd. 
Om livslängden ökar, måste månadspensionen minskas för 

att pensionen ska räcka livet ut. Genom att stanna kvar 
längre i arbetslivet kan du höja ditt pensionsbelopp.

du in 1,5 procent av dina årsinkomster i pension och får 
dessutom en uppskovsförhöjning om 4,8 procent på din 
pension. Pensionsreformen inverkar inte på den pension 
som du tjänat in före år 2017.

Eller ställ din fråga på vår Facebooksida  
www.facebook.com/iloistaelaketta 
Skicka dock inte din personbeteckning eller dina  
övriga personuppgifter till sidan.

1,5 %

0,4 %/mån Uppskovsförhöjning
0,4 %/mån på den 
intjänade pensionen
Om du skjuter upp 
pensioneringen t.ex. 
med ett år höjs ditt 
pensionsbelopp 
med 4,8 procent.  
På två år blir  
höjningen 9,6 
procent.

68/69/70 år
högst ålder 
för ålders-
pension

lägst ålder för 
ålderspension

Avdraget för löntagarens pensionsavgift slopas. Pension intjänas på hela lönen.

17 år (anställd)
18 år (företagare)

INTJÄNING AV PENSION FR.O.M. 1.1.2017
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