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Arbetslivspension
Arbetslivspensionen är avsedd för personer som har en lång arbetskarriär bakom sig, 
men som inte ännu har åldern inne för att ansöka om ålderspension trots att deras  
möjligheter att fortsätta i arbetslivet permanent har försämrats. Det lönar sig att  
överväga arbetslivspensionen om förutsättningarna för invalidpension inte uppfylls.

du har fyllt 
63 år

din arbetsför-
måga försämrats 
pga en diagnosti-
serad sjukdom

du har haft en minst  
38 år lång yrkesbana 
med psykiskt eller fysiskt 
belastande heltidsarbete

du fortfarande  
jobbar eller har  
slutat för mindre  
än ett år sedan. 

Du kan ansöka om arbetslivspension om

Arbetslivspensionen är ett alternativ för dig om du är född år 1955 eller senare. 

När du ansöker om arbetslivspension gör vi en bedömning av din situation utgående från ett utlåtande av före-
tagsläkaren. Därtill ska du själv vid behov kunna bevisa att ditt arbete har varit belastande i minst 38 års tid. 

Vad som räknas som belastande arbete bestäms inte utifrån yrkesbeteckning utan utifrån arbetets innehåll. 
Arbete som medför belastning och slitage innefattar en eller flera av faktorerna nedan: 

• arbetsrörelser som kräver stor muskelstyrka eller som belastar musklerna långvarigt
• särskilt hög belastning på andnings- och cirkulationsorganen
• tunga och besvärliga arbetsställningar
• upprepade arbetsrörelser som kräver styrka eller stor snabbhet eller arbetsrörelser  

som samtidigt kräver att handen griper, gör en vridande rörelse och använder kraft
• interaktivt arbete som är särskilt krävande och medför exceptionell psykisk belastning
• arbete med uppgifter som kräver ständig vaksamhet eller särskild uppmärksamhet och där det 

finns hög risk för olycksfall eller olycka eller uppenbar risk för våld.
 
Som tid i arbete räknas också eventuella perioder med moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning i högst tre 
år samt kortare frånvaroperioder på grund av sjukdom, permittering eller tillfällig arbetslöshet.

Belastningsnivån bedöms av läkare
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Vill du veta mer om arbetslivspensionen?
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.
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eller ställ din fråga på vår Facebooksida 
www.facebook.com/iloistaelaketta
Skicka dock inte din personbeteckning eller dina 
övriga personuppgifter till sidan.

Så ansöker du om arbetslivspension

Du kan ansöka om arbetslivspension om du är född år 1955 eller senare. 
Din pension kan börja vid ingången av den kalendermånad som följer på din 63-årsdag. Skicka din 
pensionsansökan till oss cirka en månad innan pensionen ska börja. 

Bifoga till din ansökan ett B-läkarutlåtande med uppgifter om ditt hälsotillstånd samt om innehållet  
av ditt arbete och hur slitsamt och belastande det är. Därtill behöver vi en beskrivning av ditt arbete 
från din arbetsgivare. Om du är företagare kan du skicka oss din egen redogörelse över ditt arbete  
och dess innehåll.

Född 1955

Fyll i 
ansökan 
t.ex. på vår
webbplats

B-läkar- 
utlåtande om
ditt hälso-
tillstånd

Arbets- 
givarens be-
skrivning av 
ditt arbete

Företagare: 
egen redo- 
görelse över  
arbetets innehåll

Om du vill kan du få ett förhandsbeslut om din rätt till arbetslivspension tidigast sex månader innan pensionen 
ska börja. Du kan fatta det slutliga beslutet om pensioneringen när du har fått förhandsbeslutet. Beslutet är 
giltigt i sex månader. Om du beslutar att ta ut pensionen ska du meddela oss ditt beslut och datumet när  du 
vill att pensionen börjar. Kom ihåg att dina inkomster måste vara under 834,52 euro i månaden då.

Beloppet grundar sig på arbetshistorian

Till beloppet motsvarar arbetslivspensionen den pension som du har tjänat in fram till att pensionen börjar. 
Du kan kolla upp ditt pensionsbelopp genom att kontakta vår pensionsrådgivning på numret 010 195 623.

Man kan endast söka arbetslivspension från arbetspensionssystemet, inte som folkpension från Fpa. Läs mer 
om de pensionsalternativ som Fpa erbjuder på adressen fpa.fi.

Kom ihåg inkomstgränserna
Du kan arbeta vid sidan av arbetslivspension så länge dina inkomster är under 834,52 euro i månaden. 
Meddela oss om du börjar jobba.

Om dina inkosmter stiger över gränsen så kan din pension tillfälligt avbrytas, dvs. lämnas vilande. Avbrottet 
kan pågå i minst tre månader och i högst två år. Efter avbrottet då dina inkomster åter ligger på den tillåtna 
nivån återupptas utbetalningen av din pension.

När du uppnår din lägsta ålderspensionsålder ändras din arbetslivspension till ålderspension och du kan jobba 
fritt utan inkomstgränser. Du tjänar in ny pension för arbete vid sidan av de båda pensionerna.


