
Vänd!

Ålderspension
Välj själv den bästa tidpunkten

Du kan gå i ålderspension när som helst efter att ha uppnått din pensionsålder. Den beror på ditt födelseår. 

Om du är anställd måste din anställning upphöra 
före pensioneringen. Några andra villkor för att få 
pension finns det inte. 

Det lönar sig att ansöka om ålderspension cirka en 
månad innan du vill att pensionen börjar. Om du har 
varit anställd fram till pensioneringen kommer vi att 
begära dina löneuppgifter av din arbetsgivare för att 
kunna räkna ut pensionsbeloppet. För det behöver 
vi alla pensioneringsårets inkomster. 

Du kan få pension tidigast från början av månaden 
som följer efter att du uppnått pensionsåldern. Det 
lönar sig att ansöka om ålderspension ca en månad 
innan man går i pension. Om du pensioneras från ett 
arbetsförhållande får vi alla nödvändiga löneuppgifter 
som behövs för att räkna ut pensions beloppet från 
Inkomstregistret. I pensionen beaktas alla inkomster 
fram tills att pensionen börjar.

Det räcker med en ansökan för alla pensioner som 
börjar samtidigt, det vill säga för såväl den privata 
och den offentliga sektorns pension som för folk-
pension. Pension från utlandet kan man söka genom 
att ange i sin ansökan att man arbetat eller bott 
utomlands och genom att fylla i en s.k. U-bilaga.   Hur ansöka om pension

Sök ålderspension  
enkelt på webben  
på adressen 
www.arbetspension.fi 

Du kan också skriva ut ansöknings- 
blanketten på vår webbplats  
www.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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Söker man pension från utlandet lönar det sig att 
lämna in sin pensionsansökan cirka sex månader i 
förväg.

Inkomsterna grund för pensionsbeloppet

Ålderspensionens belopp grundar sig på dina in- 
komster och dina FöPL-arbetsinkomster under hela 
din arbetskarriär. 

Dessutom tjänar du in pension för vissa oavlönade 
perioder då du utbetalats en inkomstrelaterad för-
mån, till exempel sjukdagpenning. Vi får uppgifterna 
direkt från den instans som betalat ut förmånen.

Det uppskattade beloppet av din ålderspension kan 
du se på ditt personliga pensionsutdrag på adressen 
www.arbetspension.fi. Du kan logga in med hjälp av 
dina egna bankkoder.

Ersättningar från olycksfalls- eller trafikförsäkringen 
och företagarens obetalda pensionsavgifter kan 
minska pensionsbeloppet.
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Du fortsätter att tjäna in pension även efter att du 
har uppnått pensionsåldern. Därtill får du uppskovs-
förhöjning om du inte tar ut pensionen vid den 
lägsta möjliga pensionsåldern utan flyttar fram den. 
För varje månad som pensionen skjuts upp ökar 
den med 0,4 procent. Om du skjuter upp pensionen 
med ett helt år blir förhöjningen alltså 4,8 procent.

Målsatt pensionsålder och livslängds- 
koefficient

Ålderspensionens belopp påverkas också av livs-
längdskoefficienten. Med hjälp av den anpassar man 
det månatliga pensionsbeloppet till finländarnas 
förväntade livslängd. Eftersom den genomsnittliga 
livslängden ökar, måste det månatliga pensionsbe-
loppet minskas för att pensionen ska räcka livet ut. 

Din målsatta pensionsålder berättar hur länge du 
borde skjuta upp pensioneringen för att tjäna in 
minst samma belopp i uppskovsförhöjning som du 
förlorar på grund av livslängdskoefficienten. Du kan 
räkna ut en uppskattning av din målsatta pensionsål-
der på adressen www.veritas.fi/pensionsraknare.

sidan av pension kan dock inverka på andra förmåner, 
t.ex. bostadsbidraget från FPA.

Om du är företagare behöver du inte sluta med din 
företagarverksamhet för att få ålderspension. Då pen-
sionen börjar avslutas din FöPL-försäkring automatiskt, 
men du kan tjäna in mer pension genom att teckna  
en frivillig FöPL-försäkring.

För arbete vid sidan av pension tjänar man in 1,5 pro-
cent av inkomsterna i ny pension per år. Pensionen  
som tjänats in vid sidan av ålderspension kan du på 
ansökan få tidigast då du uppnår den högsta pensions-
åldern som för tillfället är 68 år.

Betalas månadens första bankdag

Vi betalar ut ålderspensionen en gång i månaden, alltid 
den första dagen i månaden då bankerna har öppet. 
Om vi beviljar pensionen retroaktivt betalar vi den 
första raten så fort som möjligt efter att du fått ditt 
pensionsbeslut. Vi meddelar dig per brev om utbetal-
ningen av den retroaktiva pensionen.

Arbetspensionen är skattebelagd inkomst

När du har fått ditt pensionsbeslut, beställ så snabbt 
som möjligt ett skattekort för pension från skattebyrån. 
För att innehållningsprocenten kan räknas ut behöver 
du ge uppgifter om ditt pensionsbelopp och dina övriga 
inkomster. På begäran skickar skattebyrån ditt skatte-
kort direkt till oss.

Folkpensionen kompletterar vid behov

Om din arbetspension är lägre än 1 368,21 euro  
(ensamboende) eller 1 226,13 euro (gift eller sambo) 
kan du också få folkpension från FPA. 

Du kan ansöka om folkpension med samma blankett 
som du söker arbetspension från oss. Mer information 
om folkpensionens belopp hittar du på www.fpa.fi.

Vill du veta mer om ålderspension?

skicka e-post till 
pensionsradgivning@veritas.fi

ring 010 195 623 * eller ställ din fråga på vår Facebooksida 
www.facebook.com/iloistaelaketta. 
Skicka dock inte din personbeteckning eller dina 
övriga personuppgifter till sidan.
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Tillåtet att arbeta vid sidan av pension

När pensionen har börjat kan du ingå ett nytt 
arbetsavtal som avviker från det gamla, och arbeta 
utan att det inverkar på pensionen. Arbete vid  
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* 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.




