PARTIELL FÖRTIDA ÅLDERSPENSION
ARBETSTAGARE OCH FÖRETAGARE

ETT SMIDIGT SÄTT ATT MINSKA ARBETSTAKTEN
FÖRE PENSIONSÅLDERN
Med hjälp av partiell ålderspension kan du lätta arbetstakten eller avsluta arbetet helt och hållet,
om du så vill. Du får en uppskattning av din partiella förtida ålderspension i pensionstjänsten
www.elo.fi/pensionstjansten.

Du kan ta ut partiell ålderspension till antingen 25 eller 50
procent av den pension som du tjänat in fram till slutet av
året innan. Om du tar ut pension före din lägsta ålder för
ålderspension, görs det en förtidsminskning i pensionen.

NÄR KAN MAN GÅ I PENSION?
Du kan gå i partiell ålderspension vid 61 års ålder. För dem
som är födda 1964 och senare stiger åldersgränsen först
till 62 år och därefter höjs åldersgränsen stegvis.
Du kan inte få partiell ålderspension, om du får ålderspension, invalidpension eller arbetslivspension. Om du får deltidspension och du vill ändra den till partiell ålderspension,
ska du först avsluta din deltidspension.

ARBETE VID SIDAN AV PENSIONEN
Partiell ålderspension förutsätter inte att du arbetar. Du
kan emellertid fortsätta att arbeta vid sidan av pensionen
– arbetspensionsbolaget följer inte upp den lön som du
intjänar eller den mängd arbete du utför, och de inverkar
inte på beloppet av din partiella ålderspension.
Om du är förtagare och din företagsverksamhet fortsätter
under tid med partiell ålderspension, ska din FöPL-försäkring vara i kraft. Arbetsinkomsten fastställer du enligt din
arbetsinsats på samma sätt som hittills.
För arbete som utförs vid sidan av partiell ålderspension
eller vid sidan av FöPL-arbetsinkomst tillväxer ytterligare
ålderspension med 1,7 procent om året fram till 62 års
ålder och med 1,5 procent om året fr.o.m. 63 års ålder.

PENSIONSBELOPPET

HUR ANSÖKER MAN OM PENSION?

Du kan ta ut partiell ålderspension till antingen 25 eller 50
procent av den pension som du tjänat in fram till slutet av
året innan. Du kan ändra en pension som betalas till 25
procent så att den börjar betalas till 50 procent en gång.
En ändring tvärtom är inte möjlig.

Det lönar sig att ansöka om partiell ålderspension cirka
två veckor före den planerade pensioneringen. Snabbast
får du ditt pensionsärende anhängigt i vår pensionstjänst
www.elo.fi/pensionstjansten. Inloggning kräver personliga
nätbankskoder. Du kan också skriva ut en ansökningsblankett på vår webbplats www.elo.fi och skicka den till Elo.

Partiell ålderspension betalas inte som folkpension, men
den kan inverka på de förmåner som FPA betalar. Närmare
information fås vid behov från FPA.
Observera att partiell ålderspension minskar din slutliga
ålderspension jämfört med om du skulle arbeta heltid
ända fram till ålderspensionen.
Partiell ålderspension före den lägsta pensionsåldern
Den andel som du tar ut minskas med 0,4 procent för varje månad som infaller före din pensionsålder. Förtidsminskningen minskar din slutliga ålderspension bestående.
Partiell ålderspension efter den lägsta åldern
för ålderspension
Om du tar ut partiell ålderspension efter den lägsta åldern
för ålderspension, minskas inte den pensionsdel som du
tar ut, utan du får en uppskovsförhöjning på 0,4 procent
för varje uppskjuten månad som infaller efter din lägsta
ålderspensionsålder. Uppskovsförhöjning räknas emellertid
tidigast från den 1 januari 2017.
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Pension beviljas tidigast från ingången av den månad som
följer efter ansökan. Pension kan inte beviljas retroaktivt.
Eftersom arbetet inte inverkar på om pension beviljas,
behöver du inte meddela oss hur ditt arbete är arrangerat.
Avtala direkt med din arbetsgivare om huruvida ditt arbete
fortsätter, om arbetet ändras eller eventuellt upphör helt
och hållet.
>

PARTIELL ÅLDERSPENSION
KAN INTE DRAS IN
Partiell ålderspension kan inte avbrytas för en bestämd
tid eller dras in. Du kan emellertid annullera den inom
tre månader från pensionsbeslutet. I sådant fall återkrävs
pension som redan utbetalats.

Om du vill ha ersättning för ett olycksfall eller en trafik
skada, lönar det sig inte att ansöka om partiell ålders
pension, eftersom dagpenning eller pension enligt olycksfalls- och trafikförsäkringslagstiftningen dras av från
beloppet av partiell ålderspension. Det är då möjligt att
det inte blir kvar någon pension att utbetala.

PARTIELL ÅLDERSPENSION
I OLIKA LEVNADSSITUATIONER

ÅLDERSPENSIONERING EFTER
PARTIELL ÅLDERSPENSION

Om du fortsätter att arbeta vid sidan av partiell ålderspension och du blir arbetslös, fortsätter din pension oförändrat, och beloppet av den dras inte av från arbetslöshetsdagpenningen. Din arbetslöshetsdagpenning räknas
utifrån inkomsterna före arbetslösheten. Du kan också ta
ut partiell ålderspension, fastän du redan skulle få arbetslöshetsdagpenning. Kom emellertid ihåg att din slutliga
ålderspension blir mindre, om du tar ut partiell ålders
pension före din lägsta pensionsålder. Om du skjuter upp
ålderspensionen att börja efter din lägsta ålder för ålders
pension, bör du observera att uppskovsförhöjning inte
betalas på den pensionsdel som du inte lyfter under tid
med arbetslöshetsdagpenning.

Ålderspension kräver alltid ansökan. Partiell ålderspension
ändras inte till ålderspension utan ansökan. Du kan ta ut
resten av din pension i form av ålderspension tidigast vid
din lägsta ålder för ålderspension. Ålderspension förutsätter att ditt huvudsakliga arbete har upphört.

Om din arbetsförmåga är nedsatt, lönar det sig att
först reda ut dina möjligheter till invalidpension eller
delinvalidpension. Du kan få ett förhandsbeslut om
delinvalidpension.
Pensionsålder för ålderspension för olika åldersklasser
FÖDELSEÅR

LÄGSTA
PENSIONSÅLDER

MÅLSATT
PENSIONSÅLDER

ÖVRE GRÄNS FÖR
FÖRSÄKRINGSSKYLDIGHETEN

1954

63 år

63 år 9 mån.

68 år

1955

63 år 3 mån.

64 år 1 mån.

68 år

1956

63 år 6 mån.

64 år 5 mån.

68 år

1957

63 år 9 mån.

64 år 9 mån.

68 år

1958

64 år

65 år 1 mån.*

69 år

1959

64 år 3 mån.

65 år 5 mån.*

69 år

1960

64 år 6 mån.

65 år 10 mån.*

69 år

1961

64 år 9 mån.

66 år 3 mån.*

69 år

1962

65 år

66 år 7 mån.*

70 år

1963

65 år

66 år 9 mån.*

70 år

1964

65 år

66 år 10 mån.*

70 år

Exempel på beloppet av
partiell ålderspension
En person som är född 1958 tar ut partiell förtida ålderspension vid 61 års ålder, dvs. 3 år
före sin lägsta pensionsålder. Beloppet av den
pension som han intjänat fram till slutet av året
innan är 1 200 euro. Personen tar ut partiell ålderspension till 50 procent, vilket innebär att beloppet före minskning är 600 euro. Förtidsminskning görs för 36 månader och är således 14,4
procent (36 mån. x 0,4 %). Efter minskningen är
den partiella förtida ålderspensionen 513 euro.
I exemplet har livslängdskoefficientens inverkan
inte beaktats, vilken ytterligare minskar den partiella ålderspensionen med cirka 20 €/mån.

Intjänad pension
1 200 €/mån.
Partiell ålderspension
50 %: 513 €/mån.
61
Partiell
ålderspension
börjar

62

63
Den lägsta åldern
för ålderspension
(64 år för dem som
är födda 1958)

*uppskattning
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