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Det blev förändringar i arbetspensionerna från ingången av året 2017. De viktigaste ändringarna 
gäller åldersgränserna och intjäningsprocenten för ålderspension. Även två nya pensionsförmåner 
infördes: arbetslivspension och partiell förtida ålderspension.

 
 
Efter pensionsreformen är din pensionsålder 
bunden till ditt födelseår.

Lägsta åldern för ålderspension = Den tidpunkt 
när du tidigast kan gå i pension. Tidpunkten  
beror på vilket år du är född. 

Målsatt pensionsålder = Ålder i vilken din pension 
är lika stor som din ålderspension skulle vara 
utan den minskning som livslängdskoefficienten 
medför vid din lägsta ålder för ålderspension.

Övre åldersgräns för ålderspension = Avslutnings - 
ålder för att försäkra förvärvsarbete  och för pen-
sionens intjäning. Den är cirka 5 år högre än den 
lägsta åldern för ålderspension.

Kontrollera din pensionsålder och en uppskattning 
av ditt framtida pensionsbelopp i pensionstjäns-
ten www.elo.fi/elakepalvelu (på finska).

 

PENSIONSÅLDERN STIGER
Om du är född 1955 eller senare kommer pensionsrefor-
men att inverka på din pensionsålder. För dem som är föd-
da 1955–1962 höjs den lägsta åldern för ålderspension 
med tre månader för varje födelseårskull tills den lägsta  
åldern för ålderspension är 65 år.

För dem som är födda 1965 och senare binds den lägsta 
åldern för ålderspension till finländarnas livslängd och  
uppges på vars och ens pensionsutdrag det år när man  
fyller 62 år. Den lägsta åldern för ålderspension stiger  
med högst två månader per år. 

NÄR KAN MAN GÅ I PENSION?
Du kan gå i pension vid vald tidpunkt mellan den lägsta 
och högsta åldern för ålderspension.

Ju längre du arbetar, desto större pension intjänar du.

Din målsatta pensionsålder anges på pensionsutdraget 
fem år före din lägsta ålder för ålderspension. Fram till  
den målsatta pensionsåldern har du tjänat in en pension 
som är lika stor som din pension skulle vara i din lägsta  
ålder för ålderspension utan den minskning som 
livslängds koefficienten medför.  

”JU LÄNGRE DU  
ARBETAR, DESTO 
STÖRRE PENSION  
INTJÄNAR DU.”



PENSIONSBELOPP
Arbetstagare börjar tjäna in pension vid 17 års ålder och 
företagare vid 18 års ålder. Pension tillväxer i alla åldrar 
med 1,5 procent av inkomsterna om året, även för arbete 
som görs vid sidan av pension.

Ett undantag utgör emellertid 53–62-åringarna, som under 
övergångsperioden 2017–2025 tjänar in pension med 1,7 
procent av inkomsterna. Endast personer med deltids- 
pension eller partiell förtida ålderspension tjänar under  
en övergångsperiod in pension enligt en högre intjänings-
procent för arbete som görs vid sidan av pensionen.

Om du senarelägger din ålderspension att börja efter 
den lägsta åldern för ålderspension, höjs beloppet av din 
ålders pension. Förhöjningen är 0,4 procent för varje må-
nad som pensionen flyttas fram efter den lägsta åldern för 
ålderspension. Om du t.ex. skjuter upp din ålderspension 
med ett år, får du en förhöjning på sammanlagt 4,8 procent 
på den intjänade pensionen. Dessutom tjänar du in ytterli-
gare pension för ditt arbete med 1,5 procent av inkomster-
na eller FöPL-arbetsinkomsten.

Pensionen tillväxer av hela lönen, dvs. arbetstagarens  
pensionsavgift dras inte längre av den pensionsgrundade 
lönen. 

Ju längre du fortsätter i arbetet, desto större  
är din pension. Du kan uppskatta din framtida  
ålderspension i vår elektroniska pensionstjänst  
på www.elo.fi/elakepalvelu (på finska). 

 
VEM BERÖRS INTE  
AV REFORMEN?
Pensionsreformen berör inte dem som redan är pensions-
tagare när reformen träder i kraft och inte heller pension 
som intjänats före år 2017.

DE NYA PENSIONSSLAGEN 
PARTIELL FÖRTIDA ÅLDERSPENSION
Med partiell förtida ålderspension kan du ta ut antingen 
25 eller 50 procent av din intjänade pension redan som 
61-åring och efter år 2025 som 62-åring.

Då du tar ut pension redan före din lägsta ålder för ålders-
pension, minskar din ålderspension bestående. Beloppet 
av den pension som du tar ut minskar med 0,4 procent för 
varje månad som du tar ut pensionen före din pensionsål-
der. Pensionen justeras med en livslängdskoefficient.

Du kan välja om du fortsätter att arbeta vid sidan av pen-
sionen eller inte – den lön som du intjänar eller din arbets-
mängd följs inte upp och de inverkar inte på beloppet av 
din partiella förtida ålderspension. För förvärvsarbete vid 
sidan av partiell förtida ålderspension intjänas ytterligare 
ålderspension.

Om du är företagare och din företagsverksamhet fortsät-
ter under tid med partiell förtida ålderspension, ska din 
FöPL-försäkring vara i kraft. Arbetsinkomsten fastställer du 
enligt din arbetsinsats på samma sätt som hittills. 

ARBETSLIVSPENSION
Med hjälp av arbetslivspension kan personer med en lång 
och tung yrkesbana gå i pension redan vid 63 års ålder, om 
de arbetat i 38 år och arbetsförmågan är nedsatt. År 2017 
beviljas arbetslivspension som ålderspension, eftersom den 
lägsta åldern för ålderspension är densamma, dvs. 63 år. 

NYA DELTIDSPENSIONER  
BEVILJAS INTE LÄNGRE
Deltidspension slopas som pensionsform, men löpande 
deltidspensioner fortsätter som hittills.
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KONTROLLERA DITT 
FRAMTIDA ÅLDERS- 
PENSIONSBELOPP 
WWW.ELO.FI/ 
ELAKEPALVELU 
(på finska)



DITT FÖDELSEÅR LÄGSTA ÅLDER  
FÖR ÅLDERSPENSION

MÅLSATT  
PENSIONSÅLDER

ÖVRE ÅLDERSGRÄNS  
FÖR ÅLDERSPENSION

1952 63 år – 68 år
1953 63 år – 68 år
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 6 mån. * 68 år
1957 63 år 9 mån. 64 år 10 mån. * 68 år
1958 64 år 65 år 3 mån. * 69 år
1959 64 år 3 mån. 65 år 8 mån. * 69 år
1960 64 år 6 mån. 66 år * 69 år
1961 64 år 9 mån. 66 år 4 mån. * 69 år
1962 65 år 66 år 9 mån. * 70 år
1963 65 år 66 år 10 mån. * 70 år
1964 65 år 67 år * 70 år
1965 65 år 2 mån. * 67 år 2 mån. *
1966 65 år 3 mån. * 67 år 4 mån. *
1967 65 år 4 mån. * 67 år 5 mån. *
1968 65 år 6 mån. * 67 år 7 mån. *
1969 65 år 7 mån. * 67 år 9 mån. *
1970 65 år 8 mån. * 67 år 11 mån. *
1971 65 år 9 mån. * 68 år 1 mån. *
1972 65 år 10 mån. * 68 år 2 mån. *
1973 66 år * 68 år 4 mån. *
1974 66 år 1 mån. * 68 år 6 mån. *
1975 66 år 2 mån. * 68 år 7 mån. *
1976 66 år 3 mån. * 68 år 9 mån. *
1977 66 år 4 mån. * 68 år 11 mån. *
1978 66 år 5 mån. * 69 år *
1979 66 år 6 mån. * 69 år 2 mån. *
1980 66 år 7 mån. * 69 år 3 mån. *
1981 66 år 8 mån. * 69 år 5 mån. *
1982 66 år 9 mån. * 69 år 6 mån. *
1983 66 år 10 mån. * 69 år 8 mån. *
1984 66 år 11 mån. * 69 år 9 mån. *
1985 67 år * 69 år 11 mån. *
1986 67 år 1 mån. * 70 år *
1987 67 år 2 mån. *
1988 67 år 3 mån. *
1989 67 år 4 mån. *
1990 67 år 5 mån. *
1991 67 år 6 mån. *
1992 67 år 7 mån. *
1993 67 år 8 mån. *
1994 67 år 9 mån. *
1995 67 år 9 mån. *
1996 67 år 10 mån. *
1997 67 år 11 mån. *
1998 68 år *
1999 68 år 1 mån. *
2000 68 år 1 mån. *
2001 68 år 2 mån. *
2002 68 år 3 mån. *
2003 68 år 4 mån. *
2004 68 år 5 mån. *
2005 68 år 5 mån. *
2006 68 år 6 mån. *
2007 68 år 7 mån. *
2008 68 år 7 mån. *
2009 68 år 7 mån. *
2010 68 år 8 mån. *
2011 68 år 8 mån. *
2012 68 år 8 mån. *
2013 68 år 9 mån. *
2014 68 år 9 mån. *
2015 68 v 9 mån. *

KONTROLLERA DIN PENSIONSÅLDER
Räkna en uppskattning av ditt pensionsbelopp och  
kontrollera din pensionsålder www.elo.fi/elakepalvelu.

* uppskattning
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•  Nya deltidspensioner beviljas inte längre.  
I stället beviljas partiell förtida ålderspension.

•  Arbetslivspension introduceras som ett nytt  
pensionsslag.

NYA PENSIONSSLAG

•  Den lägsta och högsta åldern för ålderspension för 
dem som är födda 1955 och senare höjs gradvis.

•  För arbetstagare tillväxer pension av inkomsterna 
fr.o.m. 17 års ålder.

•  För företagare tillväxer pension av FöPL-arbets-
inkomsten fr.o.m. 18 års ålder.

•  Oberoende av ålder med 1,5 % (under åren  
2017–2025 intjänar 53–62-åringar pension  
med 1,7 % under en övergångsperiod).

•  Pension som tas ut efter den lägsta pensions- 
åldern höjs med 0,4 procent per månad

•  Arbetstagarens arbetspensionsavgift minskar  
inte längre de pensionsgrundande  
inkomsterna.

•  Flexibel ålder för ålderspension  
vid 63–68 års ålder.

För arbetstagare tillväxer pension av inkomsterna 
och för företagare av FöPL-arbetsinkomsten:

•  vid 18–52 års ålder med 1,5 %

•  vid 53–62 års ålder med 1,9 %

•  vid 63–68 års ålder med 4,5 %.

•  Arbetstagarens arbetspensionsavgift dras av  
från de pensionsgrundande inkomsterna.
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Pensionsrådgivning 
tfn 020 694 715 
vard. kl. 8–16.30 www.elo.fi
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PENSIONREFORMEN 2017 – VAD FÖRÄNDRADES?
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ÅLDERSGRÄNSEN FÖR ÅLDERSPENSION

PENSIONSTILLVÄXT

INFORMATION OM  
PENSIONSREFORMEN
WWW.ELO.FI/
PENSIONSREFORMEN

www.elo.fi/elakepalvelu (på finska) 
elakeneuvonta@elo.fi


