ÅLDERSPENSION
ARBETSTAGARE OCH FÖRETAGARE

FLEXIBELT I ÅLDERSPENSION
Ålderspension kan tas ut tidigast från ingången
av den månad som följer efter att den lägsta
pensionsåldern uppnåtts. Om du så önskar,
kan du fortsätta att arbeta längre än så och
tjäna in en större ålderspension ända fram till
den övre åldersgränsen för ålderspension.

Du ser en uppskattning av din framtida pension
genom att logga in på www.elo.fi/pensionstjansten.
I tjänsten kan du även ansöka om ålderspension.

NÄR KAN MAN GÅ I ÅLDERSPENSION?
Din ålderspensionsålder fastställs enligt födelseåret. Din pensionsålder fastställs senast när du fyller 62 år.
Pensionsålder för olika åldersklasser
DITT
FÖDELSEÅR

LÄGSTA ÅLDER
FÖR ÅLDERSPENSION

MÅLSATT
PENSIONSÅLDER

ÖVRE ÅLDERSGRÄNS FÖR
ÅLDERSPENSION

1954

63 år

63 år 9 mån.

68 år

Om du är född 1957, kan du gå i ålderspension
tidigast vid 63 år och 9 månader.

1955

63 år 3 mån.

64 år 1 mån.

68 år

Exempel:

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

Du är född den 7 maj 1957 och fyller 63 år
i maj 2020. Din ålderspension kan börja
tidigast den 1 mars 2021.

1959

64 år 3 mån.

65 år 5 mån.

69 år

1960

64 år 6 mån.

65 år 9 mån.*

69 år

1961

64 år 9 mån.

66 år 2 mån.*

69 år

1962

65 år

66 år 6 mån.*

70 år

1963

65 år

66 år 8 mån.*

70 år

1964

65 år

66 år 9 mån.*

70 år

1965

65 år 2 mån.*

66 år 11 mån.*

70 år*

1966

65 år 3 mån.*

67 år 1 mån.*

70 år*

1967

65 år 4 mån.*

67 år 3 mån.*

70 år*

1968

65 år 6 mån.*

67 år 5 mån.*

70 år*

1969

65 år 7 mån.*

67 år 7 mån.*

70 år*

1970

65 v 8 mån.*

67 år 9 mån.*

70 år*

• Lägsta åldern för ålderspension = Den tidpunkt
när du tidigast kan gå i pension.
• 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 =
Ålder, fram till vilken arbetet försäkras och
du intjänar pension för det.

*Uppskattning

Sköt dina pensionsärenden
på nätet

www.elo.fi/pensionstjansten
Logga in med dina nätbankskoder
eller mobilcertifikat.
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I tjänsten kan du t.ex.
• se en uppskattning av ditt
framtida ålderspensionsbelopp
• ansöka om ålderspension
• skicka meddelanden i anslutning
till ditt pensionsärende
• som pensionstagare skriva ut ett pensionsintyg
och höja din skatteprocent

ARBETE EFTER DEN LÄGSTA
PENSIONSÅLDERN BELÖNAS

VÄNTA PÅ PENSIONSBESLUTET
I LUGN OCH RO

Om du så önskar, kan du fortsätta att arbeta efter att du
uppnått din lägsta pensionsålder och tjäna in en större ålderspension. Du får då en uppskovsförhöjning på den intjänade pensionen, vilken varaktigt höjer din intjänade pension
med 0,4 procent för varje månad som pensionen senareläggs efter den lägsta ålderspensionsåldern.

I pensionen beaktas dina inkomster fram till att anställningen slutat. Arbetsgivaren anmäler dina inkomster och
fastställer datumet för när anställningen avslutas till inkomstregistret.

Exempel: Om du t.ex. skjuter upp din ålderspension med
ett år, får du en förhöjning på 4,8 procent på den intjänade
pensionen.
Dessutom tjänar du in pension för arbetet med 1,5 procent
av årsinkomsterna och FöPL-arbetsinkomsten.

Din första pension betalas inom cirka en vecka från det
att beslutet getts eller från ingången av den månad som
nämns i beslutet. Därefter utbetalas pensionen alltid den
första bankdagen varje månad.
Kom ihåg att be skattemyndigheterna om ett skattekort för
pension.

Uppskovsförhöjning förutsätter inte att ditt arbete fortsätter. Uppskovsförhöjning betalas emellertid inte för samma
tid som du fått en arbetslöshetsförmån.

PENSIONENS BELOPP

ÅLDERSPENSION KRÄVER ANSÖKAN

Arbetspension intjänas fr.o.m. 1.1.2017:

Ålderspension ska sökas i vår webbtjänst www.elo.fi/
pensionstjansten. Du loggar in i tjänsten med dina nätbankskoder eller ditt mobilcertifikat och tjänsten handleder
dig vidare. På så sätt fyller du i alla uppgifter korrekt på en
gång och din ansökan går direkt till handläggning.
Du kan också ansöka om pension med en blankett som kan
skrivas ut på vår webbplats www.elo.fi.
Det lönar sig att lämna in pensionsansökan cirka två
veckor före den önskade tidpunkten för pensionen. Din
pensionsansökan behandlas inte snabbare, fastän du skulle
lämna in ansökan tidigare. Kom ihåg att uppge den önskade
pensioneringstidpunkten i ansökan.

Pension för arbetstagare intjänas utifrån årsinkomsterna
och pension för företagare utifrån FöPL-arbetsinkomsten.

•

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

•

För företagare intjänas pension av FöPLarbetsinkomsten 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). Eventuell
förhöjning på 0,4 procent efter den lägsta
pensionsåldern.

•

Arbetstagarens arbetspensionsavgift minskar inte
längre de pensionsgrundande inkomsterna.

Ju längre tid du arbetar, desto större blir din pension.

ANSTÄLLNINGEN SKA UPPHÖRA
Ålderspension förutsätter alltid att anställningen ska upp
höra. Pensionen kan börja först från ingången av den månad
som följer efter att anställningen slutat.
En företagare kan ansöka om ålderspension när pensionsåldern uppnåtts, fastän företagarverksamheten skulle fortsätta. Pensionen börjar då från ingången av den månad som
följer efter ansökan. FöPL-försäkringen avslutas automatiskt
i samband med att pensionsansökan behandlas.
Om anställningen eller företagarverksamheten har upphört
redan tidigare, kan ålderspension beviljas retroaktivt för de
tre månader som föregår ansökan.
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FOLKPENSION
Förutom arbetspension kan du få folkpension, om arbetspensionens belopp beroende av familjeförhållandena är
mindre än cirka 1 300 euro per månad. Du kan ansöka
om folkpension på samma blankett med vilken du ansöker
om arbetspension. Beslut om folkpension utfärdas av FPA,
som också ger närmare information om folkpensionen, hur
arbetspensionen inverkar på folkpensionen och om FPA:s
andra förmåner.

PENSION FÖR ARBETE UTOMLANDS
Om du bor i Finland, kan du ansöka om pension från EUoch EES-länder och de länder med vilka Finland har en
överenskommelse om social trygghet på samma blankett
som du ansöker om arbetspension från Finland. Ansökan
ska bifogas en ifylld U-bilaga. Om du har arbetat i något
annat land än de som anges ovan, ska du själv ansöka om
pension från landet i fråga. Eventuell pension från utlandet
kan minska den pension som utbetalas i Finland.

FÖRVÄRVSARBETE VID SIDAN AV PENSION

Företagarverksamhet kan utövas obegränsat vid sidan av
ålderspension utan att du behöver betala FöPL-avgifter.
Ingen ny pension intjänas då för företagarverksamheten.
Om du så önskar, kan du emellertid ta en frivillig FöPLförsäkring och tjäna in ytterligare pension för arbetet.
För arbete som utförs vid sidan av pensionen intjänas
pension med 1,5 procent om året. Däremot intjänas ingen
uppskovsförhöjning, om du lyfter ålderspension och arbetar
vid sidan av pensionen.
Pension som intjänas vid sidan av löpande pension ska
sökas separat. Du kan få pensionen utbetald i din övre
pensionsålder.

Observera att din gällande anställning ska sluta innan du
kan få ålderspension. Du kan emellertid ha förvärvsinkomster obegränsat vid sidan av ålderspensionen.

MINNESLISTA
Då det återstår cirka 3–4 månader
till ålderspensionen:

Då det återstår cirka två veckor
till ålderspensionen:

• Se en förhandsberäkning av din
ålderspension på adressen
www.elo.fi/pensionstjansten

• Ansök om ålderspension i vår webbtjänst
www.elo.fi/pensionstjansten. Det räcker med en
ansökan fastän du ansöker om arbetspension
både från den privata och offentliga sektorn samt
om folkpension.

• Underrätta din arbetsgivare
om din avsikt att gå i pension
och tidpunkten för när din
anställning slutar. Ålderspension kan börja först från
ingången av den månad
som följer efter att
anställningen upphört.

• Vänta på pensionsbeslutet i lugn och ro. Din
första pension betalas inom cirka en vecka från
det att beslutet getts eller från ingången av den
månad som nämns i beslutet.Därefter utbetalas
pensionen alltid den första bankdagen varje
månad.
• Efter att du fått beslutet, be skattebyrån om
ett skattekort för pension.

FRÅGA
MER

Pensionsrådgivning
tfn 020 694 715
må–fr kl. 8–16.30

www.elo.fi/pensionstjansten

www.elo.fi

TP-0104-sv 1220

Adress dit handlingar ska skickas (Elo betalar postavgiften): Arbetspensionsbolaget Elo, Pensionstjänster, Kod 5010419, 00003 SVARSFÖRSÄNDELSE
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