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Arbetspensionen ger ekonomisk trygghet vid 
exempelvis ålderdom och arbetsoförmåga eller  
i händelse av att familjeförsörjaren avlider.

Arbetspensionen är lagstadgad och alla arbets
givare är skyldiga att teckna en arbetspensions
försäkring för sina arbetstagare.

Även företagare ska teckna en arbetspensions
försäkring åt sig själva.

Sköt dina pensionsärenden behändigt i vår nät
tjänst www.elo.fi/elakepalvelu (på finska).

ARBETSPENSION  
TILLVÄXER I ARBETET
Arbetspension tillväxer av arbetstagarens årsarbetsför
tjänst och för företagare på basis av FöPLarbetsinkom
sten. Arbetspension tillväxer per arbetsår

• med 1,5 procent vid 18–52 års ålder

• med 1,9 procent vid 53–62 års ålder och

• med 4,5 procent efter fyllda 63 år

Oberoende av åldern tillväxer pensionen alltid med 1,5  
procent för arbete som görs vid sidan av pension.

Arbetstagare intjänar pension på basis av årsinkomsterna, 
vilka höjs med lönekoefficienten till nivån det år pensionen 
börjar och från vilka arbetstagarens arbetspensionsavgift 
dras av.

För företagare räknas pensionen på basis av den genom
snittliga FöPLarbetsinkomsten varje år. I arbetsinkomsten 
beaktas också inverkan av eventuella tillskottsavgifter eller 
nedsatt avgift. Obetalda FöPLavgifter inverkar minskande 
på företagarpensionen.

Fram till slutet av år 2004 fastställdes pensionen per  
anställning och företagarperiod och pension intjänades 
från fyllda 23 år.

Du kan granska beloppet av din arbetspension i vår  
elektroniska pensionstjänst. Logga in i tjänsten med dina  
webbankskoder på adressen www.elo.fi/elakepalvelu  
(på finska). I tjänsten kan du:

• granska ditt pensionsutdrag

• få en uppskattning av beloppet av din framtida  
 ålderspension samt eventuell invalid och  
 deltidspension och den ålderspension som  
 betalas efter deltidspensionen.

PENSION ÄVEN FÖR  
OAVLÖNADE PERIODER
Pension intjänas även under tid som du erhåller inkomstre
laterade sociala förmåner, såsom sjukdagpenning, inkomst
relaterad arbetslöshetsdagpenning samt moderskaps, fa
derskaps och föräldrapenningar. Pension kan också tillväxa 
för studier och för vård av barn som är under tre år. För att 
pension ska intjänas under studietiden krävs att slutexamen 
avläggs.

För oavlönade perioder tillväxer pension med 1,5 procent om 
året. Pensionen räknas på basis av de inkomster som ligger 
till grund för den sociala förmånen, vilka beaktas till 55–117 
procent. 

Det kommer ändringar i arbetspensionerna från ingån
gen av 2017. De viktigaste ändringarna gäller ålders
gränserna och intjäningsprocenten för ålderspension. 
Även två nya pensioner tas i bruk: arbetslivspension 

och partiell ålderspension. Pensionsreformen gäller 
också företagare. 
 
LÄS MER www.elo.fi/pensionsreformen

Pensionsreformen 2017 medför ändringar  i pensionskyddet 
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PENSIONSFÖRMÅNER
Pensionsslag När och på vilka grunder?                             Pensionens belopp

Ålderspension Efter eget val vid 63–68 års ålder. Intjänas av förvärvsarbete. I pension  
betalas den pension som intjänats fram  
till pensioneringstidpunkten.

Deltidspension
Vid 61 års ålder för personer som är födda 
1954 eller senare. Tidigast vid 60 års ålder  
för personer som är födda 1953. För personer 
som är äldre än så vid 58 års ålder.

Förutsätter deltidsarbete. Pensionen  
utgör hälften av skillnaden mellan de  
stabiliserade inkomsterna av heltidsarbe
tet och inkomsterna av deltidsarbetet.

Rehabilitering Risken för arbetsoförmåga avvärjs med hjälp  
av rehabilitering. Rehabiliteringen kan t.ex.  
bestå av arbetsprövning eller yrkesinriktad  
rehabilitering.

Under rehabiliteringstiden betalas rehabi
literingspenning, som är lika med invalid
pensionen förhöjd med 33 procent. Därtill 
betalas rehabiliteringskostnaderna.

Invalidpension Arbetsförmågan har nedgått med 60 procent.  
Arbetsoförmågan pågår minst ett år.

Intjänas i förvärvsarbete. Omfattar i  
allmänhet pension för återstående tid.

Delinvalidpension Arbetsförmågan har nedgått med 40 procent  
och inkomsterna utgör högst 60 procent av  
heltidsarbetet.

Hälften av invalidpensionen.

Rehabiliteringsstöd Invalid eller delinvalidpension som har  
beviljats för en viss tid under den tid  
vården eller rehabiliteringen pågår.

Beloppet av invalid eller  
delinvalidpensionen.

Familjepension Till efterlevande make eller maka  
och barn under 18 år.

Tillväxer på basis av förmånslåtarens 
förvärvsarbete. Kan vara högst lika  
stor som förmånslåtarens pension.  
I efterlevandepensionen görs ett avdrag för 
den efterlevandes egen pensionstillväxt. 
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LIVSLÄNGDSKOEFFICIENTEN
Med livslängdskoefficienten bereder man sig för den ökade 
livslängden. Om den genomsnittliga livslängden fortsätter 
att öka, inverkar livslängdskoefficienten minskande på de 
begynnande pensionerna. Genom att arbeta längre kan du 
uppnå samma pensionsskyddsnivå som utan livslängds
koefficientens inverkan. Livslängdskoefficienten inverkar på  
ålderspensionerna och invalidpensionerna. 

FOLKPENSION
Utöver arbetspensionerna har Finland ett folkpensionssys
tem som sköts av Folkpensionsanstalten. Folkpensionen 
tryggar den grundläggande utkomsten för personer som inte 
får någon arbetspension eller som har en mycket liten ar
betspension. Närmare information om folkpensionen får du 
från FPA.


