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Med hjälp av  deltidspension kan du minska din 
arbetsinsats redan innan du går i ålders pension. 
För att få deltidspension krävs att du övergår 
från ett heltidsarbete till deltidsarbete.

Det kommer ändringar i arbetspensionerna från 
ingången av 2017. De viktigaste ändringarna 

gäller åldersgränserna och intjäningsprocenten 
för ålderspension. Öven två nya pensioner tas i 
bruk: arbetslivspension coh partiell ålderspen
sion i stället för deltidspension, som frångås. 
Pensionsreformen gäller inte pensioner som 
börjar före år 2017.

NÄR KAN MAN  
GÅ I DELTIDSPENSION?
Din deltidspension kan börja vid 61 års ålder. Deltidspension 
slopas som ett pensionsslag från ingången av år 2017, men 
löpande deltidspensioner fortsätter oförändrade.

Deltidspension förutsätter att du har tjänat in arbetspension  
i sammanlagt minst fem år under de senaste 15 åren, dvs.  
i 60 månader. 

För att få deltidspension krävs det att du övergår till deltids
arbete från ett heltidsarbete som har varat minst 12 månader 
under de senaste 18 månaderna. En sjukdagpenningperiod 
kan förlänga nämnda 18 månader med högst sex månader. 

Din företagarverksamhet sker på heltid då arbetsinkomsten  
i din FöPLförsäkring är minst 15 114,37 euro år 2016.  
Om du utför annat förvärvsarbete vid sidan av företagar
verksamheten, inräknas även detta i heltidsarbetet.  

DELTIDSARBETE
För att få deltidspension ska du antingen minska din företags
verksamhet till hälften eller helt upphöra med verksamheten 
och arbeta på deltid i ett arbete som omfattas av någon  
annan pensionslag. 

Arbetsinkomsten för företagarverksamhet på deltid fast
ställs till hälften av den genomsnittliga arbetsinkomsten för 
den sammanhängande företagarperioden före deltidspensio
nen. Vid uträkningen av den genomsnittliga arbetsinkomsten 
beaktas FöPLarbetsinkomsterna det år när deltidspensio
nen börjar och fem år före detta. Försäkringsavgifter upp
bärs på den halverade arbetsinkomsten. Arbetsinkomsten 
för deltidsarbetet får inte vara lägre än minimigränsen för att 
omfattas av FöPL, som år 2016 är 7 557,18 euro om året. 
Företagarens FöPLarbetsinkomst ska motsvara företagarens 
arbetsinsats.

Den halverade FöPLarbetsinkomsten ska vara 35–70 pro
cent av den stabiliserade inkomstnivån i heltidsarbetet. 
Den stabiliserade inkomstnivån utgörs av de genomsnittliga 
FöPLarbetsinkomsterna och eventuella löneinkomster som 
du erhållit under de fem kalenderåren före deltidspensionen. 
I medeltalet beaktas även tillskottsavgifter och nedsatta av
gifter. Tillskottsavgifter som betalats det sista kalenderåret 
före pensionen beaktas inte, medan nedsatta avgifter beak
tas till fullo. 

Om din företagarverksamhet upphör helt, kan du utföra del
tidsarbete som omfattas av någon annan pensionslag och 
för vilket dina inkomster är 35–70 procent av den stabilise
rade inkomstnivån i heltidsarbetet. 

2–3 månader före den planerade  
tidpunkten för deltidspensionen

• Red ut hur du kan ordna ditt deltidsarbete. Du kan 
 antingen halvera din arbetsinsats eller upphöra  
 med företagarverksamheten helt och hållet och  
 börja deltidsarbeta hos en annan arbetsgivare.

• Granska uppskattningen av din deltidspension på  
 adressen www.elo.fi/elakepalvelu (på finska).  
 Du loggar in i tjänsten med dina webbankskoder.

Cirka en månad före den  
planerade deltidspensioneringen

• Skicka din pensionsansökan till Elo. Lämna in  
 ansökan innan du övergår till deltidsarbete,  
 eftersom pension inte kan beviljas retroaktivt. 

• Uppge i ansökan på vilket sätt din arbetsinsats  
 förändras. Du kan t.ex. ange på vilket sätt ändringen  
 inverkar på omsättningen eller huruvida det avlönas  
 en arbetstagare att utföra ditt arbete.

MINNESLISTA

ESSV
Korostus
Tämän tilalle:"Du kan beställa en uppskattning om deltidspension med telefonsamtal till vår pensionsrådgivning eller via webben i adress www.elo.fi/pensionsberakning."
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HUR ANSÖKER  
MAN OM PENSION?
Pension söks med en blankett som kan skrivas ut på vår 
webbplats www.elo.fi. Du kan också ringa oss och begära att 
få en ansökningsblankett. 

I ansökan ska du redogöra för på vilket sätt din arbetsinsats 
ändras. Utredningen kan t.ex. vara ett intyg över att företaget 
helt eller delvis sålts eller att utomstående arbetskraft avlö
nas för att ersätta din arbetsinsats.

Skicka ansökan till oss cirka en månad innan du har för av
sikt att gå i pension. Deltidspension beviljas inte retroaktivt, 
utan den kan börja tidigast från ingången av den månad som 
följer på ansökan. 

PENSIONENS BELOPP
Deltidspensionens belopp är 50 procent av inkomstminsk
ningen, med vilken avses skillnaden mellan den stabiliserade 
arbetsinkomsten för heltidsarbetet och arbetsinkomsten för 
deltidsarbetet. Deltidspensionen kan dock utgöra högst 75 
procent av den pension som har intjänats fram till att deltids
pensionen börjar.

Deltidspension betalas inte ut i form av folkpension. 

Exempel på deltidspensionens belopp
Om den stabiliserade arbetsinkomsten för heltids
arbetet är exempelvis 2 000 euro per månad och den 
halverade arbetsinkomsten för deltidsarbetet  
är 1 000 euro per månad, är deltidspensionen  
hälften av skillnaden, dvs. 500 euro per månad.

 

ÄNDRINGAR  
I DELTIDSARBETET
Ändringar i deltidsarbetet ska meddelas till Elo. Deltids
pension som eventuellt betalats utan grund återkrävs.

Du kan inte ändra din FöPLarbetsinkomst eller betala flexibla 
försäkringsavgifter under tiden med deltidspension. 

ÅLDERSPENSION SOM BEVILJAS 
EFTER DELTIDSPENSION
Du kan gå i deltidspension mellan den lägsta och högsta ål
dern för ålderspension. För dem som är födda 1954 är den läg
sta pensionsåldern 63 år. Pensionsreformen höjer pensionsål
dern från ingången av år 2017 och således kan personer som 
är födda 1955 gå i ålderspension tidigast från ingången av den 
månad som följer efter att de fyllt 63 år och 3 månader. Den 
högsta pensionsåldern är fortsättningsvis 68 år.

Övergången till deltidsarbete och deltidspension kan inverka 
på beloppet av din framtida ålderspension. Den pension som 
intjänas för deltidsarbetet är mindre än den pension som 
skulle tillväxa i heltidsarbete. Om övergången till deltidsarbete 
emellertid hjälper dig att orka stanna kvar i arbetslivet längre, 
blir beloppet av din ålderspension inte nödvändigtvis alls  
mindre än vad den skulle ha varit efter heltidsarbetet.  

ARBETSLÖSHET ELLER  
SJUKDOM UNDER TIDEN  
MED DELTIDSPENSION
Om du blir arbetslös, dras deltidspensionen in. Arbetslös
hetsdagpenning räknas på basis av inkomsterna av heltids
arbetet. Tid med sjukdagpenning avbryter emellertid inte ut
betalningen av deltidspension. Sjukdagpenningen räknas på 
basis av arbetsinkomsten för deltidsarbetet.

 

PARTIELL FÖRTIDA  
ÅLDERSPENSION 
I och med pensionsreformen introduceras ett nytt pensions
slag i stället för deltidspension fr.o.m. år 2017.

Med partiell förtida ålderspension kan du ta ut antingen 25 
eller 50 procent av din intjänade pension redan som 61åring 
och efter år 2025 som 62åring.

Då du tar ut pension redan före din lägsta ålder för ålderspen
sion, minskar din ålderspension bestående. Beloppet av den 
pension som du tar ut minskar med 0,4 procent för varje må
nad som du tar ut pensionen före din pensionsålder.

Du kan välja om du fortsätter att arbeta vid sidan av pensio
nen eller inte – den lön som du intjänar eller din arbetsmängd 
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. 

Läs mer www.elo.fi/pensionsreformen.
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Pensionsrådgivning 
tfn 020 694 715 
vard. kl. 8–16.30

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

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


