ARBETSLIVSPENSION
ARBETSTAGARE OCH FÖRETAGARE

ARBETSLIVSPENSION FÖR PERSONER
MED EN TUNG YRKESBANA
Arbetslivspension är avsedd för arbetstagare och företagare som fyllt 63 år och som har en lång
yrkesbana i ett tungt arbete bakom sig och vilkas arbetsförmåga har försvagats på grund av sjukdom,
lyte eller skada.

Olika pensionsalternativ då arbetsförmågan försvagas:

LÅNG YRKESBANA I ETT TUNGT ARBETE

1) Invalidpension

Arbetslivspension förutsätter en yrkesbana på 38 år i ett
ansträngande och slitsamt arbete. Arbetet ska i sin helhet
vara antingen heltidsarbete eller parallella deltidsarbeten.
Även arbete utomlands beaktas när yrkesbanan granskas.

Tidsbundna:

• rehabiliteringsstöd
• delinvalidpension
Beviljas tillsvidare:

• invalidpension
• delinvalidpension

2) Arbetslivspension
3) Yrkesinriktad rehabilitering
Arbetslivspension gör det möjligt att gå i pension före den
lägsta pensionsåldern för ålderspension för dem, vilkas
möjligheter att fortsätta i arbetet har försvagats, men som
inte har rätt till full invalidpension.

FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR
ARBETSLIVSPENSION
Du kan få arbetslivspension, om

• du har fyllt 63 år
• du ännu inte har uppnått din lägsta pensionsålder
• du har en yrkesbana på minst 38 år i huvudsakligen
ett ansträngande och slitsamt arbete

• din arbetsförmåga har nedgått bestående
på grund av sjukdom, lyte eller skada

• det har gått mindre än ett år sedan anställningen
eller företagarverksamheten slutade

ARBETSLIVSPENSION FÖR DEM SOM FYLLT 63 ÅR
Arbetslivspension kan beviljas arbetstagare eller företagare som är födda 1955 och senare och som fyllt 63 år.
Om du redan har uppnått din lägsta pensionsålder för
ålderspension, kan du inte längre få arbetslivspension.
Exempelvis för personer som är födda 1956 är den lägsta
ålderspensionsåldern 63 år och 6 månader. Om en person
som är född det aktuella året beviljas arbetslivspension,
kan han eller hon gå i pension sex månader före sin lägsta
ålder för ålderspension.
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Då yrkesbanans längd räknas beaktas även tillfällig från
varo från arbetslivet som arbetstid. Sådan tillfällig frånvaro
är perioder med moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning i högst tre år, kortvariga frånvaroperioder på grund av
sjukdom eller permittering samt tillfällig arbetslöshet.
Arbetet ska fortsätta ända fram till att arbetslivspensionen
börjar eller så får det ha gått högst ett år från det att arbetet slutade.
VAD BETRAKTAS SOM TUNGT ARBETE?
Som ansträngande och slitsamt arbete betraktas sådant
arbete, i vilket det ingår:

• arbetsrörelser som kräver stor muskelstyrka
eller som belastar musklerna långvarigt
• särskilt hög belastning på andnings- och
cirkulationsorganen
• belastande och besvärliga arbetsställningar
• upprepade arbetsrörelser som kräver styrka eller
•
•

stor snabbhet eller arbetsrörelser som samtidigt
kräver att handen griper, gör en vridande rörelse och
använder kraft
interaktivt arbete som är särskilt krävande och
medför exceptionell psykisk belastning
arbete med uppgifter som kräver ständig vaksamhet
eller särskild uppmärksamhet och där det finns hög
risk för olycksfall eller olycka eller uppenbar risk för våld

Som faktorer som ökar ansträngningen och slitaget kan
dessutom beaktas:

• exceptionella fysikaliska faktorer
• användning av skyddsutrustning som ökar belastningen
• skiftarbete som inbegriper återkommande nattarbete
eller som på annat sätt är belastande
återkommande
långa arbetspass
•
Rätten till arbetslivspension avgörs alltid utifrån en
helhetsbedömning. >

ARBETSFÖRMÅGAN HAR FÖRSVAGATS
En förutsättning för att få arbetslivspension är att din
arbetsförmåga har försvagats på grund av lyte, skada eller
sjukdom. Möjligheterna att fortsätta i arbetet är bestående
försvagade på grund av den försämrade arbetsförmågan,
men inte i den grad att du skulle kunna beviljas full invalidpension.

KONTROLLERA PENSIONSBELOPPET
INNAN DU ANSÖKER OM PENSION
Arbetslivspensionen uppgår alltid till det pensionsbelopp
som du tjänat in fram till pensioneringen.

ANSÖKAN OM PENSION
Du kan skriva ut en blankett för ansökan om arbetslivs
pension på vår webbplats www.elo.fi/ansokan och skicka
den till Elo. Ansökan kan skrivas ut, fyllas i och skickas i
skannad form till www.elo.fi/pensionstjansten. Som bilaga
till ansökan behövs både företagshälsovårdens utlåtande
om ditt hälsotillstånd samt en redogörelse för ditt arbete.
Företagare ska lämna in motsvarande uppgifter.
Pensionssökanden kan vid behov ansöka om ett förhandsbeslut om sin rätt till arbetslivspension. Ett positivt förhandsbeslut är i kraft 6 månader.
Arbetslivspension kan inte beviljas retroaktivt, utan tidigast
från ingången av den månad som följer efter ansökan.

ÅLDERSPENSION EFTER
ARBETSLIVSPENSION
Arbetslivspension ändras automatiskt till ålderspension vid
den lägsta pensionsåldern.
Det är tillåtet att arbeta vid sidan av arbetslivspension,
men månadsinkomsterna får uppgå till högst 784,52 euro
per månad. För arbete vid sidan av pension intjänas ytter
ligare pension med 1,5 procent av årsinkomsterna eller
företagarens FöPL-arbetsinkomst. Om du arbetar vid sidan
av arbetslivspensionen, ska du särskilt ansöka om att få
den intjänade pensionen utbetald.

FRÅGA
MER

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

Pensionsålder för ålderspension för olika åldersklasser
LÄGSTA
PENSIONSÅLDER

MÅLSATT
PENSIONSÅLDER

ÖVRE GRÄNS FÖR
FÖRSÄKRINGSSKYLDIGHETEN

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

FÖDELSEÅR

* Uppskattning

SKÖT DINA PENSIONSÄRENDEN I PENSIONSTJÄNSTEN
WWW.ELO.FI/PENSIONSTJANSTEN
I tjänsten kan du bl.a.

• kontrollera din pensionstillväxt på
pensionsutdraget

• skicka en skannad ansökan om arbetslivspension med bilagor. Ansökan finns på
www.elo.fi/ansokan

• som pensionstagare skriva ut ett pensionsintyg,
höja din skatteprocent för pension och ändra
ditt kontonummer

Du loggar in i tjänsten med dina nätbankkoder.
Det bör observeras att arbetslivspension i regel
är mindre än invalid- eller ålderspension. Du kan
även göra förhandsberäkningar av invalid- och
ålderspensionen för jämförelse i vår pensionstjänst.
Du kan också granska beloppet av din arbetslivspension genom att ringa Elos pensionsrådgivning,
tfn 020 694 715.

www.elo.fi/pensionstjansten
elakeneuvonta@elo.fi

www.elo.fi

TP-0104-sv 0219

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