INFORMATION OM
ARBETSPENSION
Du visste väl att du kan sköta dina pensionsoch förmånsärenden i Elos webbtjänst?
I pensionstjänsten kan du:
• göra en uppskattning av ditt
framtida pensionsbelopp
• granska ditt pensionsutdrag
• ansöka om yrkesinriktad rehabilitering
och reseersättning i anslutning till
rehabiliteringen
• ansöka om ålderspension, partiell
förtida ålderspension, yrkesinriktad
rehabilitering eller invalidpension
• ändra kontonumret för din pension
eller förmån
• som pensionstagare kan du skriva
ut ett pensionsintyg, meddela om
ändringar som inverkar på pensions
utbetalningen och beställa ett nytt
pensionskort
• fylla i en elektronisk U-bilaga och
skicka andra bilagor till Elo
• skicka meddelanden till Elo.
Logga in i tjänsten med dina
bankkoder på adressen
www.elo.fi/pensionstjansten.
Närmare information om pensioner,
olika pensionsalternativ, pensions
tillväxt och -utbetalning finns på
www.elo.fi/pension.

SNABBT,
SMIDIGT OCH
ENKELT!

www.elo.fi/pensionstjansten

ARBETSPENSION GER EKONOMISK TRYGGHET DÅ INKOMSTERNA
MINSKAR ELLER UPPHÖR PÅ GRUND AV ÅLDERDOM,
ARBETSOFÖRMÅGA ELLER FAMILJEFÖRSÖRJARENS DÖD.
Arbetspensionen är lagstadgad, vilket innebär att alla arbetsgivare är skyldiga att teckna
en arbetspensionsförsäkring för sina arbetstagare. Även företagare ska teckna en
arbetspensionsförsäkring för sig själva.
ARBETSPENSION TILLVÄXER
AV ARBETE
Arbetspension tillväxer av arbetstagarens årsinkomster och
för företagare utifrån FöPL-arbetsinkomsten. Arbetspension
tillväxer varje år med

• 1,5 % för personer under 53 år
• 1,7 % för 53–62-åringar (åren 2017–2025) och
• 1,5 % vid fyllda 63 år
För arbete som görs vid sidan av pensionen tillväxer pen
sion oberoende av ålder med 1,5 procent. Ett undantag
utgör personer som får deltidspension eller partiell förtida
ålderspension, för vilka pension tillväxer med en intjänings
procent som är bunden till åldern.
Arbetstagare intjänar pension enligt årsinkomsterna, vil
ka höjs med lönekoefficienten till nivån det år pensionen
börjar. För företagare räknas pensionen utifrån den ge
nomsnittliga FöPL-arbetsinkomsten varje år. I arbetsinkom
sten beaktas också inverkan av flexibla avgifter. Obetalda
FöPL-avgifter minskar företagarpensionen.

Du ser beloppet av din arbetspension i vår
elektroniska pensionstjänst. Logga in i tjänsten
med dina egna nätbankskoder på www.elo.fi/
pensionstjansten. I tjänsten kan du bl.a.:

•
•

granska ditt pensionsutdrag

•

ansöka om yrkesinriktad rehabilitering,
ålderspension och partiell ålderspension
samt invalidpension.

få en uppskattning av beloppet av din framtida
ålderspension, invalidpension och partiella
ålderspension

PENSION ÄVEN FÖR
OAVLÖNADE PERIODER
Pension intjänas även under tid med inkomstrelaterade
sociala förmåner, såsom sjukdagpenning, inkomstrelaterad
arbetslöshetsdagpenning samt moderskaps-, faderskapsoch 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 slut
examen avläggs.
För oavlönade perioder tillväxer pension med 1,5 procent
om året. Pensionen räknas utgående från de inkomster
som ligger till grund för den sociala förmånen, vilka
beaktas till 55–117 procent.

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 ålders- och invalidpensionerna.

FOLKPENSION
Utöver arbetspensionerna har Finland ett folkpensions
system som sköts av FPA. Folkpensionen tryggar den
grundläggande försörjningen för personer som inte
får någon arbetspension eller som har en mycket
liten arbetspension. Arbetspensionen kan också in
verka på övriga förmåner som FPA betalar. Närmare
information får du från FPA.

ELÄKE-ETUUDET
PENSIONSFÖRMÅNER
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Vanhuuseläke
1 Ålderspension

Vanhuuseläkkeelle voi jäädä vapaasti valitsemaan ajankohtana täytettyään alimman eläkeiän.
Du kan gå i ålderspension vid fritt vald tidpunkt efter att du uppnått din lägsta pensionsålder.
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Personer som är födda 1957 kan t.ex. gå i ålderspension tidigast vid 63 år och 9 månader.

2

Osittainen varhennettu vanhuuseläke

3

Työeläkekuntoutus

4

Työkyvyttömyyseläke

5
6

Osittaisella
vanhuuseläkkeellä
voi ottaa maksuun joko 25 tai 50 % kertyneestä eläkkeestä jo 61-vuotiaana.
2 Partiell
förtida ålderspension
Ansiotyö eläkkeen rinnalla ei ole pakollista eikä työssä ole ansiorajoja.
Du kan ansöka om partiell ålderspension antingen till 25 eller 50 procent av den intjänade pensionen redan vid 61 års ålder.
Det är inte obligatoriskt att förvärvsarbeta vid sidan av pensionen och det finns inga inkomstgränser som gäller arbetet.

Kuntoutuksen
tarkoituksena
on työkyvyttömyyden uhan torjuminen. Kuntoutus voi olla esim. työkokeilua tai
3 Yrkesinriktad
rehabilitering
ammatillista koulutusta.
Syftet med rehabiliteringen är att förebygga risken för arbetsoförmåga.
Rehabiliteringen kan t.ex. vara arbetsprövning eller yrkesinriktad rehabilitering.

Työkyvyttömyyseläke
voidaan myöntää alle 63-vuotiaalle, jonka työkyky on alentunut sairauden, vian tai vamman
4 Invalidpension
vuoksi vähintään vuoden ajaksi. Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää määräajaksi (kuntoutustuki ja osakuntouInvalidpension
kan beviljas
en person som ja
inte
har uppnått sin lägsta pensionsålder och vars arbetsförmåga på grund
tustuki)
tai toistaiseksi
(työkyvyttömyyseläke
osatyökyvyttömyyseläke).
av sjukdom, lyte eller skada har varit nedsatt i minst ett år. Beviljandet av pension förutsätter att personen ännu inte
har uppnått den lägsta åldern för ålderspension.

Työuraeläke
Invalidpension kan beviljas för en viss tid (rehabiliteringsstöd och partiellt rehabiliteringsstöd) eller tillsvidare
(invalidpension och delinvalidpension).
Työuraeläkkeen avulla raskasta työtä tekevät voivat jäädä eläkkeelle 63-vuotiaana, jos vähäisin poikkeuksin
rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavaa työuraa on takana 38 vuotta ja työkyky on alentunut. Ensimmäiset
työuraeläkkeet myönnetään 1.2.2018 alkaen.

5 Arbetslivspension

Perhe-eläke
Med hjälp av arbetslivspension kan personer i tunga arbeten gå i pension redan vid 63 års ålder, om yrkesbanan
har pågått i minst 38 år huvudsakligen i ett ansträngande och slitsamt arbete och arbetsförmågan är nedsatt.
Perhe-eläke turvaa lesken ja alle 18-vuotiaiden lasten toimeentulon perheen huoltajan kuoleman sattuessa.
Perhe-eläke voidaan myöntää myös rekisteröidyn parisuhteen osapuolelle.

6 Familjepension
Uusia osa-aikaeläkkeitä
ei myönnetä
enää försörjningen
helmikuussa 2017
eikä
sen jälkeen.
Voimassaolevat
osa-aikaeläkkeet
jatkuvat
Familjepensionsskyddet
tryggar
för den
efterlevande
maken
eller makan
och för barn under
18 år,
entisillä ehdoilla.
om familjeförsörjaren dör. Familjepension kan också beviljas en partner i ett registrerat parförhållande.
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GÖR SÅ HÄR DÅ DU ANSÖKER OM PENSION
1. Gör en förhandsberäkning
Det lönar sig att planera pensioneringen i god tid, att
sätta sig in i olika alternativ och att göra en förhands
beräkning av pensionsbeloppet.
I vår webbtjänst kan du behändigt göra en uppskatt
ning av ditt framtida pensionsbelopp. I tjänsten kan
du bland annat också jämföra olika pensionsalternativ
sinsemellan och kontrollera hur pensioneringstidpunk
ten inverkar på ditt pensionsbelopp. Du loggar in i vår
webbtjänst på www.elo.fi/pensionstjansten.
2. Ansök om pension
Det lönar sig att ansöka om pension
cirka två veckor innan du önskar gå
i pension. Enklast lämnar du an
sökan på nätet och då går din an
sökan också direkt till handlägg
ning. Logga in i tjänsten www.elo.fi/
pensionstjansten.
Du kan ansöka om pension
från utlandet med samma
ansökan som du ansöker
om arbetspension från
Finland:

•
•
•

EU- eller EES-länder
Schweiz och

länder med vilka Finland har en överens		 kommelse om social trygghet (Australien,
		 Chile, Indien, Israel, Kanada, Québec,
		 Kina, Korea och USA).
Du ska foga en U-bilaga till din ansökan. Om du har
dokument som gäller din vistelse utomlands, t.ex.
arbetsintyg, kan du även bifoga kopior
av dem till din ansökan. Enklast an
söker du om pension och fyller i en
U-bilaga på nätet på www.elo.fi/
pensionstjansten.
Om du ansöker om pension från nå
got annat land än de ovan nämnda,
ska du själv lämna din ansökan di
rekt till pensionsanstalten i landet
i fråga.
3. Lämna in
ett skattekort
Vänta på pensions
beslutet i lugn och
ro. Efter att du fått
pensionsbeslutet,
ska du lämna in ett
skattekort till Elo.

www.elo.fi/pensionstjansten
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Revontulentie 7, 02100 Espoo
Norrskensvägen 7, 02100 Esbo
Puhelin/telefon 020 703 50
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