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Ålderspension

När i pension?

Du kan gå i ålderspension när du har nått den lägsta pensionsåldern och din anställ-
ning har upphört.

Varje årskull har en egen lägsta pensionsålder. Du är inte tvungen att söka pension 
även om du har nått din egen pensionsålder. Du kan fortsätta att arbeta och tjäna in 
mer pension.

Födelseår Den lägsta  
pensionsåldern

Den övre åldersgränsen 
för pensionstillväxt

1955 63 år 3 mån. 68 år

1956 63 år 6 mån. 68 år

1957 63 år 9 mån. 68 år

1958 64 år 69 år

1959 64 år 3 mån. 69 år

1960 64 år 6 mån. 69 år

1961 64 år 9 mån. 69 år

1962–1964 65 år 70  v

1965– Fastställs senare Fastställs senare

Du kan kolla din pensionsålder enkelt i tjänsten Min pension.

Arbetstagarna inom den offentliga sektorn har fortfarande också andra pensionså-
ldrar: en personlig eller en yrkesbaserad pensionsålder, mer information om dessa 
finns nedan.

Personlig pensionsålder

Du har en egen personlig pensionsålder om

• ditt arbete inom den offentliga sektorn har börjat redan före år 1993 och

• anställningen i den offentliga sektorn fortsätter utan avbrott fram till den 
personliga pensionsåldern och

• du är född före 1960.

Din personliga pensionsålder kan vara högre än den lägsta pensionsåldern men du 
kan ändå gå i pension när du nått den lägsta pensionsåldern.
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Om du går i pension i den lägsta pensionsåldern för din årskull minskas den pension 
som intjänats före år 1995. Tillväxtprocenten för grundpensionen för tiden före 1995 
omvandlas då från 2 till 1,8 procent. Det lönar sig alltså att fortsätta arbeta fram till 
den personliga pensionsåldern. 

Du kan kolla din pensionsålder enkelt i tjänsten Min pension.

Yrkesbaserad pensionsålder

I vissa yrken finns det fortfarande också yrkesbaserade pensionsåldrar som är lägre 
än den lägsta pensionsåldern. 

När de yrkesbaserade pensionsåldrarna slopades fick de kommunalt och statligt 
anställda som omfattades av dem välja om de ville behålla sin yrkesbaserade pensi-
onsålder eller om de ville ha den allmänna pensionsåldern. Om en person då valde 
den yrkesbaserade pensionsåldern är den i kraft fram till pensioneringen, förutsatt 
att anställningen fortsätter utan avbrott.

De yrkesbaserade pensionsåldrarna kommer gradvis att stiga från 2018.

Den yrkesbaserade pensionsåldern hade 
nåtts enligt tidigare bestämmelser

Den yrkesbaserade pensionsåldern 
efter pensionsreformen*

2018 + 3 mån.

2019 + 6 mån.

2020 + 9 mån.

2021 + 1 år

2022 + 1 år 3 mån.

2023 + 1 år 6 mån.

2024 + 1 år 9 mån.

2025 och senare + 2 år

* Den yrkesbaserade pensionsåldern kan dock stiga högst till årskullens lägsta pensi-
onsålder.

Du kan kolla din pensionsålder enkelt i tjänsten Min pension.
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Du behöver inte söka pension när du nått din pensionsålder 

Pensionsintjäningen är 1,5 % per år från 17 års ålder. Ett undantag är personer födda 
1954–1972 som tjänar in 1,7 % av årsinkomsterna i pension från 53 års ålder till 63 
års ålder.

Också om du har nått din lägsta pensionsålder kan du fortsätta att arbeta. Ju längre 
du fortsätter att arbeta desto mer pension tjänar du in.

Av arbetet intjänas ny pension till 68 års ålder, och för personer födda efter 1957 
ännu längre.

Om du fortsätter att arbeta efter att du har nått den lägsta pensionsåldern för din 
årskull höjs din pension med 0,4 procent för varje månad med vilken pensionen 
senareläggs.

Pensionsbelopp

Du ser ditt pensionsbelopp i pensionsutdraget. Du kan kolla ditt pensionsutdrag i 
tjänsten Min pension.

När du planerar att gå i pension kan du jämföra ditt pensionsbelopp i olika åldrar 
med hjälp av kalkylatorerna i tjänsten Min pension.

Så söker du ålderspension

Ålderspension ska alltid sökas. 

Ålderspensionen kan börja först efter att din anställning har upphört. Om du har 
flera kortvariga anställningar ska också de ha upphört innan pensionen kan börja. 

Säg gärna upp dig i god tid från arbetet. Vi rekommenderar att du lämnar ett med-
delande om uppsägning till din arbetsgivare minst tre månader innan pensionen ska 
börja. Då hinner din arbetsgivare sköta de uppgifter som hänför sig till avslutandet 
av anställningen i god tid innan din pension ska börja.

Om du dock går i ålderspension först när du har nått den övre åldersgränsen för 
pensionsintjäning förutsätter beviljande av ålderspension inte att anställningen avslu-
tas. 
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Vi betjänar dig

Tjänsten Min pension www.keva.fi/sv/minpension

Kundtjänst telefon 020 614 2868
Postadress  Keva, 00087 KEVA  
www.keva.fi

Du kan söka ålderspension tidigast sex månader före pensioneringen i tjänsten Min 
pension. Med samma ansökan kan du också söka folkpension. Vi förmedlar din ansö-
kan till FPA.

Kom ihåg att kolla uppgifterna i ditt pensionsutdrag på förhand i tjänsten Min pensi-
on, eftersom ditt pensionsbelopp grundar sig på dem.

Ålderspensionen börjar alltid från början av en månad. Din pension kan alltså tidi-
gast börja från ingången av den månad som följer på den då du når din pensionsål-
der. Pension kan också beviljas retroaktivt för tre månader.

Om du inte kan använda tjänsten Min pension kan du ansöka om pension skriftligen. 
Ansökningsblanketter kan du skriva ut på Kevas webbplats. Skicka ansökan till adres-
sen Keva, 00087 KEVA.

Beställ pappersfri tjänst och elektroniska aviseringar

Du får dina dokument snabbare när du väljer pappersfri tjänst. Det är också 
ett tryggt och miljövänligt sätt att sköta ärenden. Beställ också elektroniska 
aviseringar: så håller du dig uppdaterad om dina ärenden med Keva. Om du 
inte har beställt aviseringar tidigare kan du göra det i tjänsten Min pension 
och punkten Mina uppgifter. Du kommer dit genom att klicka på ditt namn 
upptill på sidan.

http://www.keva.fi/sv/minpension
http://www.keva.fi



