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Arbetslivspension

Vem kan få arbetslivspension?

Arbetslivspension är avsedd för personer som fyllt 63 år och som har arbetat minst 
38 år i ett ansträngande och slitsamt arbete som omfattas av arbetspensions-
försäkring och vars arbetsförmåga är bestående nedsatt på grund av sjukdom, lyte 
eller skada. 

Du kan söka arbetslivspension om

• du har fyllt 63 år

• du ännu inte har uppnått din pensionsålder

• du har arbetat minst 38 år

• ditt arbete har varit tungt och slitsamt

• ditt arbete har varit din huvudsyssla

• din arbetsförmåga är bestående nedsatt

• det har gått högst ett år från att ditt heltidsarbete upphörde eller du arbetar 
fortfarande

• du inte får delinvalidpension.

Korta frånvaroperioder på grund av sjukdom eller arbetslöshet utgör inget hinder för 
arbetslivspension. Inte heller perioder med moderskaps-, faderskaps- eller föräldra-
penning påverkar beviljandet av pension om de har varat högst tre år.

Vad betyder tungt arbete?

Arbetslivspension är avsedd för personer som länge jobbat i ansträngande och slit-
samt arbete. En viss yrkesbeteckning ger inte automatiskt rätt till arbetslivspension.

Kännetecken för ansträngande och slitsamt arbete är olika psykiska och fysiska om-
ständigheter. Besvärliga arbetsställningar eller arbete som kräver stor muskelstyrka 



Arbetslivspension

2/3

eller snabba rörelser kan vara mycket slitsamt. Psykisk belastning kan till exempel  
uppstå på grund av risk för våld i arbetet eller uppgifter som kräver ständig upp-
märksamhet.

Din arbetsförmåga bedöms utifrån ett läkarutlåtande samt eventuella andra utred-
ningar om ditt hälsotillstånd. För ansökan om arbetslivspension krävs också arbets-
givarens utlåtande om arbetets innehåll och belastningen i arbetet.

Pensionsbelopp

Arbetslivspensionen är det pensionsbelopp som intjänats fram till dess början. Du 
kan kolla pensionsbeloppet i tjänsten Min pension.

Arbete samtidigt med arbetslivspension

Du kan arbeta samtidigt som du får arbetslivspension. Tänk dock på inkomstgränsen 
– du får tjäna högst 922,42 euro per månad på 2023 års nivå. Om dina inkomster blir 
högre, kan du lämna pensionen vilande i minst tre månader och högst två år. Efter 
att inkomsterna har sjunkit under 922,42 euro fortsätter utbetalningen av pensionen.

Från arbetslivspension till ålderspension

När du når din pensionsålder ändras din arbetslivspension automatiskt till ålders-
pension. Då kan du arbeta utan inkomstgränser.

Du tjänar in ny pension av arbete samtidigt med arbetslivspension. Du ska söka den-
na pension separat efter att arbetet har upphört.
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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

Ansökan om arbetslivspension

Kolla ditt pensionsutdrag i nättjänsten Min pension innan du söker pension. Ditt 
pensionsbelopp beräknas på grundval av uppgifterna i pensionsutdraget.

Det lönar sig att göra ansökan först när du har fått ett aktuellt läkarutlåtande B: om 
läkarutlåtande saknas, kan din ansökan inte handläggas.

Du söker pension enklast i nättjänsten Min pension. 

Foga följande dokument till ansökan:

• ett aktuellt läkarutlåtande B och

• blanketten ”Arbetsgivarens utlåtande om hur personen klarar av arbetet för 
arbetslivspension” som arbetsgivaren fyllt i.

Du kan söka pension också skriftligt. Skriv ut pensionsansökan och behövliga bilagor 
på Kevas webbplats och skicka dem ifyllda till adressen Keva, 00087 KEVA.

Om du har rätt till arbetslivspension får du först ett positivt förhandsbeslut som är i 
kraft sex månader. Du kan ansöka om utbetalning av arbetslivspension genom att till 
Keva lämna in ett meddelande om övergång till arbetslivspension.

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



