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Delinvalidpension och  
partiellt rehabiliteringsstöd

Syftet med delinvalidpension är att stödja dig att fortsätta arbeta med lättare arbets
börda om din arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom.

Delinvalidpension gör det möjligt att förlänga yrkeskarriären trots att arbetsförmå
gan är nedsatt, och ytterligare pension intjänas också av arbete parallellt med  
pensionen.

Delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd förutsätter dock inte att du arbe
tar.

Förutsättningar för delinvalidpension och partiellt 
rehabiliteringsstöd

Delinvalidpension kan beviljas om din arbetsförmåga är delvis nedsatt på grund av 
sjukdom, handikapp eller skada. Din arbetsförmåga bedöms utifrån ett utlåtande 
skrivet av din läkare samt eventuella andra utredningar om ditt hälsotillstånd.

I bedömningen beaktas

• de krav dina arbetsuppgifter ställer

• hur du klarar av arbetet och

• dina möjligheter att med hjälp av behandling och rehabilitering återfå 
arbetsförmågan.

Partiellt rehabiliteringsstöd

Delinvalidpension kan beviljas som partiellt rehabiliteringsstöd för viss tid om det 
bedöms att din arbetsförmåga kan återställas genom behandling eller rehabilite
ring. Ett villkor för partiellt rehabiliteringsstöd är att arbetsförmågan är nedsatt utan 
avbrott i minst ett år.

Partiellt rehabiliteringsstöd kan beviljas också för att stödja återgången till arbetet, 
t.ex. efter rehabilitering.

Delinvalidpensionens belopp

Delinvalidpensionens eller det partiella rehabiliteringsstödets belopp utgör hälften 
av full invalidpension.
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Invalidpensionens belopp består av den pension som du tjänat in fram tills arbets
oförmågan började och av pension för s.k. återstående tid. Med återstående tid 
avses tiden mellan att du har blivit arbetsoförmögen och den lägsta pensionsåldern 
för din åldersklass eller en lägre yrkesbaserad pensionsålder eller avgångsålder.  
Pensionen beräknas alltså som om du arbetade fram till ålderspensionen.

Du kan på förhand beräkna ditt pensionsbelopp enkelt med kalkylatorerna i tjänsten 
Min pension.

I förhandsbeslutet om delinvalidpension får du en uppskattning av beloppet av din 
delinvalidpension och din inkomstgräns. Inkomstgränsen är personlig och den är 
minst 922,42 euro per månad (2023).

Som delinvalidpensionstagare får du årligen ett brev med information om hur  
mycket inkomster du får ha utan att det påverkar utbetalningen av pensionen. Du är 
skyldig att själv följa med dina inkomster.

Att lämna pensionen vilande

Om du under tiden med pension vill arbeta mer än din inkomstgräns tillåter har du 
möjlighet att lämna pensionen vilande för minst tre månader och högst två år.

Om dina arbetsinkomster överskrider inkomstgränsen under minst tre månader, 
meddela Keva detta. Då avbryts utbetalningen av pensionen och pensionen lämnas 
vilande.

Om du inte inom två år begär att utbetalningen av pensionen ska återupptas, dras 
pensionen in från och med den tidpunkt då den lämnades vilande.

Ålderspension efter delinvalidpension

Delinvalidpensionen ändras till ålderspension utan särskild ansökan när du uppnår 
din pensionsålder. Denna pension är lika stor som full invalidpension. Du behöver 
inte sluta arbeta.

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

Ansökan om delinvalidpension

Enklast söker du pension med invalidpensionsansökan i tjänsten Min pension.

Bifoga ett aktuellt läkarutlåtande B till ansökan. Vi rekommenderar ett utlåtande  
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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

skrivet av en företagsläkare. Du kan också foga övriga utredningar om ditt hälsotills
tånd till ansökan. Bifoga gärna också ett utlåtande av arbetsgivaren om hur du klarar 
av arbetet.

Du kan söka delinvalidpension medan du arbetar heltid, alltså också utan en föregå
ende sjukskrivning.

Du kan också söka pension skriftligt. Du kan skriva ut ansökan och behövliga bilagor 
på Kevas webbplats. Skicka ansökan och bilagorna till adressen Keva, 00087 KEVA.

Vad händer efter ett positivt förhandsbeslut?

Om du beviljas delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd får du först ett 
förhandsbeslut om det. Förhandsbeslutet gäller i 10 månader.

Kolla med din arbetsgivare om en övergång till deltidsarbete är möjlig och kom  
överens om när deltidsarbetet ska börja och om arbetsarrangemangen.

Efter att du har kommit överens om deltidsarbetet med din arbetsgivare ska du fylla 
i ett meddelande om övergång till delinvalidpension i tjänsten Min pension. Du kan 
också meddela övergång till delinvalidpension med den blankett som finns som 
bilaga till beslutet.

Efter det får du ett beslut om utbetalning av pensionen från 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



