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Partiell förtida ålderspension

Vem får partiell förtida ålderspension?

Du kan gå i partiell förtida ålderspension om

• du har fyllt 61 år

• du inte får någon annan arbetspension.

Du behöver inte sluta arbeta och inte ens arbeta mindre. Eventuella ändringar i ar
betstiden ska du dock avtala om med din arbetsgivare.

Medan du får partiell ålderspension följer Keva inte upp dina arbetsinkomster och 
du behöver inte informera Keva om ändringar i arbetstiden eller att du slutar arbeta.

Pensionsbelopp

På partiell förtida ålderspension får du antingen 50 % eller 25 % av den pension du 
redan tjänat in. Du kan välja andelen själv.

Om du väljer partiell förtida ålderspension direkt till 50 % kan den inte ändras sena
re. Om du däremot först väljer pension till 25 % kan du senare höja andelen med 
ytterligare 25 %, men efter det kan den inte längre ändras.

Pensionsbeloppet beräknas utifrån den pension som du har tjänat in fram till ut
gången av föregående år.

I tjänsten Min pension ser du det pensionsbelopp du tjänat in och med kalkylatorn 
kan du uppskatta hur mycket pension du får om du tar ut partiell förtida ålders
pension.

Pensionen blir mindre om pensionsåldern inte nås

Om du går i förtida ålderspension innan du når den lägsta pensionsåldern för din 
åldersklass görs en förtidsminskning i pensionen. Den är 0,4 % för varje månad som 
pensionen tidigareläggs. Förtidsminskningen är bestående.
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De som arbetar i den offentliga sektorn kan utöver den lägsta allmänna pensionsål
dern också ha andra pensionsåldrar – personlig eller yrkesbaserad pensionsålder. Du 
kan kolla din pensionsålder enkelt i tjänsten Min pension.

Om du är född före 1960, din personliga pensionsålder är 63–65 år och du går i par
tiell förtida ålderspension före din personliga pensionsålder, minskas din pensions
intjäning för tiden före 1995.

Om du har uppnått din yrkesbaserade pensionsålder eller din avgångsålder bevil
jas du inte partiell förtida ålderspension eftersom du har rätt till ålderspension utan 
förtidsminskning. Om du ännu inte söker ålderspension kan partiell förtida ålders
pension beviljas efter att den lägsta pensionsåldern för din åldersklass har uppnåtts.

Uppskovsförhöjningen höjer pensionsbeloppet

Du får en uppskovsförhöjning om du går i partiell förtida ålderspension efter att du 
har nått den lägsta pensionsåldern för din åldersklass.

Uppskovsförhöjningen är 0,4 % för varje månad som pensionen skjuts upp. Upp
skovsmånaderna beräknas utifrån åldersklassens lägsta ålder för ålderspension.

Ansökan om pension

Sök partiell förtida ålderspension i tjänsten Min pension omkring en månad innan 
pensionen ska börja.

Kom ihåg att kolla uppgifterna i ditt pensionsutdrag i tjänsten Min pension, eftersom 
ditt pensionsbelopp grundar sig på dem.

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

Återkallande av pension

Du kan återkalla den partiella förtida ålderspensionen inom tre månader från det att 
pensionsbeslutet meddelades. Då återkrävs den pension som redan har betalats ut 
till dig.

Du kan återkalla pensionen skriftligt med ett fritt formulerat meddelande antingen i 
tjänsten Min pension eller per brev.



Partiell förtida ålderspension

3/3

Vi betjänar dig

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

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

Ålderspension efter partiell ålderspension

Ålderspensionen ska sökas separat. Du kan gå i ålderspension när du har nått den 
lägsta pensionsåldern för din åldersklass och du avslutar ditt huvudsakliga arbete.

Ålderspensionen bildas av din löpande partiella förtida ålderspension, den pension 
som inte beviljats (50 % eller 75 %) samt av den pension som eventuellt intjänats det 
år då den partiella förtida ålderspensionen började löpa och därefter.

Du får ett arbetspensionskort när du avgår med ålderspension.

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



