SÅ LÄSER DU
PENSIONSUTDRAGET

I pensionsutdraget ser du dina anställningar i den offentliga och
privata sektorn samt de pensionsgrundande förmånerna. Ditt
kommande pensionsbelopp beräknas utifrån uppgifterna i utdraget.

Kolla
pensionsutdraget.
I exempelutdraget ser du
vad de olika punkterna
i pensionsutdraget betyder.

Kolla uppgifterna i utdraget och meddela eventuella ändringar via
tjänsten Dina pensionsuppgifter på adressen www.keva.fi/sv/
pensionsuppgifter.
Om du redan är på pension ser du i pensionsutdraget endast de
anställningar som börjat efter att pensionen börjat.
PENSIONSUTDRAG
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20.6.2017
Mikko Nyyssönen

Personbeteckning: 300956-053S
PENSIONSUTDRAG
20.6.2017

Mikko Nyyssönen

Förnamn Efternamn

Personbeteckning:
300956-053S
Personbeteckning:
010101-1234
PENSIONSUTDRAG
20.6.2017

Pensionstillväxt fram till 31.12.2004
Pensionslönen och pensionen som tillvuxit anges på nivån år 2017.
Mikko Nyyssönen
Personbeteckning: 300956-053S
Förvärvsverksamhet som berättigar till
Pensionslön e/mån. Pension e/mån.
pension
KESKI-SUOMEN LÄÄNIN
3 110,86
Pensionstillväxt
fram tillNIMISMIESPIIRIT
31.12.2004
15.4.1985 - 31.3.1995
Pensionslönen
och pensionen som tillvuxit anges på nivån år 2017.
Förvärvsverksamhet som berättigar till
Pensionslön e/mån. Pension e/mån.
KIINTEISTÖ OY ÄÄNEKOSKEN TORIKATU 4
707,95
4,44
pension
12.5.1986 - 31.10.1986
Pensionstillväxt fram till 31.12.2004
KESKI-SUOMEN LÄÄNIN NIMISMIESPIIRIT
3 110,86
Pensionslönen och pensionen som tillvuxit anges på nivån år 2017.
15.4.1985
- 31.3.1995
KIINTEISTÖ
OY ÄÄNEKOSKEN TORIKATU 4
763,86
8,59
Här5.2.1987
ser du uppgifterna
om
dina
anställningar
som
berättigar
till
pension
fram till utgången av 2004
och den pension som har växt av dem.
- 12.11.1987 som berättigar till
Förvärvsverksamhet
Pensionslön e/mån. Pension e/mån.
Anställningarna
är
i
kronologisk
ordning.
Om
punkten
är
tom
betyder
det
att
du
inte
har
någon
arbetshistoria som berättigar till pension före 2005.
pension
KIINTEISTÖ OY ÄÄNEKOSKEN TORIKATU 4
707,95
4,44
31.10.1986
Ditt12.5.1986
månatliga -pensionsbelopp
beräknas
utgående
Pensionslönen är inte 5,02
samma sak som din inkomst utan den beräknas
KIINTEISTÖ
OY ÄÄNEKOSKEN
TORIKATU
4 från pensionslönen. 335,04
KESKI-SUOMEN
LÄÄNIN
NIMISMIESPIIRIT
3
110,86
1.1.1988
- 31.12.1988
separat
på basis
av inkomsterna för åren innan din anställning upphört.
15.4.1985
- 31.3.1995
KIINTEISTÖ OY ÄÄNEKOSKEN TORIKATU 4
763,86
8,59
Om 5.2.1987
du har varit
anställd hos Försvarsmakten syns av tid i militärtjänst de tider som berättigar till pension men inte pensionslönen eller den intjänade
- 12.11.1987
ÄÄNEKOSKEN
KIHLAKUNNAN
3 110,86
KIINTEISTÖ OY ÄÄNEKOSKEN TORIKATU 4
707,95
4,44
pensionen.
POLIISILAITOS
12.5.1986 - 31.10.1986
1.4.1995 - 31.8.1997
KIINTEISTÖ
OY
ÄÄNEKOSKEN
TORIKATU
4
335,04
5,02
Om du har varit företagare ser du dina årliga FöPL-arbetsinkomster i pensionsutdraget om ditt arbetspensionsbolag har registrerat dem.
1.1.1988 - 31.12.1988
KIINTEISTÖ OY ÄÄNEKOSKEN
TORIKATU 4
763,86
8,59
Sjömanspensionens
belopp syns i pensionsutdraget
från 23 års ålder.
ÄÄNEKOSKEN KIHLAKUNNAN
3 110,86
5.2.1987 - 12.11.1987
POLIISILAITOSKIHLAKUNNAN
ÄÄNEKOSKEN
3 110,86
1.9.1997 - 31.12.2002
POLIISILAITOS
KIINTEISTÖ
OY ÄÄNEKOSKEN TORIKATU 4
335,04
5,02
1.4.1995
- 31.8.1997
1.1.1988 - 31.12.1988
KUIKAN METALLIRAKENNE KY
214,30
3,21
1.1.1998 - 31.12.1998
ÄÄNEKOSKEN
KIHLAKUNNAN
3 110,86
ÄÄNEKOSKEN KIHLAKUNNAN
3 110,86
POLIISILAITOS
POLIISILAITOS
1.9.1997
- 31.12.2002
ÄÄNEKOSKEN
KIHLAKUNNAN
3 110,86
1 072,00
1.4.1995 - 31.8.1997
POLIISILAITOS
1.1.2003 METALLIRAKENNE
- 31.12.2004
KUIKAN
KY
214,30
3,21
ÄÄNEKOSKEN
KIHLAKUNNAN
3 110,86
1.1.1998
- 31.12.1998
POLIISILAITOS
KOPL-INKOMSTER
2,08
1.9.1997 - 31.12.2002
1999
ÄÄNEKOSKEN
KIHLAKUNNAN
3 110,86
1 072,00
POLIISILAITOS
KAPL-arbeten
inom byggnads-,KY
lantbruks-,
149,82
KUIKAN -METALLIRAKENNE
214,30
3,21
1.1.2003
31.12.2004
skogsoch- 31.12.1998
hamnbranschen
1.1.1998
1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985,
1986
KOPL-INKOMSTER
2,08
ÄÄNEKOSKEN KIHLAKUNNAN
3 110,86
1 072,00
1999
POLIISILAITOS
00087
KEVA,
kundtjänsten tfn 020 614 2837 (kl. 8-16), www.keva.fi, FO-nummer
1.1.2003
- 31.12.2004
KAPL-arbeten
inom byggnads-, lantbruks-,
512249857149,82
0119343-0
skogsoch hamnbranschen
Uppgifterna i detta brev och på pensionsutdraget har fåtts från pensionsanstalternas
1979,
1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985,
KOPL-INKOMSTER
2,08
gemensamma
register. Adresskälla: Befolkningsregistercentralen
1986
1999
KAPL-arbeten
inom byggnads-,
lantbruks-,
00087
KEVA, kundtjänsten
tfn 020 614 2837
(kl. 8-16), www.keva.fi, FO-nummer

149,82
512249857

skogs- och
0119343-0

hamnbranschen
1979, 1980,
1981,
1984, 1985,
Uppgifterna
i detta
brev1982,
och på 1983,
pensionsutdraget
har fåtts från pensionsanstalternas
1986
gemensamma
register. Adresskälla: Befolkningsregistercentralen
00087 KEVA, kundtjänsten tfn 020 614 2837 (kl. 8-16), www.keva.fi, FO-nummer

512249857
( )0119343-0
I punkten markerad med asterisk visas inte pensionsbeloppet per månad eftersom
beloppet av den intjänade pensionen i anställningar som
Uppgifterna
detta brevpensionslön
och på pensionsutdraget
fåtts från
pensionsanstalternas
beräknas
medi samma
visas somhar
totalt
belopp
vid den sista anställningen (
).
gemensamma register. Adresskälla: Befolkningsregistercentralen

Om din anställning har fortgått över årsskiftet 2004–2005, har den i utdraget avbrutits vid utgången av 2004. Det pensionsbelopp som intjänats
före utgången av 2004 har beräknats separat.
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KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
3.4.1998 - 29.5.1998
POHJOIS-KARJALAN
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
POHJOIS-KARJALAN
5.9.1998 - 23.10.1998
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
5.9.1998 - 23.10.1998

77,20
77,20

0,15
0,15

Korta anställningar inom kommunen
1.1.1999
- 31.12.1999
Korta
anställningar
inom kommunen
1.1.1999 - 31.12.1999

0,40
0,40

Korta anställningar inom kommunen
1.1.2000
- 31.12.2000
Korta
anställningar
inom kommunen
1.1.2000 - 31.12.2000

0,61
0,61

Korta
anställningar inom
Korta
anställningsperioder
harkommunen
sammanslagits till perioder om ett kalenderår.

3,19
3,19

1.1.2001
- 31.12.2001
Korta
anställningar
inom kommunen
1.1.2001 - 31.12.2001

POHJOIS-KARJALAN
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
POHJOIS-KARJALAN
7.9.2001 - 25.10.2001
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
7.9.2001 - 25.10.2001

143,25
143,25

0,29
0,29

Korta anställningar inom kommunen
1.1.2002
- 31.12.2002
Korta
anställningar
inom kommunen
1.1.2002 - 31.12.2002
POHJOIS-KARJALAN
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
POHJOIS-KARJALAN
25.1.2002 - 18.3.2002
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
25.1.2002 - 18.3.2002

0,64
0,64
434,38
434,38

0,97
0,97

Korta anställningar inom kommunen
1.1.2003
- 31.12.2003
Korta
anställningar
inom kommunen
1.1.2003 - 31.12.2003

3,25
3,25

POHJOIS-KARJALAN
2 853,95
1 121,31
MAANMITTAUSTOIMISTO
POHJOIS-KARJALAN
2 853,95
1 121,31
1.1.2003 - 31.12.2004
MAANMITTAUSTOIMISTO
Från
början av 2005 har inkomsterna angetts på årsnivå i utdraget. Den inkomst som berättigar till pension syns på nivån för det år den tjänats.
1.1.2003 - 31.12.2004

Den intjänade pensionen uppges på nivån vid den tidpunkt då pensionsutdraget görs. Pensionsbeloppet syns som en total summa för
00087 KEVA,
respektive
år. kundtjänsten tfn 020 614 2837 (kl. 8-16), www.keva.fi, FO-nummer
511091145

0119343-0
00087
KEVA, kundtjänsten tfn 020 614 2837 (kl. 8-16), www.keva.fi, FO-nummer

Om0119343-0
du har varit
anställd
hospåFörsvarsmakten
syns
avfrån
militärers
anställningstid i pensionsutdraget
de årliga inkomsterna från ingången av 2005.
511091145
Uppgifterna
i detta
brev och
pensionsutdraget har
fåtts
pensionsanstalternas
gemensamma
register.
Befolkningsregistercentralen
Uppgifterna
i detta
brevAdresskälla:
och på pensionsutdraget
har fåtts från pensionsanstalternas
gemensamma register. Adresskälla: Befolkningsregistercentralen

Från början av 2019 registreras inkomsterna i pensionsutdraget per månad, så inkomsterna syns också under året. Du ser de inkomster som
beaktats fram till bildandet av utdraget.
Från och med 1.1.2005 har pension också växt av oavlönade tider då du har fått någon inkomstbaserad social förmån, till exempel arbetslöshetseller moderskapspenning.
Uppskattningen omfattar tilläggspensionsandelen, om du har rätt till den vid den tidpunkt som beräkningen har gjorts i Keva. Det eventuella
tilläggspensionsbeloppet syns separat i utdraget. Rätten till tilläggspension kvarstår om din anställning fortsätter fram till din personliga
pensionsålder. I summan ingår inte en eventuell uppskovsförhöjning.
Tänk på att om du räknar ihop pensionstillväxten för respektive år så får du inte samma summa som uppges i punkten Uppskattningen av
pensionen som växt. Det beror på att i uppskattningen beaktas inverkan av livslängdskoefficienten och eventuell samordning. Dessa avdrag
görs inte för militärer, och uppskattningen av intjänade pensioner totalt visas inte i pensionsutdraget.

Här finns uppräknat sådan information om anställningsförhållandena som inverkar på pensionsbeloppet. Därtill ser du de sociala förmåner som
har beaktats i din pensionsberäkning.
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Uppskattningen
av pensionen som tillvuxit fram till 31.12.2004 har
räknats ut på följande
2013
Sjukdagpenning
8 dg
54 362,68
inkomster
2013
Sjukdagpenning
6 dg
12 255,60
inkomster
1979
inkomster sammanlagt
1 463,12 e
1979
inkomster sammanlagt
1 463,12 e
KoPL-INKOMSTER
2013
Sjukdagpenning
8 dg
54 6362,68
PENSIONSUTDRAG
(6)
1980
inkomster
sammanlagt
3 186,64
e
Uppskattningen
av pensionen
som tillvuxit fram till 31.12.2004
har räknats
ut på följande
1980
inkomster
sammanlagt
3 186,64
e
20.6.2017
inkomster
1981
inkomster sammanlagt
5 498,77 e
1999
1 498,77
093,22 e
1981
inkomster sammanlagt
5
KoPL-INKOMSTER
Privata sektorns förvärvsverksamhet
Uppskattningen av pensionen som tillvuxit fram till 31.12.2004 har räknats ut på följande
1982
inkomster sammanlagt
5 251,62 e
inkomster
JYVÄS-HYVÄ
KOMMANDIITTIYHTIÖ
OLLI ROUTTI
KAPL-INKOMSTER
1982
inkomster
sammanlagt
5 251,62 e
21.10.1976
- 8.2.1978
Uppskattningen
av pensionen som tillvuxit fram till 31.12.2004 har räknats ut på följande
1999
inkomster
sammanlagt
1 093,22
e
Pension
intjänas
inte av
arbete som utförts innan den anställde
fyllt 23
1983
inkomster
sammanlagt
4 726,26
e år före 1.1.2005.
inkomster
1983
inkomster sammanlagt
4 726,26 e
1979
inkomster sammanlagt
1 463,12 e
KAPL-INKOMSTER
1984
inkomster sammanlagt
10 028,98 e
Uppskattningen
av pensionen
som tillvuxitPENSIONSUTDRAG
fram till 31.12.2004
har räknats
ut på följande
KAPL-INKOMSTER
1984
inkomster
sammanlagt
10 028,98
e
6 (6)
inkomster
1.1.1971
- 31.12.1971
1980
inkomster sammanlagt
3 186,64 e
20.6.2017
Pension intjänas
inte av
arbete som utförts
innan den anställde
fyllt 23
1985
inkomster
sammanlagt
3 535,71
e år före 1.1.2005.
1985
inkomster sammanlagt
3
1979
1 535,71
463,12 e
1981
inkomster sammanlagt
5 498,77 e
Privata sektorns
förvärvsverksamhet
1986
inkomster
sammanlagt
1 013,34 e
1986
inkomster sammanlagt
1
KAPL-INKOMSTER
1980
3 013,34
186,64 e
1.1.1974
31.12.1974
JYVÄS-HYVÄ
KOMMANDIITTIYHTIÖ
OLLI ROUTTI
1982
inkomster
sammanlagt
5 251,62 e
Förvärvsverksamhet
inte
ger
rätt till
pension
samt motivering
Pension intjänas
inte avsom
arbete
som
utförts
innan
den anställde
fyllt 23 år före 1.1.2005.
21.10.1976
- 8.2.1978
Korta
anställningar
Förvärvsverksamhet
som
inte
ger
rätt till
pension
samt
motivering
1981
inkomster
sammanlagt
5 498,77
e år före 1.1.2005.
Pension
intjänas
inte av
arbete
som
utförts
innan
den anställde
fyllt 23
1983
inkomster
sammanlagt
4 726,26 e
• KAPL-arbete
(lag om pension
för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden)
är byggnads-, hamn-, jordbruks- och skogsarbete.
1982
inkomster sammanlagt
5 251,62 e
KAPL-INKOMSTER
1984
inkomster sammanlagt
10 028,98 e
00087
KEVA,
kundtjänsten
tfn
020
614
2837
(kl.
8-16),
www.keva.fi,
FO-nummer
Pension
intjänas
inte
av
arbete
som
utförts
innan
den
anställde
fyllt under
23 år före
1.1.2005.
1.1.1971
- 31.12.1971
0119343-0
• Av
anställningar
inom en
kommun, staten, kyrkan och FPA som
varat
en512249857
månad
har pension växt från 1998.
512249857
1983
inkomster
sammanlagt
4 726,26
e år före
0119343-0
Pension
intjänas
inteoch
av
arbete
som utförts
innan
den
anställde
fyllt 23
1.1.2005.
Uppgifterna
i detta brev
på
pensionsutdraget
har fåtts
från
pensionsanstalternas
1985
inkomster
3
535,71
e
Uppgifterna
i detta
brev ochsammanlagt
på pensionsutdraget har fåtts från pensionsanstalternas
gemensamma register. Adresskälla: Befolkningsregistercentralen
KAPL-INKOMSTER
• KoPL-arbete
var från och med 1986 anställningar i konst- och kulturbranschen som varat mindre än ett år.
1.1.1975
- 31.12.1975
00087
KEVA,
kundtjänsten tfn 020 614 2837 (kl. 8-16), www.keva.fi, FO-nummer

gemensamma register. Adresskälla: Befolkningsregistercentralen

1984
inkomster sammanlagt
10 028,98 e
KAPL-INKOMSTER
1.1.1978
- 31.12.1978
1986
inkomster sammanlagt
1 013,34 e
KAPL-INKOMSTER
PENSIONSUTDRAG
6 (6)
Pension intjänas
inte av arbete som utförts innan den anställde fyllt 23 år före 1.1.2005.
1.1.1974
- 31.12.1974
1985
inkomster
sammanlagt
3
535,71
e
20.6.2017
Pension intjänas inte av arbete som utförts innan den anställde fyllt 23 år före 1.1.2005.
Förvärvsverksamhet som inte ger rätt till pension samt motivering
1986
inkomster
sammanlagt
1 013,34 e
KAPL-INKOMSTER
Privata sektorns
förvärvsverksamhet
1.1.1990 - 31.12.1990
KAPL-INKOMSTER
Lönerna
berättigar
inte till pension, då
de är
lägre än det i lagen förutsatta beloppet.
1.1.1975
- 31.12.1975
JYVÄS-HYVÄ
KOMMANDIITTIYHTIÖ
OLLI
ROUTTI
Förvärvsverksamhet
som
inte
ger
rätt
till
pensionFO-nummer
samt motivering
00087
KEVA,
kundtjänsten
tfn
020 614
2837
(kl.
8-16),
www.keva.fi,
Pension
intjänas
inte av
arbete
som
utförts
innan
den anställde fyllt 23 år före 1.1.2005.
21.10.1976
- 8.2.1978
512249857
0119343-0
Pension intjänas inte av arbete som utförts innan den anställde fyllt 23 år före 1.1.2005.
Uppgifterna i detta brev och på pensionsutdraget har fåtts från pensionsanstalternas

KAPL-INKOMSTER
gemensamma register. Adresskälla: Befolkningsregistercentralen
1.1.1997 - 31.12.1997
KAPL-INKOMSTER
00087 KEVA, kundtjänsten tfn 020 614 2837 (kl. 8-16), www.keva.fi, FO-nummer
Lönerna
berättigar
inte till pension, då de är lägre än det i lagen förutsatta beloppet.
1.1.1978
- 31.12.1978
KAPL-INKOMSTER
512249857
0119343-0
Pension
inte av arbete som utförts innan den anställde fyllt 23 år före 1.1.2005.
1.1.1971intjänas
- 31.12.1971
Uppgifterna
i
detta
brev
och
pensionsutdraget
har fåtts
från
pensionsanstalternas
Pension intjänas inte
avpåarbete
som utförts
innan
den
anställde fyllt 23 år före 1.1.2005.
gemensamma register. Adresskälla: Befolkningsregistercentralen

KoPL-INKOMSTER
1.1.2000 - 31.12.2000
KAPL-INKOMSTER
Lönerna
berättigar
inte till pension, då de är lägre än det i lagen förutsatta beloppet.
1.1.1990
- 31.12.1990
KAPL-INKOMSTER
Lönerna
inte till pension, då de är lägre än det i lagen förutsatta beloppet.
1.1.1974berättigar
- 31.12.1974
Pension intjänas inte av arbete som utförts innan den anställde fyllt 23 år före 1.1.2005.

Pension har inte nödvändigtvis växt av alla dina anställningar. Ofta beror det på att inkomsterna är för små, anställningarna för korta
ellerKAPL-INKOMSTER
att du har varit för ung när du har utfört arbetet.
1.1.1997
- 31.12.1997
KAPL-INKOMSTER

Lönerna
berättigar
inte
till pension,
då de är lägre
änvarierat
det i lagen
1.1.1975
- 31.12.1975
Kraven
på anställningens
längd
och åldersgränserna
har
från förutsatta
år till år: beloppet.

Pension intjänas inte av arbete som utförts innan den anställde fyllt 23 år före 1.1.2005.

Pension växer inte
• Av
arbete som utförts innan den anställda fyllt 23 år före 2005
KoPL-INKOMSTER
1.1.2000
- 31.12.2000
KAPL-INKOMSTER
• Av
arbete som
utförts innan den anställda fyllt 18 år sedan ingången av 2005
Lönerna
berättigar
inte till pension, då de är lägre än det i lagen förutsatta beloppet.
1.1.1978
- 31.12.1978
• Av
arbete som
utförts innan den anställda fyllt 17 år sedan ingången av 2017

Pension intjänas inte av arbete som utförts innan den anställde fyllt 23 år före 1.1.2005.

KEVA,
kundtjänsten för
tfn 020
614 2837 (kl. 8-16),
FO-nummer
Den00087
nedre
åldersgränsen
pensionstillväxt
varwww.keva.fi,
21 år:
512249857
• I 0119343-0
anställning inom staten och kyrkan fram till 31.12.1966
Uppgifterna
i detta brev och på pensionsutdraget har fåtts från pensionsanstalternas
KAPL-INKOMSTER
• I gemensamma
anställning
hos Finlands
BankBefolkningsregistercentralen
fram till 30.11.1993
register.
Adresskälla:
1.1.1990
- 31.12.1990
berättigar
då de är lägre än det i lagen förutsatta beloppet.
• I Lönerna
anställning
hos FPAinte
framtill
tillpension,
31.12.2004

Pension har inte växt:
• Av
mindre än 4 mån. kommun/APL-anställning fram till 30.6.1971
KAPL-INKOMSTER
1.1.1997
31.12.1997
• Av
mindre -än
1 mån. kommun/APL-anställning 1.7.1971–31.12.1997
Lönerna berättigar inte till pension, då de är lägre än det i lagen förutsatta beloppet.
• Av mindre än 1 mån. anställning inom staten och FPA fram till 31.12.1997
• Av
mindre än 1 mån. anställning inom kyrkan fram till 31.12.1996
00087 KEVA, kundtjänsten tfn 020 614 2837 (kl. 8-16), www.keva.fi, FO-nummer

512249857

0119343-0
KoPL-INKOMSTER

Uppgifterna
detta brev och på pensionsutdraget har fåtts från pensionsanstalternas
1.1.2000 -i 31.12.2000

Lönerna berättigar
inte till pension,
då de är lägre än
gemensamma
register. Adresskälla:
Befolkningsregistercentralen

det i lagen förutsatta beloppet.

00087 KEVA, kundtjänsten tfn 020 614 2837 (kl. 8-16), www.keva.fi, FO-nummer
0119343-0
Uppgifterna i detta brev och på pensionsutdraget har fåtts från pensionsanstalternas

512249857

Tjänsten Dina pensionsuppgifter www.keva.fi/sv/pensionsuppgifter
Pensionsrådgivning tfn 020 614 2868
Postadress 00087 KEVA.
Kevas pensionsrådgivning på Facebook www.facebook.com/kevaelakeneuvoja
www.keva.fi

gemensamma register. Adresskälla: Befolkningsregistercentralen

