
Partiell förtida ålderspension

Om du vill kan du ta ut en del av ålderspensionen redan då du fyllt 61 år. Med partiell  
förtida ålderspension, eller partiell ålderspension, kan du arbeta mindre på gården 
eftersom du får en del av din intjänade arbetspension innan du går i egentlig ålderspension. 
Som partiell ålderspension kan du ta ut antingen 25 eller 50 procent av den pension 
du tjänat in fram till utgången av året innan den partiella pensionen börjar.

Du kan inte få partiell ålderspension om du har ålderspension, invalidpension, 
deltidspension, arbetslivspension eller om du får avträdelsestöd. 
Arbetslöshetsdagpenning är inte ett hinder för partiell ålderspension. 

ARBETE VID SIDAN OM PENSIONEN 
När du tar ut partiell ålderspension kan du fortsätta att arbeta som tidigare, 
minska på arbetet eller helt sluta arbeta. Du kan till och med börja arbeta mer 
än tidigare eftersom den partiella ålderspensionen inte kräver att du arbetar 
mindre.

Ditt arbete medan du har partiell ålderspension inverkar inte på beloppet av den 
partiella pension du tar ut. Personer under 63 år tjänar in 1,7 procent för sitt 
arbete medan de som har fyllt 63 år tjänar in 1,5 procent av arbetsinkomsten.

PENSIONSBELOPPET
Du kan ta ut 25 eller 50 procent av din intjänade arbetspension. Om du 
tar ut 25 procent kan du senare ta ut ytterligare 25 procent, men en 
motsatt ändring är inte möjlig.

Pensionsbeloppet räknas ut utifrån din baspension, det vill säga den 
pension du tjänat in fram till utgången av föregående år enligt alla arbets
pensionslagar för både privata och offentliga sektorn.

Den partiella ålderspensionen kan vara antingen förtida eller uppskjuten 
beroende på om pensionen börjar före eller efter den lägsta åldern för ålderspen
sion.

Förtida uttag minskar pensionen. Om du tar ut partiell ålderspension innan du når den 
lägsta pensionsåldern för din åldersklass, minskar den uttagna pensionen med 0,4 procent per 
förtida månad. Förtidsminskningen är bestående och finns kvar i din slutliga ålderspension. 

Uppskov höjer pensionsbeloppet. Om du tar ut partiell ålderspension först efter att du 
nått den lägsta pensionsåldern för din åldersklass, höjs pensionen med en uppskovsförhöjning 
på 0,4 procent för varje månad som du skjuter upp pensionen med efter den lägsta pensions
åldern.
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PARTIELL ÅLDERSPENSION KAN INTE DRAS IN
Du kan inte avbryta eller dra in din partiella ålderspension. Du kan emellertid 
återkalla pensionen genom att meddela LPA skriftligen om återkallelsen inom 
tre månader efter pensionsbeslutet. Om den partiella ålderspensionen 
beviljas i två omgångar tillämpas tremånaderstiden separat för vardera 
pensionsandelen. Du får ett beslut om återkallelsen och pension som du 
fått för mycket återkrävs.

Efter tre månader är den partiella pensionen slutlig och förblir en del 
av ditt arbetspensionsskydd under resten av livet.

PENSIONEN EFTER PARTIELL ÅLDERSPENSION
Du måste ansöka särskilt om ålderspension efter den partiella ålderspen
sionen. Det finns ingen övre åldersgräns för partiell ålderspension och den 
omvandlas inte till egentlig ålderspension utan att du ansöker om det.

Du kan beviljas invalid eller arbetslivspension trots att du får partiell ålderspen
sion. Du kan beviljas dessa pensioner ända fram till att du når den lägsta pensionsål
dern för din åldersklass.

Når du går i ålderspension fortsätter den partiella ålderspensionen oför
ändrad men pensionsslaget ändras till ålderspension. Beloppet av den för
tidsminskade pensionsandelen höjs inte, men du får ytterligare den del av 
pensionen som inte ingår i den förtida pensionen. Om du har arbetat under 
tiden med partiell ålderspension läggs också den pension som du tjänat in 
för arbetet i detta skede till pensionen.

LFÖPL-FÖRSÄKRINGEN NÄR DU HAR PENSION
Om din lantbruksföretagarverksamhet fortsätter oförändrad så fortsätter också 
din LFÖPLförsäkring. Ditt försäkringsskydd påverkas inte av att du tar ut partiell  
ålderspension. Om det däremot sker ändringar i verksamheten ska du kontakta 
LPAombudsmannen.

Om du minskar på arbetet så att din arbetsinkomst understiger gränsen för en obligato
risk LFÖPLförsäkring, lönar det sig att ta en frivillig LFÖPLförsäkring som ger ny pension 
och en frivillig OFLAarbetsskadeförsäkring med tanke på olycksfall. 

ANSÖKAN OM PARTIELL ÅLDERSPENSION 
Ansök om partiell ålderspension i vår etjänst. Ansökningsblanketten finns också på vår 
webbplats. Lämna in ansökan ungefär en månad innan du planerar att gå på i pension.

Partiell ålderspension börjar tidigast i början av månaden efter att ansökan lämnades in.
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Läs mer 
lpa.fi/

pensionsskydd

Lpa-ombudsmännen och vår kundtjänst hjälper dig i frågor om LPA-tryggheten.

 • Se till din LPAtrygghet på webben lpa.fi/etjanster
 • Ring vår kundtjänst på numret 029 435 2650
 • Skicka post till PB 16, 02101 Esbo
 • Skicka skyddad epost till lpa.fi

Läs mer om LPA-tryggheten och berättelser från 
landsbygden på Juurevajoukko.fi (på finska).
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