
Trygghet från LPA
Ålderspension

Om du skjuter
upp ålderspensionen 

med ett år höjs
beloppet med 4,8 

procent.

Om din arbets- 
pension blir liten 

kan du dessutom få 
folkpension.

Födelseåret avgör pensionsåldern
Din pensionsålder är beroende av ditt födelseår. Du kan gå i ålderspension när du nått 

den lägsta pensionsåldern för din åldersklass. Pensionsåldern är flexibel så att du också 

kan fortsätta att arbeta som LFÖPL-försäkrad och tjäna in en större ålderspension.

De som är födda 1954 eller tidigare har kunnat gå i pension tidigast vid 63 år. För 

dem som är födda 1955–1962 stiger pensionsåldern med tre månader per åldersklass. 

Den lägsta pensionsåldern är 65 år för dem som är födda 1962–1964. (Se tabellen på 

nästa sida.)

Om du är född 1965 eller senare binds pensionsåldern till den förväntade livs- 

längden och fastställs först det år du fyller 62 år.

Uppskov höjer pensionen
Om du går i ålderspension senare än genast du nått pensionsåldern så 

läggs en uppskovsförhöjning till pensionen.

Uppskovsförhöjningen höjer din pension med 0,4 procent för varje 

månad som du skjuter upp din pensionering. Uppskovsförhöjningen 

räknas både på den pension du tjänat in innan du nådde pensions- 

åldern och på den pension du tjänat in efter det.

Det räknas ingen uppskovsförhöjning om du får en arbetslöshets- 

förmån eller har beviljats avträdelsestöd eller invalidpension.

Pensionens storlek
Pensionen baseras på LFÖPL-arbetsinkomsten så att varje arbetsinkomstperiod 

har betydelse för pensionens storlek. Dessutom beaktas arbetsinkomsten i en 

eventuell FöPL-försäkring för annan företagarverksamhet och löneinkomster av anställ- 

ningsförhållanden.

Pensionstillväxten är 1,5 procent av inkomsterna. För 53–62-åringar är tillväxten dock 

1,7 procent under en övergångstid till 2025.

Den pension som tillvuxit före pensionsreformen 2017 följer de bestämmelser som 

gällt vid varje tidpunkt.

Om din arbetspension blir liten kan du också få folkpension från FPA tidigast vid 65 år. 

Du kan söka om dina övriga pensioner understiger inkomstgränsen för folkpension.

Du kan kontrollera din intjänade pension på ditt pensionsutdrag, som du får per post 

från LPA vart tredje år. Du kan också när som helst se ditt elektroniska pensionsutdrag 

på lpa.fi/etjanster.

Arbete vid sidan om pension
Du behöver inte upphöra med din lantbruksföretagarverksamhet när du går i ålderspension. 

Däremot måste en anställd avsluta anställningsförhållandet innan ålderspension kan beviljas.

Om du fortsätter med din lantbruksföretagarverksamhet efter att du gått i ålderspension 

Du behöver 
inte gå i pension vid 

den lägsta pensionsåldern. 
Om du fortsätter att 
arbeta längre tjänar 

du in en större 
pension.



Födelseår Lägsta pensionsålder Målsatt pensionsålder (uppskattning) Övre åldersgräns för försäkring 
1954 eller tidigare 63 år 63 år 9 mån. 68 år
1955 63 år 3 mån. 64 år 1 mån. 68 år
1956 63 år 6 mån. 64 år 6 mån. 68 år
1957 63 år 9 mån. 64 år 10 mån. 68 år
1958 64 år 65 år 3 mån. 69 år
1959 64 år 3 mån. 65 år 8 mån. 69 år
1960 64 år 6 mån. 66 år 69 år
1961 64 år 9 mån. 66 år 4 mån. 69 år
1962 65 år 66 år 9 mån. 70 år
1963 65 år 66 år 10 mån. 70 år
1964 65 år 67 år 70 år
1965 eller senare Har ännu inte bestämts 

Mer om LPA-tryggheten på lpa.fi 
och berättelser från landsbygden på finskspråkiga juurevajoukko.fi
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lpa.fi
Läs mer

> pensions-
försäkring

Du kan gå i
ålderspension först 

när du nått den lägsta 
pensionsåldern för din 

åldersklass. Men du kan 
ta ut partiell ålders- 

pension redan 
vid 61 år.

LPA-ombuds- 
männen och vår 

kundtjänst hjälper 
dig i pensions- 

frågor.

Åldern för ålderspension

LPA-ombudsmännen och vår kundtjänst hjälper dig med allt som rör LPA-tryggheten.

• LPA:s kundtjänst, växel 029 435 11

• Post till LPA, PB 16, 02101 Esbo

• E-post helst som skyddad e-post via vår webbplats lpa.f i

• Broschyrer om LPA-tryggheten kan beställas via nätet eller kundtjänsten.

Vid den målsatta 
pensionsåldern är pensionen 
så stor som den vore vid den 
lägsta pensionsåldern utan 
att livslängdskoefficienten 

minskat den.

kan du tjäna in ny pension genom en frivillig LFÖPL-försäkring tills du når den övre ålders-

gränsen för försäkring. Du kan arbeta även efter det men du tjänar inte längre in ny pension.

Den nya pension som du tjänat in vid sidan om pensionen kan börja betalas tidigast när 

du nått den övre åldersgränsen för försäkring.

LFÖPL- och OFLA-försäkringar när du har pension
Den obligatoriska LFÖPL-försäkringen upphör alltid när ålderspension börjar 

oberoende av från vilket arbete din pension har beviljats. Försäkringen upphör 

alltså när du går i pension från något annat arbete även om du ännu inte får 

LFÖPL-pension.

När den obligatoriska LFÖPL-försäkringen upphör så upphör också 

OFLA-arbetsskadeförsäkringen.

Om du fortsätter med lantbruksföretagararbetet lönar det sig för dig 

att ta en frivillig LFÖPL-försäkring för att tjäna in ny pension och en frivillig 

OFLA-arbetsskadeförsäkring med tanke på olycksfall och yrkessjukdomar.

Så här söker du ålderspension
Fundera på när det är lämpligt för dig att gå i pension. Beslutet fattar du själv, 

men LPA kan ge råd som hjälp för att fatta beslutet.

Med ålderspensionsräknaren på vår webbplats kan du få en uppskattning av hur stor 

din ålderspension blir om du går i pension vid den lägsta pensionsåldern eller om du 

fortsätter att arbeta längre. Ditt pensionsutdrag visar också din intjänade pension eller så 

kan du beställa en pensionsuppskattning från LPA.

Ansök om pension cirka två månader innan du vill gå i pension. Kontakta LPA-ombuds-

mannen och fyll i pensionsansökan tillsammans.  Du kan också ansöka elektroniskt via våra 

e-tjänster. Du ska ange ett datum från vilket du vill att pensionen ska börja. Det räcker med 

en enda ansökan även om du samtidigt med LFÖPL-ålderspension också söker ålderspensi-

on från annat förvärvsarbete eller enligt folkpensionslagen.


