
Ålderspension

FÖDELSEÅRET BESTÄMMER PENSIONSÅLDERN
Din pensionsålder beror på 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 beror pensionsåldern på den förväntade livsläng-
den och fastställs först samma år som du fyller 62 år.

UPPSKOV HÖJER PENSIONEN
Om du går i ålderspension senare än då du nått pensionsåldern utökas 
din pension med en uppskovsförhöjning. Uppskovsförhöjningen höjer 
din pension med 0,4 procent för varje månad som du skjuter upp 
din pensionering. Uppskovsförhöjningen räknas både på den pension 
du tjänar in innan du har nått pensionsåldern och på den pension 
som du har tjänat in efter det.

Om du får en arbetslöshetsförmån eller redan har beviljats avträ-
delsestöd eller invalidpension beräknas ingen uppskovsförhöjning.

PENSIONENS STORLEK
Pensionen baserar sig på LFÖPL-arbetsinkomsten. Varje arbetsinkomstperiod 
är viktig med tanke på pensionens storlek. Dessutom beaktas arbetsinkomsten  
i en eventuell FÖPL-försäkring för annan företagarverksamhet och löneinkomster 
i anställningsförhållanden.

Pensionstillväxten är 1,5 procent av inkomsterna. Om du är mellan 53 
och 62 är tillväxten emellertid 1,7 procent under en övergångstid fram till 
2025.

På pensioner som intjänats före pensionsreformen 2017 tillämpas de 
bestämmelser som var i kraft vid den aktuella tidpunkten.

Om din arbetspension blir låg kan du få folkpension. Åldersgränsen för 
pensionen, som betalas av FPA, är 65 år. Du kan ansöka om folkpension om 
dina övriga pensioner understiger inkomstgränsen för folkpension.

Kontrollera din intjänade pension i pensionsutdraget. Du kan när som helst 
ta fram ditt arbetspensionsutdrag på lpa.fi/etjanster. Om du inte har valt att få 
arbetspensionsutdraget elektroniskt skickar LPA det till dig i pappersform vart tredje år.  
I e-tjänsten kan du också beräkna din pension uppskattningsvis.

ARBETE VID SIDAN OM PENSION
Du behöver inte avsluta din lantbruksföretagarverksamhet när du går i ålderspension. Däre-
mot måste en anställd avsluta anställningsförhållandet innan ålderspension kan beviljas.

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

Du behöver inte gå 
i pension vid den 

lägsta pensionsåldern.
Om du fortsätter att 
arbeta tjänar du in en 

större pension.

Om du skjuter upp 
ålderspensionen 
med ett år höjs 

pensionsbeloppet med 
4,8 procent.



du tjäna in ny pension med en frivillig LFÖPL-försäkring tills du når den övre åldersgränsen för 
försäkringsskyddet. Du kan arbeta även efter det men du tjänar inte längre in ny pension.

Den nya pensionen som du tjänat in vid sidan om pensionen kan börja betalas tidigast när 
du nått den övre åldersgränsen för försäkringsskyddet.

LFÖPL- OCH OFLA-FÖRSÄKRINGAR NÄR DU HAR PENSION
Den obligatoriska LFÖPL-försäkringen upphör alltid när ålderspension börjar, 
oberoende vilket arbete som du blivit pensionerad från. Försäkringen upphör 
alltså när du går i pension från något annat arbete även om du inte ännu 
får LFÖPL-pension.

När den obligatoriska LFÖPL-försäkringen upphör så upphör också 
OFLA-arbetsskadeförsäkringen.

När du fortsätter att arbeta som lantbruksföretagare lönar det sig att 
med tanke på arbetsskador ta en frivillig OFLA-försäkring för arbetstiden. 
Du kan dessutom teckna en frivillig LFÖPL-försäkring som du tjänar in ny 
pension med.

HUR ANSÖKER JAG OM ÅLDERSPENSION?
Fundera på när det är lämpligt för dig att gå i pension. Beslutet fattar du själv, men LPA 
kan ge råd när du ska fatta ditt beslut. Ansök om pension ungefär en månad innan du vill gå 
i pension. Du kan ansöka om ålderspension i vår elektroniska kundservice. Du kan också 
kontakta en LPA-ombudsman och fylla i ansökan med ombudsmannen. Det räcker med 
en ansökan även när du ansöker om ålderspension till följd av annat förvärvsarbete vid 
sidan om LFÖPL-försäkringen eller om folkpension enligt lagen om folkpension.

ÅLDERN FÖR ÅLDERSPENSION

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 inte bestämts än 

Vid den målsatta 
pensionsåldern är 

pensionen så stor som 
den vore vid den lägsta 

pensionåldern utan 
minskning på grund 

av livslängds- 
koefficienten.

Du kan gå
i ålderspension först 

när du nått den 
lägsta pensionsåldern 
för din åldersklass. 
Men du kan ta ut 

partiell ålderspension 
redan vid 61 år.

Läs mera om 
ålderspensionen på 

lpa.fi/ 
pensionsskydd

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

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

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