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Pensionsutbetalningen år 2020

Pensionen betalas alltid den andra bankdagen i månaden.

3 januari 2 april 2 juli 2 oktober

4 februari 5 maj 4 augusti 3 november

3 mars 2 juni 2 september 2 december

Pensionen från LPA
Du får nu information om den arbetspension som LPA betalar. FPA och övriga institutioner skickar egna 
meddelanden om pensionerna från dem. Om du fått olycksfallspension från LPA får du senare ett medde-
lande om den.

Arbetspensionsindex för 2020
I början av året justeras pensionerna med arbetspensionsindex. År 2020 är arbetspensionsindexet 2617 
och det höjer de pensioner som LPA betalar med cirka 1,2 procent.

Skattekortet för 2020
Skatteförvaltningen skickar dig uppgifter om skatteprocenten för 2020. Eftersom vi får din skatteprocent 
direkt av skatteförvaltningen behöver du inte skicka oss något pensionsskattekort. Förskottsinnehållningen 
på pensionen görs enligt den nya skatteprocenten från och med februari.

Om dina inkomster har ändrats väsentligt kan du beställa ett nytt pensionsskattekort via webbtjänsten 
skatt.fi/skattekort eller genom att ringa det riksomfattande servicenumret 029 497 001. Om din skatte-
procent ändras så ändras också pensionsbeloppet som betalas ut från och med februari.

Till dig som får partiell förtida ålderspension
Du har ingen förvärvsinkomstgräns medan du har partiell ålderspension. Du måste ansöka särskilt om 
ålderspension efter den partiella pensionen. Som ålderspension får du den del som du inte redan tagit 
ut som partiell pension. Dessutom får du den nya pension som du tjänat in under tiden med partiell 
pension. Ålderspensionen kan börja tidigast när du nått den lägsta ålder då din åldersklass kan gå i ålders- 
pension. Om du tar ut ålderspensionen senare får du en förhöjning på 0,4 procent för varje månad som 
du skjuter upp pensionen.

Till dig som får deltidspension
Betalningen av deltidspension fortsätter så länge som villkoren för att få pensionen uppfylls, dock högst till 
68 års ålder.

Ett villkor för att pensionen ska fortsätta är att dina inkomster är på den nivå som anges i pensionsbeslu-
tet. Om din inkomstnivå ändras ska du anmäla det till LPA eftersom ändringarna kan inverka på storleken 
av din pension. Som inkomster beaktas löne- och företagarinkomster samt till exempel ersättningar och 
arvoden för förtroendeuppdrag och närståendevård.

Deltidspensionen ändras inte automatiskt till ålderspension utan du måste ansöka om det särskilt.
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Besök vår nya, omarbetade webbplats och ge respons: lpa.fi

Till dig som får familjepension
Efterlevandepensionen justeras när den efterlevande maken beviljas egen arbetspension eller det yngsta 
barnet fyller 18 år. Om beloppet ändras meddelar vi ett nytt beslut om familjepension.

Om den efterlevande maken ingår nytt äktenskap före 50 års ålder upphör efterlevandepensionen, och 
då betalas en engångsersättning som motsvarar tre års pension. Om den efterlevande maken fyllt 50 år då 
äktenskapet ingås, fortsätter betalningen av efterlevandepension som tidigare.

Det här gäller efterlevandepension från arbetspensionssystemet. Förfarandet kan vara ett annat om du 
får familjepension även på basis av ett olycksfall eller en trafikskada. Hör dig för om saken hos den beta-
lande institutionen.

Så här anmäler du adressändring
• Logga in på lpa.fi/etjanster och ändra dina uppgifter.
• Skicka e-post till asiakaspalvelu@mela.fi, ring 029 435 2650 eller skicka ett brev.

Om du vill ändra ditt bankkonto
• Logga in på lpa.fi/etjanster och ändra dina uppgifter.
• Anmäl via den skyddade e-posttjänsten på vår webbplats. Underteckna anmälan, skanna
 den och skicka den som e-postbilaga.
• Vi kan inte ta emot ändringar av bankkonto per telefon.

Skriv ut eller beställ intyg
Via LPA:s e-tjänster ser du dina egna uppgifter och vilka pensioner och ersättningar som har betalats. Du 
kan också själv skriva ut olika intyg över exempelvis pensionens storlek som du kan behöva för myndighe-
ter. Om du i stället vill ha intygen per post från LPA ber vi dig ringa vår kundtjänst, 029 435 2650.

Med önskan om ett gott år 2020!


