
Planerar du att gå i ålderspension? 

– du har olika alternativ!

För dem som 
är födda 1957 

är pensionsåldern 
63 år 9 månader.

Ålderspension

Du kan gå i ålderspension när du fyllt 63 år 9 månader. Du 
behöver ändå inte ta ut pensionen genast utan du kan också 
välja att ta ut den först senare.

Om du går i ålderspension först senare höjs pensionen 
med en uppskovsförhöjning på 0,4 procent för varje månad 
som du skjuter upp din pensionering.

För anställda i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande är det 
ett villkor för ålderspension att anställningen upphör. Samma 
villkor gäller inte för LFÖPL-ålderspension, utan det är möjligt 
att få ålderspension fastän lantbruksföretagarverksamheten 
eller annan LFÖPL-försäkrad verksamhet fortsätter.

LFÖPL- och OFLA-försäkringarna 

kan fortsätta trots ålderspension

En obligatorisk LFÖPL-försäkring upphör alltid när man börjar få 
ålderspension oberoende av från vilket arbete pensionen be-
viljas. Försäkringen upphör alltså om du går i ålderspension från  
något annat arbete även om du ännu inte tar ut LFÖPL-pension. 

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

Om du fortsätter med lantbruksföretagararbetet medan 
du har ålderspension, kan du tjäna in ny pension genom att 
ha en frivillig LFÖPL-försäkring vid sidan av pensionen tills du 
fyller 68 år. Pensionstillväxten är 1,5 procent av LFÖPL-ar-
betsinkomsten per år. Den nya pensionen börjar betalas på 
ansökan när du fyllt 68 år. 

Om lantbruksföretagararbetet fortsätter lönar det sig för 
dig att teckna en frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring. En fri-
villig OFLA-försäkring kan fortsätta även efter att du fyllt 68 
år förutsatt att lantbruksföretagarverksamheten eller annan 
LFÖPL-verksamhet fortsätter. Tillsammans med OFLA-arbets  -
skadeförsäkringen kan du också ta en OFLA-försäkring för 
olycksfall på fritiden.

Åldersgränsen 

för folkpension är 65 år

Om din arbetspension blir liten får du dessutom folkpension 
från FPA. Den nedre åldersgränsen är 65 år. Du kan ta ut 
förtida ålderspension från FPA redan vid 63 år, men folkpen-
sionen minskar då permanent. Ju tidigare pensionen börjar, 
desto större är förtidsminskningen.
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LPA betjänar dig mångsidigt

LPA-ombudsmännen och vår kundtjänst hjälper dig i alla pensionsfrågor.
Du kan också ansöka elektroniskt om ålderspension i vår e-tjänst.
 
LPA-ombudsmännens kontaktuppgifter och en länk till e-tjänsten finns på lpa.fi.

• Ring kundtjänsten, växel 029 435 11 
• Skicka post till LPA, PB 16, 02101 Esbo 
• Skicka e-post via vår skyddade e-posttjänst

Mer om LPA-tryggheten på lpa.fi och om landsbygden på finskspråkiga juurevajoukko.fi

Kom ihåg när du väljer alternativ

• Ju senare du går i pension, desto större blir pensionen.

• Den lägsta åldern för ålderspension från FPA är 65 år.

• Du kan tjäna in ny pension vid sidan av pensionen.

• Makens/makans situation: pensionering samtidigt 
 eller vid olika tidpunkter?

• Möjligheten till generationsväxling och andra 
 lösningar i samband med det.

• Du kan få avbytarservice och sjukdagpenning 
 när du har partiell ålderspension men inte efter 
 att du gått i ålderspension.

• Försäkringsskyldigheten upphör när 
 du går i ålderspension.

Partiell ålderspension

Du kan ta ut en del av ålderspensionen redan innan du fyllt 
63 år 9 månader. Partiell ålderspension är möjlig om du ännu 
inte får någon annan pension som bygger på ditt eget arbete.

Den partiella ålderspensionen baseras alltid på totalbelop-
pet av den arbetspension som man tjänat in före utgången 
av året innan. Du kan välja om du vill ta ut en fjärdedel eller 
hälften av totalbeloppet.

Den andel som du väljer (1/4 eller 1/2) justeras med en 
förtidsminskning eller uppskovsförhöjning beroende på om 
du tar ut pensionen före 63 år 9 månader eller senare. Den 
andel du tar ut före den åldern minskas med 0,4 procent för 
varje månad som den partiella pensionen tas ut i förtid. Den 
pension som du tar ut efter 63 år 9 månader höjs med 0,4 
procent för varje månad som pensionen skjuts upp.

Minskningen eller förhöjningen är bestående så att den 
finns kvar i respektive pensionsdel även efter att du gått i 
egentlig ålderspension.

Om du tagit ut en fjärdedel kan du senare ta ut en fjärde-
del till. Du måste ansöka särskilt om den del du inte tagit ut, 
och även den delen minskas eller höjs beroende på om du tar 
ut den före eller efter 63 år 9 månader. 

När folkpensionen räknas ut beaktas beloppet av en parti-
ell ålderspension utan förtidsminskning eller uppskovsförhöj-
ning.

Den partiella ålderspensionen inverkar inte på skyldighet-
en att ha LFÖPL- och OFLA-försäkring. Försäkringarna fort-
sätter oförändrade vid sidan av den partiella ålderspensionen 
om villkoren för försäkringen annars uppfylls. I motsats till 
egentlig ålderspension kräver partiell ålderspension från ett 
arbetsavtals- eller tjänsteförhållande inte att arbetet upphör.

Livslängdskoefficienten påverkar pensionen 

Pensionen räknas ut på samma sätt för alla, men varje ålders-
klass har en egen livslängdskoefficient som är baserad på fö-
delseåret. Koefficienten anpassar pensionerna till den förvän-
tade livslängden. Du kan motverka koefficientens minskande 
effekt på pensionen genom att fortsätta längre i arbetslivet.

Så här söker du pension 

Du behöver inte meddela LPA i förväg vad du väljer att göra. 
Det räcker att du ansöker ungefär två månader innan du vill 
ta ut pension. Du kan ansöka om pension elektroniskt eller  
på pappersblankett. Ange i ansökan det datum du vill att 
pensionen ska börja. Partiell ålderspension kan aldrig beviljas 
retroaktivt och ålderspension bara i vissa situationer.

En enda ansökan räcker även om du samtidigt med 
LFÖPL-ålderspension också söker ålderspension från annat 
förvärvsarbete eller enligt folkpensionslagen.


