
Planerar du att gå 
i ålderspension? 

Du är född 1958 så du kan gå i pension när du har fyllt 64 år. Om du trots allt går i pension 
senare höjs ditt pensionsbelopp med 0,4 procent för varje månad som det inte betalas ut 
ålderspension. Om du alltså bestämmer dig för att uppskjuta pensioneringen ökar ditt pen
sionsbelopp samtidigt.

NÄR DU PLANERAR DIN PENSIONERING
Du ser hur mycket du har tjänat in hittills i pension i ditt arbetspensionsutdrag. Du 
kan kontrollera ditt arbetspensionsutdrag i vår kundtjänst:  
lpa.fi/etjanster.

Med hjälp av räknaren på vår webbplats lpa.fi/raknare kan du också 
bedöma hur din arbetsinkomst påverkar beloppet av din ålderspension 
om du går i pension vid den lägsta pensionsåldern för din åldersklass 
eller om du fortsätter att arbeta fram till att du når en annan jämn 
ålder.

Beakta: 
 • din pension är högre ju längre du stannar i arbetslivet
 • du kan tjäna in ny pension parallellt med pensionen
 • med partiell ålderspension kan du få rätt till avbytarservice, 

 sjukdagpenning, med ålderspension är det inte möjligt
 • försäkringsskyldigheten upphör när du går i ålderspension
 • Hos FPA är den lägsta åldersgränsen för ålderspension 65 år.
 • Du som har ett anställnings eller tjänsteförhållande måste avsluta 

 tjänsteförhållandet för att få ålderspension. När det gäller LFÖPL 
 försäkringen gäller den här förutsättningen inte utan du kan få ålders 
 pension trots att din lantbruksverksamhet eller annan LFÖPLförsäkrad  
 verksamhet fortsätter.

FÖRSÄKRINGARNA KAN FORTGÅ SOM FRIVILLIGA
Den obligatoriska LFÖPLförsäkringen upphör alltid när ålderspensionen 
börjar oberoende av arbetet som din pension beviljas för. LFÖPLförsäk
ringen upphör alltså om du går i pension från ett annat arbete trots att din 
LFÖPLpension inte ännu betalas ut.

När din obligatoriska LFÖPLförsäkring upphör upphör samtidigt din OFLAförsäk
ring mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdom.

Om du fortsätter att bedriva lantbruksarbete när du är ålderspensionerad kan du tjäna 
in ny pension vid sidan om pensionen med hjälp av en OFLAförsäkring. Du kan tjäna in ny 
pension fram tills att du fyller 69 år. Den utgör 1,5 % av din arbetsinkomst. Den nya intjänade 
pensionen får du på ansökan när du har fyllt 69 år.

Om lantbruksarbetet fortsätter lönar det sig för dig att ta en frivillig försäkring mot olycks
fall i arbetet och yrkessjukdom. Den frivilliga OFLAförsäkringen kan gälla även efter att du 
har fyllt 69 år förutsatt att din lantbruksverksamhet eller en annan LFÖPLförsäkrad verksam
het fortsätter. Vid sidan om försäkringen för arbetstiden kan du ta en OFLAförsäkring för 
fritiden.

Den lägsta 
åldern för 

ålderspension för 
dig som är född 

1958 är 64 år. 

Ju längre du 
arbetar desto 

större pension 
får du. 



PARTIELL ÅLDERSPENSION
Du kan gå i partiell pension om du inte ännu får annan pension som baserar sig på ditt eget 
arbete. Du kan få partiell ålderspension tidigast då du fyller 61 år.

Du kan välja att få en fjärdedel eller hälften av arbetspensionen som du har tjänat in som 
partiell ålderspension. Det dras av en förtidsminskning av den valda andelen eller så betalas 
en uppskjutningsförhöjning beroende på om du tar ut pensionen innan du fyller 64 år eller 
först därefter. Om du väljer att få pensionen innan minskar förtidsminskningen 
din pension med 0,4 procent för varje månad från och med att den partiel
la ålderspensionen börjar fram till att du fyller 64 år. Om du däremot får 
pensionen utbetald först då du har fyllt 64 år ökar pensionen med en 
uppskjutningsförhöjning på 0,4 procent för varje uppskjuten månad.

Minskningen eller förhöjningen fortsätter att gälla för den valda 
pensionsdelen även efter att du går i egentlig ålderspension.

Om du har tagit ut en fjärdedel av pensionen kan du senare ta 
ut ytterligare en fjärdedel om du vill. Det är inte möjligt att göra 
ändringen åt andra hållet.

 Den partiella ålderspensionen påverkar inte din skyldighet att 
ta en LFÖPL eller OFLAförsäkring. Försäkringarna fortsätter vid 
sidan om den partiella ålderspensionen om förutsättningarna för 
försäkringen i övrigt uppfylls. Partiell ålderspension förutsätter inte 
heller att ett anställnings eller tjänsteförhållande upphör.

FOLKPENSION
Om din arbetspension är liten får du dessutom folkpension. Åldersgränsen 
för folkpensionen som FPA betalar är 65 år.

Du kan få FPA:s ålderspension redan vid 63 års ålder men då görs en 
bestående förtidsminskning i folkpensionen. Förtidsminskningen är större 
ju tidigare pensionen börjar.

LIVSTIDSKOEFFICIENTEN PÅVERKAR PENSIONEN
Reglerna för beräkning av pensionen är desamma för alla men alla ålders 
klasser har en livstidskoefficient som baserar sig på det egna födelseåret. 
Livstidskoefficienten omvandlar ditt pensionsbelopp så att det motsvarar 
livstidsförväntningen. Du kan motverka livstidskoefficientens minskande inver
kan på ditt pensionsbelopp genom att arbeta längre.

SÅ HÄR ANSÖKER DU OM PENSION
Ålderspensionen inleds inte automatiskt utan ska alltid ansökas om.  Du kan lämna in din 
pensionsansökan till LPA cirka en månad innan du vill gå i pension. Ange i ansökan tidpunkten 
då du vill gå i pension.

Det räcker med att du lämnar in en ansökan trots att du samtidigt ansöker om ålderspen
sion till följd av annat förvärvsarbete eller ålderspension i enlighet med folkpensionslagen.

Partiell 
ålderspension ger  

dig möjlighet att lyfta 
en del av den intjänade 

arbetspensionen 
innan du får full 
ålderspension.  

Du kan 
behändigt ansöka 
om ålderspension 

i vår e-tjänst 
lpa.fi/etjanster

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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