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Du har beviljats invalidpension

Av beslutet framgår om du har beviljats full invalidpension 
eller partiell invalidpension.

Den partiella invalidpension utgör hälften av det fulla beloppet. 
Pensionsuträkningen visar hur pensionen har bildats och vilka 
förtjänster som har beaktats.

Om du förutom det LFÖPL-försäkrade stipendiearbetet be-
driver företagarverksamhet eller har andra arbetsanställningar 
inom den privata sektorn ingår pensionerna från dessa i den 
pension som nu har beviljats. Även pension som eventuellt in-
tjänats i kommunal eller statlig tjänst eller inom den offentliga 
sektorn kan ingå i pensionen som LPA beviljar. I vissa fall ger Keva 
emellertid ett separat pensionsbeslut.

Livstidskoefficient
Pensionsbeloppet anpassas till den förlängda livstiden med en 
livstidskoefficient. Den beräknas varje år för åldersklassen som 
fyller 62. I pensionsuträkningen ser du hur livstidskoefficienten 
påverkar pensionsbeloppet.

Utbetalning av pension
Pensionen betalas in på bankkontot som du har uppgett den 
andra bankdagen varje månad. Den första betalningsdagen och 
banken anges i pensionsbeslutet.

Invalidpensionen är beskattningsbar inkomst som du behö ver 
ett separat skattekort för. Vi meddelar utbetalda pensioner och 
den innehållna skatten direkt till Skatteförvaltningen.

Arbete inom inkomstgränser
När du får invalidpension kan du fortfarande arbeta och tjäna 
in mer pension. I pensionsbeslutet ser du din inkomstgräns som 
anger hur mycket du kan förtjäna per månad utan att inkomsten 
påverkar betalningen av pensionen.

Om din förvärvsinkomst eller arbetsinkomst som företagare 
(LFÖPL eller FÖPL) per månad överskrider inkomstgränsen av-
bryts pensionsbetalningen.

Din invalidpension kan avbrytas för högst två år utan avbrott. 
Därefter upphör pensionen från med tidpunkten för avbrottet. 
Vid kortare avbrott återupptas betalningen av invalidpension när 

inkomsterna ligger under inkomstgränsen.
Meddela LPA om du börjar arbeta och lönen eller arbetsin-

komsten som företagare överskrider inkomstgränsen.

Yrkesinriktad rehabilitering
I samband med behandlingen av pensionsärendet utreder vi ock-
så din rätt till yrkesinriktad rehabilitering. Om du har rätt till 
yrkesinriktad rehabilitering får du ett förhandsbeslut.

Förutsättning för rehabilitering som baserar sig på lagen om 
arbetstagares pension är risk för långvarig arbetsoförmåga som 
beror på sjukdom eller skada och som sannolikt leder till att 
invalidpension beviljas inom de närmsta åren. Arbetspensionsre-
habilitering är yrkesinriktad rehabilitering vars syfte är att hjälpa 
arbetstagaren eller företagaren att fortsätta i sitt arbete.

Partiell pension övergår i full pension
Om du har beviljats partiell invalidpension och din arbetsförmå-
ga senare försämras ytterligare kan du ansöka om att den parti-
ella pensionen övergår i full invalidpension. Förutsättning för full 
pension är att det förändrade hälsotillståndet varar i minst ett år. 

Pensionen upphör
Om arbetsförmågan permanent återställs medan du får pensi on 
så att förutsättningarna för invalidpension inte längre uppfylls kan 
den fulla pensionen övergå i partiell pension eller helt av slutas.

Din pension upphör om dina inkomster under minst två år 
överskrider 855,48 euro per månad (2022) eller en högre per-
sonlig inkomstgräns.

Meddela LPA om din arbetsförmåga återställs eller arbetsin-
komsterna överskrider inkomstgränsen.

Invalidpensionen blir ålderspension
Invalidpensionen övergår automatiskt i ålderspension vid den 
lägsta åldern för ålderspension i din åldersklass. Om du har för-
värvsarbetat medan du har fått invalidpension kan du ansöka 
om utbetalning av den nya pensionen när din invalidpension om-
vandlas till ålderspension.
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Adressändring och ändring av kontonummer
Meddela om din adress eller ditt kontonummer ändras i vår 
e-tjänst. Du kan också skicka meddelandet per post. Underteck-
na anmälan och meddela din födelsetid och dina kontaktupp-
gifter.

Du kan också meddela banken som pensionen betalas till om 
ändringarna. Vi kan tyvärr inte ta emot meddelanden om änd-
ring av kontonummer per telefon.

Dataskydd och användning av uppgifter
Informationen i anslutning till dina försäkrings- och pensions-
ärenden som LPA hanterar är sekretessbelagd. LPA överlåter 
dina uppgifter till utomstående endast med ditt samtycke, om 
lagen föreskriver det. LPA kan emellertid använda dina uppgifter 

senare i samband med handläggningen av dina övriga ärenden 
om LPA-tryggheten. Läs mera på lpa.fi/dataskydd.

Arbetspensionskort 
Om du har beviljats full invalidpension kan du få ett arbetspen-
sionskort från LPA. Arbetspensionskortet är ett bevis på att du 
beviljats pension. Många företag och serviceproducenter bevil jar 
rabatter när du visar arbetspensionskortet tillsammans med en 
ID-handling.

Ladda ner den avgiftsfria appen på telefonen i Google Play 
eller AppStore. Du kan också beställa kortet på LPA:s webbplats 
eller i kundbetjäningen.

Läs mer på vår webbplats: lpa.fi/pensionsskydd

LPA betjänar mångsidigt

LPA-ombudsmännen och vår kundbetjäning hjälper dig i alla frågor som gäller LPA-tryggheten
• Se till din LPA-trygghet på webbplatsen lpa.fi/etjanster

• Ring vår kundtjänst 029 435 2650 • Skicka post: PB 16, 02101 Esbo • Skicka skyddad e-post lpa.fi
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