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Du har beviljats 
partiell ålderspension

LFÖPL-PENSIONER

Den partiella ålderspensionen baserar sig 
på den arbetspension som du har tjänat in före utgången 

av året före året då din pension börjar.

Pensionsbelopp 
I pensionen ingår pensionsbeloppen som du har tjänat in i en
lighet med arbetspensionslagarna för alla privata och offentliga 
sektorer. Pensionsuträkningen visar hur pensionen har bildats 
och vilka förtjänster som har beaktats.

Du kan beviljas antingen 25 eller 50 procent av den intjänade 
pensionen i partiell ålderspension. Om du väljer den partiella 
ålderspensionen med 25 procent kan du senare ansöka om ut
betalning av den andra hälften bestående av 25 procent. Andra 
ändringar i den partiella ålderspensionen kan inte göras senare. 

Det kvarstående beloppet av den intjänade pensionen beta
las ut senare när du efter den partiella ålderspensionen beviljas 
till exempel ålders eller invalidpension.

Ansökningstidpunkten 
påverkar pensionsbeloppet
Den partiella ålderspensionen kan antingen tas i förtid eller 
skjutas upp allt eftersom om pensionen börjar före eller efter 
den lägsta åldern för ålderspension.

Om du väljer partiell ålderspension före den lägsta åldern 
för ålderspension i din åldersklass avdras för varje månad fram 
till den lägsta ålderspensionsåldern 0,4 procent av den pension 
som du valde. Det förtida avdraget är bestående, det vill säga att 
det också minskar beloppet av den framtida ålderspensionen.

Om du emellertid tar den partiella ålderspensionen efter att 
du nått den lägsta åldern i din åldersklass får du en uppskovs
förhöjning på 0,4 procent för varje månad som överstiger den 
lägsta pensionsåldern.

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 an
dra bankdagen varje månad. Den första betalningsdagen anges 
i pensionsbeslutet.

Den partiella ålderspensionen är beskattningsbar inkomst 
som du behöver ett separat skattekort för. Vi meddelar utbe
talda pensioner och den innehållna skatten direkt till Skatteför
valtningen.

Förvärvsarbete med partiell ålderspension
När du får partiell ålderspension kan du arbeta utan begräns
ningar och tjäna in nytt försäkringsskydd. Arbetet minskar inte 
på pensionsbeloppet.

LFÖPL-försäkring
Om din verksamhet som lantbruksföretagare fortsätter, fortsät
ter din LFÖPLförsäkring också. Som husdjursproducent gäller 
din rätt till avbytartjänster liksom tidigare. Enbart den partiel
la ålderspensionen medför inte ändringar i försäkringsskyddet. 
Men om det sker ändringar i din företagarverksamhet när du 
har partiell ålderspension ska du kontakta LPA.

Partiell ålderspension kan inte avslutas
En partiell ålderspension kan inte avbrytas eller avslutas. Du kan 
emellertid återkalla den partiella ålderspensionen genom att 
lämna in en fritt formulerad skriftlig återkallelse till LPA inom 
tre månader efter att pensionsbeslutet meddelades. Du får ett 
separat beslut om återkallelsen och redan betald pension åter
krävs. Efter tre månader kan den partiella ålderspensionen inte 
längre återkallas utan blir en slutlig del av ditt pensionsskydd.

Partiell ålderspension blir heltidspension
Pensionen efter den partiella ålderspensionen måste du alltid 
ansöka särskilt om. Det finns ingen övre åldersgräns för betal
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ningen av partiell ålderspension så den övergår inte i ålderspen
sion utan att du ansöker om det.

Betalningen av partiell ålderspension fortsätter oförändrad 
trots att pensionsslaget ändras.  En förtidsminskad pension sti
ger inte när du når åldern för ålderspension men in i pensionen 
räknas den del som inte togs ut tidigare och pension som tjänats 
in parallellt med den partiella ålderspensionen.

Adressändring och ändring av kontonummer
Meddela om din adress eller ditt kontonummer ändras i vår 
etjänst. 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 
ändring 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 LPAtryggheten. Läs mera på lpa.fi/dataskydd

Arbetspensionskort 
Du får ett arbetspensionskort när din partiella ålderspension 
övergår i ålders eller invalidpension.

Läs mer på vår webbplats: 
lpa.fi/pensionsskyddd

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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