Arbetspension
i Finland

Hur tjänar du in arbetspension?
Du tjänar in arbetspension när du arbetar som anställd
eller företagare. Pensionen finns kvar, fast du byter
arbetsplats, slutar med ditt företag eller är borta från
arbetslivet ett tag. Pensionen finns kvar också om du
flyttar bort från Finland.

När kan du få pension?
Arbetspensionen ger trygghet i många olika
livssituationer. Du kan få arbetspension,
när du slutar arbeta för att du har blivit gammal
eller sjuk. Om du dör, kan din familj få pension.
Då får änkan eller änklingen och barnen pension.

Hur bildas pensionen?
Du tjänar in arbetspension av din arbetsinkomst under
hela den tid då du arbetar. Du kan börja tjäna in pension när
du har fyllt 17 år. Du kan tjäna in mera pension tills du fyller
68 år. Du får mera pension för varje euro som du förtjänar.
Om du är arbetstagare, räknas din pension utgående
från den lön som du får under varje år då du arbetar.
Pensionerna för olika år räknas ihop och bildar din
arbetspension. Du betalar pensionsavgifter ur din lön.
Arbetsgivaren tar ut dem direkt från lönen.
Om du är företagare, ska du betala in dina pensionsavgifter själv. Om du är 18–68 år gammal ska du ha en FöPLförsäkring för att tjäna in pension. Din pension räknas
utgående från arbetsinkomsten enligt FöPL-försäkringen.
Du kan också tjäna in pension för studier, om studierna
leder till en examen. Dessutom tjänar du in pension om
du får vissa sociala förmåner, såsom sjukdagpenning,
föräldradagpenning och inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning.

Hur får du veta
hur mycket pension du ska få?
Du kan själv ta reda på hur mycket pension du har tjänat in.
Du kan se det på internet på www.arbetspension.fi. För att
få se din pension måste du logga in på sidan för arbetspensionsutdrag. För det behöver du nätbankskoder.

Hur går det för familjen om du dör?
Om du har familj och dör, kan din familj få familjepension.
Familjepension betalas till änkan eller änklingen och
barn som inte har fyllt 18 år.

Hur går det med pensionen om
du flyttar bort från Finland?
Arbetspension som du tjänat in i Finland betalas
till dig också om du bor utomlands.
Pensionsavgifterna betalas inte tillbaka till dig
när du flyttar.
I stället har du rätt att få pension från Finland,
när du ska bli pensionerad.
Kom ihåg att du måste ansöka om pensionen från
Finland för att kunna få den. Du måste alltså fylla i
en pensionsansökan och lämna in den.

Vad ska du tänka på om du är företagare?
Om du är företagare, måste du skaffa en pensionsförsäkring för företagare, alltså en FöPL-försäkring.
Du kan ta försäkringen i ett arbetspensionsbolag.
Det finns flera sådana och du får välja bolag själv.
Du måste ta en FöPL-försäkring, om din arbetsinkomst
är mera än 7 656 euro per år och du arbetar som
företagare mer än 4 månader.
Enligt FöPL-försäkringen bestäms också andra förmåner,
såsom din sjukdagpenning eller föräldradagpenning.
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