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Olika pensionssystem beroende 

på anställningsdatum 
 

Ålands landskapsregering  

• Anställda med anställningsdatum före 1.1.2008 hör till landskapets 
pensionssystem 

 

Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia 

• Anställda med anställningsdatum från/efter 1.1.2008 hör till det 
privata pensionssystemet och är försäkrade i Pensions-Alandia.  

 

Anställda som är försäkrade i Pension-Alandia kan vända sig direkt dit 
när det gäller pensionsärenden. 
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Allmän pensionsålder enligt 

 åldersklass (födelseår) 
Födelseår Pensionsålder 
1954 eller tidigare  63 - 68 år ålder 

1955  63 år och 3 månader - 68 år 

1956  63 år och 6 månader - 68 år 

1957   63 år och 9 månader - 68 år 

1958  64 år - 69 år 

1959  64 år och 3 månader - 69 år 

1960  64 år och 6 månader - 69 år 

1961  64 år och 9 månader - 69 år 

1962-1964  65 år -70 år 

1965 -  Fastställs senare 
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Individuell pensionsålder 
 

Vissa anställda har individuell pensionsålder: 
För tjänstemän* gäller följande: 
 

Individuell pensionsålder har den som är född före 1.1.1960 och 
som den 31.12.1992 var anställd inom landskapets 
pensionssystem och därefter har oavbruten anställning fram till 
pensioneringen. 
 

Den individuella pensionsåldern baserar sig på anställningstid, 
tillhörande landskapets pensionssystem, från 23 år ålder fram till 
31.12.1994 enligt följande: 
 

                                                                                                                   Minimi       Individuell 
      anställningstid        pensionsålder 

20 år   63 år 8 månader 
15 år  64 år 
10 år  64 år 4 månader 
  5 år  64 år 8 månader 

under  5 år         65 år 
 

*gäller de som var tjänstemän 31.12.1994 
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Forts   Individuell pensionsålder 

Vissa anställda har individuell pensionsålder: 
För arbetstagare* gäller följande: 
 

Individuell pensionsålder har den som är född före 1.1.1963 och som den 
31.12.1995 var anställd inom landskapets pensionssystem och därefter har 
oavbruten anställning fram till pensioneringen. 
 

Den individuella pensionsåldern baserar sig på anställningstid, tillhörande 
landskapets pensionssystem, från 23 år ålder fram till 31.12.1997 enligt 
följande: 
 

             Minimi       Individuell 
      anställningstid        pensionsålder 

20 år   63 år 8 månader 
15 år  64 år 
10 år  64 år 4 månader 
  5 år  64 år 8 månader 

  under 5 år        65 år 
 

*gäller de som var arbetstagare (anställda med arbetsavtal) 31.12.1997 
 

  5 



Vald yrkesbaserad pensionsålder 
 

Vissa anställda (t.ex. poliser, sjukskötare och grundskollärare), som före 
1.7.1999 valde det gamla yrkesbaserade pensionssystemet, har en 
yrkesbaserad pensionsålder på 58 eller 60 år beroende på yrkesgrupp. 

 

Efter pensionsreformen 1.1.2017 så har de yrkesbaserade pensionsåldrarna 
höjts enligt följande: 
Det år som den valda yrkesbaserade pensionsåldern skulle ha uppnåtts 
enligt reglerna före 1.1.2017 avgör med hur lång tid pensionsåldern stiger. 
 

 År  Pensionsåldern stiger med 
 2018   3 månader 
 2019   6 månader 
 2020   9 månader 
 2021   1 år 
 2022   1 år och 3 månader 
 2023   1 år och 6 månader 
 2024   1 år och 9 månader 
 2025 och senare   2 år 
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Intjäning av pension  

Arbetspension tjänas in enligt den pensionslagstiftning 
som är i kraft under den tid som arbetet utförs 
alternativt när arbetsinkomsten betalats ut 
 

• Fram till och med 31.12.2004 (fribrev) 

• För tiden 1.1.2005-31.12.2016 

• Från och med 1.1.2017 
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Pensionsintjäning fram  

t.o.m. 31.12.2004 
• Pensionsintjäningen började vid 23 års ålder 
 

• Pensionen beräknas på medellönen av  
max de 10 sista åren (1995-2004) och hela 
intjäningstiden tas i beaktande 

 

• Från år 1996 dras arbetstagarens pensionsavgift  av vid 
beräkningen av pensionen 
 

För intjäningen fram till 31.12.2004 har det räknats ut ett så kallat fribrev. 
Fribrevet samordnas med övriga arbetspensioner. 
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Pensionstillväxt per år t.o.m. 31.12.2004* 
 

Pensionen beräknas på medellönen av max de 10 sista åren (1995-2004) och hela 
intjäningstiden tas i beaktande 

* Detta gäller för de som var tjänstemän 31.12.1994 (arbetstagare hade andra regler, se nästa sida). 
 

• Född före 1.1.1960 och varit anställd inom landskapets pensionssystem 31.12.1992 och 
därefter oavbrutet fram till pensioneringen (individuell pensionsålder mellan 63-65 år 
eller vald yrkesbaserad pensionsålder)  
-  2 % + 0,2 % tilläggspensionsandel fram till 31.12.1994 
-  1,5 % från 1.1.1995 – 31.12.2004 
Pensionstillväxt fram till 31.12.1994 normeras, dvs omräknas till en lägre procent  
(ca 1,8%) och tilläggspensionsandelen faller bort, om man tar ut pensionen före den 
individuella pensionsåldern.  
 

• Född 1.1.1960 eller senare och varit anställd inom landskapets pensionssystem   
31.12.1992 och därefter oavbrutet fram till pensioneringen (allmän pensionsålder 
enligt ådersklass eller vald yrkesbaserad pensionsålder) 
-  2 % + 0,2 % tilläggspensionsandel fram till 31.12.1994 
-  1,5 % från 1.1.1995-31.12.2004 
 
 

• Anställda från 1.1.1993  (allmän pensionsålder enligt ådersklass) 
-  1,5 % fram till 31.12.2004 
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Pensionstillväxt per år t.o.m. 31.12.2004* 
 

Pensionen beräknas på medellönen av max de 10 sista åren (1995-2004) och hela 
intjäningstiden tas i beaktande 
 

*Detta gäller för de som var arbetstagare (anställda med arbetsavtal) 31.12.1997. 
 

• Född före 1.1.1963 och varit anställd inom landskapets pensionssystem  31.12.1995 
och därefter oavbrutet fram till pensioneringen (individuell pensionsålder mellan 63-65 
år) 
-  2 % + 0,2 % tilläggspensionsandel fram till 31.12.1997 
-  1,5 % från 1.1.1998 – 31.12.2004 
Pensionstillväxt fram till 31.12.1997 normeras, dvs omräknas till en lägre procent (ca 
1,8%) och tilläggspensionsandelen faller bort, om man tar ut pensionen före den 
individuella pensionsåldern.  
 

• Född 1.1.1963 eller senare och varit anställd inom landskapets pensionssystem 
31.12.1995 och därefter oavbrutet fram till pensioneringen (allmän pensionsålder enligt 
åldersklass) 
-  2 % + 0,2 % tilläggspensionsandel fram till 31.12.1997 
-  1,5 % från 1.1.1998-31.12.2004 
 

• Anställd från 1.1.1996  (allmän pensionsålder enligt åldersklass) 
-  1,5 % fram till 31.12.2004 
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Pensionsintjäning från  
1.1.2005- 31.12.2016 

• Pensionen beräknas på basen av varje års 
arbetsinkomst  

 

1,5 % vid 18 – 52 års ålder 
1,9 % vid 53 – 62 års ålder 
4,5 % vid 63 – 68 års ålder 

 
 

• Arbetstagarens pensionsavgift dras av vid 
beräkningen av pensionen 

 

• Pension tillväxer under oavlönad tid, t.ex. föräldraledighet, 
alterneringsledighet, vård av barn under 3 år m.fl. 

 

• Pension tillväxer med 1,5% per år för arbetsinkomst 
vid sidan av pension (ålders-, del- och invalidpension) 
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Pensionsintjäning från  

1.1.2017 
• Pensionen beräknas på basen av varje års 

arbetsinkomst  
 

• Intjäningen är 1,5% från 17 års ålder 
 

• Förhöjd intjäning 1,7% i åldern 53-62 år  
• fram till utgången av 2025 och gäller personer födda  

1954-1972 
 

• höjd pensionsavgift med 1,5% under tiden för den högre 
intjäningen  
 

• Pension tillväxer under oavlönad tid, t.ex. föräldraledighet, 
alterneringsledighet, vård av barn under 3 år m.fl. 

• Pension tillväxer med 1,5% per år för arbetsinkomst 
vid sidan av pension (ålders-, del- och invalidpension) 
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Forts.  Pensionsintjäning från  

  1.1.2017  
• Uppskovsförhöjning 
 

Ålderspension som börjar senare än vid den lägsta pensionsåldern (enligt 
åldersklass), höjer pensionen med 0,4 % för varje månad med vilken 
startpunkten för pensionen skjuts upp  
T.ex. 1 års senareläggning av pensionen höjer pensionen med 4,8% 
 

• Övre åldersgräns för pensionsintjäning 
 

• Personer födda år 1957 och tidigare tjänar in pension fram till 68 års ålder 
 

• Personer födda mellan år 1958-1961 tjänar in pension fram till 69 års ålder 
 

• Personer födda mellan år 1962-1964 tjänar in pension fram till 70 års ålder 
 

• För personer födda 1965 och senare fastställs den övre intjäningsgränsen 
senare (det år de fyller 62 år) 
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Intjäning av pension efter 

pensionering 
 

• Fortsätter man arbeta efter man gått i ålderspension 
tjänar man in ny pension fram till att man uppnår 
den övre åldersgränsen enligt sin åldersklass.  

 

• Pension som intjänats efter att man gått i 
ålderspension kan sökas ut först när man uppnått 
den övre åldersgränsen enligt sin åldersklass. 
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Målsatt pensionsålder 
 

• Livslängdskoefficienten som dras av från 
pensionsintjäningen för personer födda år 1948 och senare 
minskar pensionens storlek och man kan kompensera den 
minskningen genom att man arbetar fram till den målsatta 
pensionsåldern 
 

• För varje årsklass har det fastställts en nedre åldersgräns för 
ålderspension och en målsatt pensionsålder som uppnås 
senare 
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Forts.  Målsatt pensionsålder 

Exempel 

Lasse är född 1955, den fastställda livslängdskoefficienten för 
hans åldersklass är 0,96344 vilket gör att hans pension sjunker 
med 3,656% 
 

Intjänad pension vid 63 år och 3 mån 2.000 

Livlängdskoefficientens påverkan       -      73 

Pensionens storlek vid 63 år och 3 mån             1.927 

 

Om Lasse har en månadsinkomst på 3.000 €/månad behöver han 
arbeta ca 1,5 år till för att kompensera för livslängdskoefficientens 
minskning på 73 € 
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Partiell förtida ålderspension 
 

• Åldersgränsen är 61 år fram till 2025 
 

• Beviljas tidigast från och med 1.2.2017 (kan inte avbrytas) 
 

• Har inte inkomst- och arbetstidsbegränsningar 
 

• Man kan söka ut 25% eller 50% av sin intjänade 
pension 
 

• Förtidsminskning, 0,4% för varje månad med förtida 
uttag, på den pensionsdel (25% alt. 50%) 
som tas ut 
 

T.ex. uttag av partiell förtida ålderspension 1 år före åldersklassens lägsta pensionsålder ger en 
bestående minskning på 4,8% på den del (%) av pensionen som tas ut 

 

Tiden för det förtida uttaget räknas från respektive åldersklass lägsta 
pensionsålder (enligt födelseår) 
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Forts Partiell förtida ålderspension 

• Uttag av partiell förtida ålderspension minskar den 
offentliga sektorns högre intjäningsprocent, för personer 
som har en individuell pensionsålder,  om pensionen tas 
ut före uppnådd pensionsålder 
(intjäning före år 1995 för tjänstemän och före år 1998 för arbetstagare)  

 

2,2% per år          1,8% per år 
 

Intjäningen minskar på den del (%) av pensionen som tas 
ut (25% alternativt 50%) 

 

 

18 



Arbetslivspension 
 

• Nedre åldersgräns 63 år 
 

• Tidigast 1.2.2018 
 

• Förutsätter en yrkeskarriär på 38 år i uppgifter som 
medför belastning och slitage 
 

• Bedömning av arbetsförmågan 
o Arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom, handikapp eller 

skada 
 

o Möjlighet att försätta arbeta är permanent nedsatt 
 

o Arbetet fortsätter eller har upphört för högst ett år sedan 
 

 

Arbetslivspensionen kan vara lägre än invalidpensionen 
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Uppskattning av pension 

På landskapsregeringens hemsida www.regeringen.ax 
under Arbete och pension finns en länk till 
Kevas e-tjänst Dina pensionsuppgifter.  

Där har de som hör till landskapets pensionssystem möjlighet 
att gå in på pensionskalkylatorn och få 
pensionsuppskattningar. 
För att få tillgång till uppgifterna måste man identifiera sig 
genom att logga in med sin personliga bank-kod. 
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http://www.regeringen.ax/
http://www.keva.fi/sv/pensioner/dinapensionsuppgifter/Sidor/Default.aspx
http://www.keva.fi/sv/pensioner/dinapensionsuppgifter/Sidor/Default.aspx
http://www.keva.fi/sv/pensioner/dinapensionsuppgifter/Sidor/Default.aspx
http://www.keva.fi/sv/pensioner/dinapensionsuppgifter/Sidor/Default.aspx
http://www.keva.fi/sv/pensioner/dinapensionsuppgifter/Sidor/Default.aspx


Ansökan om pension 
• Pension ska alltid sökas. 
• Ansökan ska göras ca två månader innan pensionen börjar. 
• Ansökningsblanketter för pension finns på 

landskapsregeringens hemsida, FPA:s hemsida eller fås från 
Avtals- och pensionsbyrån. 

• Avtals- och pensionsbyrån bistår med hjälp vid ansökan om så 
önskas. 

• Ansökan ska lämnas till Landskapsregeringens 
registratorskontor. 

 

 
Vid ålderspension ska en skriftlig uppsägning av anställnings-
förhållandet lämnas till arbetsgivaren två månader innan pensionen 
börjar.  
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Kontaktuppgifter 
Landskapsregeringens avtals- och pensionsbyrån 

• Monica Clemes, pensionshandläggare,  
tel. 25482, monica.clemes@regeringen.ax 

 

• Katarina Bergman, biträdande pensionshandläggare, 
tel. 25480, katarina.bergman@regeringen.ax 

 

• Allmän e-post: pension@regeringen.ax 

----------------------------------------------------- 
Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia 

• tel. 29000, pension@alandia.com 

 

 

 
  22 

mailto:monica.clemes@regeringen.ax
mailto:katarina.bergman@regeringen.ax
mailto:pension@regeringen.ax
mailto:pension@alandia.com

