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I samband med arbetspensionsreformen år 2017 infördes ett nytt pensionsslag, partiell 
förtida ålderspension. Den partiella förtida ålderspensionen blev populär genast när den 
infördes. Före utgången av år 2017 kom det in mer än 14 000 pensionsansökningar, på 
basis av vilka 12 500 pensioner började i fjol.

De första ansökningarna om partiell förtida ålderspension registrerades i december 2016 och 
de första pensionerna började i februari 2017.I december 2016 lämnade 220 personer in en 
ansökan om partiell förtida ålderspension och under första delen av 2017 var det månatliga 
antalet sökande mer än 1500.  Närmare sommaren minskade antalet sökande så att färre 
än tusen ansökningar registrerades i juni och juli. På hösten tilltog takten igen till mer än 
tusen ansökningar per månad. Före utgången av fjolåret ansökte 14 300 personer om partiell 
förtida ålderspension. Bland dem fanns 200 personer som är födda år 1957. Personer som 
är födda i december 1956 eller senare har kunnat börja få pension tidigast i januari 2018.

Den partiella förtida ålderspensionen har varit speciellt populär bland männen. Männens 
andel av sökandena har varit 60 procent, dvs. 8 200 män hade lämnat in en ansökan 
om partiell förtida ålderspension före utgången av fjolåret. Siffrorna är höga, också i 
förhållande till antalet försäkrade som har rätt till partiell förtida ålderspension. Högst 
var ansökningsbenägenheten bland dem som är födda år 1956 (9,7 procent). Av de män 
som är födda år 1956 och inte var pensionerade ansökte 11,5 procent om partiell förtida 
ålderspension. Bland dem som var ett år äldre var siffran 9,9 procent. Motsvarande siffror 
bland kvinnor var 8,0 procent (födda 1956) och 6,6 procent (födda 1955).
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Inom den privata sektorn ansökte 10 000 personer om partiell förtida ålderspension, inom 
den offentliga sektorn 4 300. Den privata sektorns andel av dem som sökte partiell förtida 
ålderspension var 70 procent. I fjol började 12 500 personer få partiell förtida ålderspension. 
Av pensionerna togs 10 700 i förtid och knappt 1 800 inte i förtid. Av de senare började 
300 pensioner vid den lägsta pensionsåldern och 1 500 som uppskjutna pensioner. De 
pensioner som togs ut i förtid tidigarelades med 22 månader i genomsnitt, vilket ledde till 
att den månatliga pensionen i genomsnitt minskades med 70 euro. Av naturliga skäl var 
förtidsminskningen störst för dem som är födda år 1956 – i och med att pensionen togs ut 
29 månader i förtid i genomsnitt skars nästan 100 euro bort från pensioner som utgjorde 
50 procent av den intjänade pensionen.

Av dem som började få partiell förtida ålderspension var 7 200 män och 5 200 kvinnor.En 
faktor som bidragit till skillnaden mellan könen är den stora andelen kvinnor inom den 
offentliga sektorn. Nästan 90 procent valde att ta ut 50 procent av sin intjänade pension 
som partiell förtida ålderspension, vilket innebar att pensionen var 810 €/mån i genomsnitt, 
medan medianpensionen var 100 euro mindre. Tio procent av dem som har tagit ut partiell 
förtida ålderspension har valt att ta ut 25 procent av sin intjänade pension. I genomsnitt är 
pensionen då 430 €/mån (median 380 €/mån).

Om sökanden har valt att ta ut 25 procent av sin intjänade pension som partiell förtida 
ålderspension, kan hen ansöka om att höja nivån till 50 procent. En pension på 50 procents 
nivå kan däremot inte ändras till 25 procents nivå. I fjol höjde drygt hundra personer sin 
månatliga pension från 25 procents nivå, 450 euro i genomsnitt, till det dubbla. 

Det är också möjligt att annullera sin partiella förtida ålderspension. Ångerfristen är tre 
månader. Före utgången av fjolåret annullerade mindre än hundra personer sin partiella 
förtida ålderspension. Två tredjedelar av dem arbetade inom den offentliga sektorn.

Partiell förtida ålderspension upphörde för 900 pensionstagare i fjol. Av pensionstagarna 
avled 28 och resten blev pensionerade på heltid. Av förståeliga skäl blev särskilt många 
pensionerade på heltid när de uppnådde den lägsta åldern för ålderspension. Av de partiella 
förtida ålderspensionerna som upphörde hade 74 procent betalats till personer födda år 1954.

I slutet av fjolåret fick 11 700 personer partiell förtida ålderspension.Av dem hade 10 300 
valt pension på 50 procents nivå, som i genomsnitt var 800 €/mån, 890 €/mån bland män 
och 680 €/mån bland kvinnor. Bland både män och kvinnor var den genomsnittliga partiella 
förtida ålderspension desto större, ju äldre åldersgrupp pensionstagaren tillhörde.
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