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På Kyrkans centralfonds pensionssidor (www.evl.fi/kiela ) kan man ta fram uppgifter om sina anställningar som omfattas av kyrkans pensionslag (KyPL) och en
prognos över sin KyPL-pension. Tjänsten förutsätter elektronisk identifiering. Den
fungerar med följande bankers koder: Nordea, Andelsbanken, Sampo Bank, Aktia,
Tapiola, Ålandsbanken och Handelsbanken. Efter identifieringen öppnas en
skyddad kontakt till Kyrkans pensionsfonds register.
Registerutdrag över anställningar
Under rubriken Registerutdrag kan man skriva ut en förteckning över registrerade
anställningar. Pensionsbeloppet beräknas på dessa anställningar och det är därför
viktigt att uppgifterna är korrekta. Det finns skäl för alla kyrkligt anställda att
kontrollera sina uppgifter i registret.
De uppgifter som finns i registret har lämnats in av arbetsgivarna. Primärt registreras sådana arbetsperioder som berättigar till pension. Om arbetsgivaren har
uppgett arbetsperioder som inte berättigar till pension kan dessa också synas i
registret, men i ett pensionsbeslut meddelas att perioden inte godkänns.
Till pension berättigar inte:
Arbete före 2005 som har utförts innan man fyllt 23 år och sedan 2005 arbete som utförts innan man fyllt 18 år
Arbetsperioder före år 1998 som varat kortare tid än en månad eller mycket små inkomster
Om arbetsperioder saknas i registerutdraget ska detta meddelas skriftligt till kyrkans pensionsbyrå. Av meddelandet ska det framgå vem som var arbetsgivare och
när anställningen började och slutade. Pensionsanstalten kontaktar sedan arbetsgivaren för att reda ut övriga detaljer och för in anställningen i registret.
Kyrkans pensionsanstalt upprätthåller anställningsregistret för att kunna sköta
pensionsskyddet. Vissa uppgifter i registret som ur pensionshänseende är irrelevanta, till exempel yrke eller arbetsgivarens verksamhetsort, kan innehålla inexaktheter. Sådana fel korrigeras inte. Gamla inkomster registreras inte om de inte
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påverkar pensionen. För långa anställningsförhållanden syns därför inte nödvändigtvis inkomsterna under de första åren.
Registreringen av anställningsförhållanden är inte helt uppdaterat till dags dato
och uppgifterna på utdraget kan därför släpa efter en aning. Om en anställning
har upphört under de senaste månaderna och den fortfarande har antecknats som
pågående i registret blir pensionskalkylatorns prognos felaktig.
Pensionskalkylator
Med hjälp av pensionskalkylatorn får man en uppskattning av sin ålderspension och
förtida ålderspension enligt kyrkans pensionslag (KyPL). I uppskattningen ingår
också den individuella pensionsåldern. Enligt en lag som trädde i kraft i början av
år 2005 kan man avgå med ålderspension vid valbar ålder inom intervallet 63–68
år. För den som länge varit anställd i kyrkan är det fortfarande viktigt att beakta
den individuella pensionsålder som fastställts före lagreformen. För personer som
inlett sin anställning i kyrkan före år 1993 och oavbrutet fortsatt i krykans tjänst
har en individuell pensionsålder mellan 63 och 65 år fastställts utgående från antalet anställningsår. Vilket år pensionsutbetalningen inleds kan ha en avgörande
inverkan på pensionsbeloppet. Förtida ålderspension gör det möjligt att ta ut pension tidigare än vid den vanliga pensionsåldern. I så fall minskas pensionen med
en viss procent. Pensionskalkylen ger automatiskt en uppskattning av pensionsbeloppet vid den individuella pensionsåldern och i åldern 63-68 år samt den förtida
ålderspensionens belopp.
Pensionskalkylatorn ger en uppskattning av pensionen men beloppet är inte bindande. Den slutliga pensionen beräknas i samband med pensionsfallet enligt då
gällande lagstiftning och de uppgifter som finns i registret.
Pensionskalkylen ger inte tillförlitliga beräkningar av pensionsbeloppet för personer som är födda 1946 eller tidigare och inte heller för personer som redan är pen-

sionerade men fortsättningsvis arbetar inom kyrkan.
Mera information: Kyrkans pensionsanstalt, tfn 09-1802 555 kl. 9-11.
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