Ska du ta försäkring i LPA?

Så söker du försäkring

Arbetsinkomsten och nivån på din trygghet

Som stipendiat är du skyldig att ta försäkring om
• ditt stipendiearbete varar i minst fyra månader utan avbrott
• ditt arbetsstipendium omräknat till en årsarbetsinkomst
är minst cirka 3 825 euro (nivån år 2017)
• det stipendium du fått har beviljats i Finland
• du inte står i anställningsförhållande till stipendiegivaren
• du är i åldern 18–68 år och inte har ålderspension
• du omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Ansök om försäkring inom tre månader från att stipendiearbetet började. Du ska
göra en separat ansökan för varje arbetsstipendium som uppfyller villkoren för försäkring. Du kan lämna in försäkringsansökan via LPA:s e-tjänster lpa.fi/etjanster
efter inloggning med dina nätbankskoder. En pdf-ansökningsblankett som du kan
fylla i, skriva ut och posta till LPA finns på lpa.fi > Blanketter

Din arbetsinkomst baseras på ditt stipendiebelopp. Arbetsinkomsten avgör
storleken på pensioner och olycksfallsersättningar. Arbetsinkomsten har också
betydelse för vissa förmåner från FPA, till exempel moderskaps-, föräldra- och
sjukdagpenningar.

Avbrott i stipendiearbetet

Arbetar du i en grupp?
Försäkringen gäller också medlemmar i arbetsgrupper. Om du arbetar i en grupp
och din del av gruppens stipendium uppfyller villkoren för en försäkring, ska du
teckna försäkring i LPA. Arbetsgruppledaren är skyldig att lämna en anmälan till
LPA om de personer som arbetar på stipendium i gruppen.

Som stipendiat kan du avbryta din pensionsförsäkring tidigast fyra månader efter att
arbetet började. Orsaken kan vara sjukdom, rehabilitering, barnafödsel, vård av ett barn
under tre år, värnplikt, civiltjänstgöring eller annat förvärvsarbete. Ett villkor är att den
återstående försäkringstiden efter avbrottet är minst fyra månader lång. Själva avbrottet
måste också vara i minst fyra månader. I annat fall betraktas arbetet som en sammanhängande period och är avbrott inte möjligt. För att avbryta försäkringen behöver du
ett skriftligt tillstånd av stipendiegivaren.

Försäkringsskyddet gäller endast arbete. Därför bestäms arbetsinkomsten
i din försäkring uttryckligen enligt det stipendiebelopp som är avsett för arbete.
Om ditt stipendium helt eller delvis är avsett att täcka kostnaderna för arbetet
kan du avdra kostnaderna i din försäkringsansökan.
Till exempel ett stipendium på 40 000 euro som är avsett för två års arbete
ger en årsarbetsinkomst på 20 000 euro. Om 4 000 euro av hela stipendiet
används till att täcka kostnaderna för arbetet, blir den årsarbetsinkomst som
försäkras 18 000 euro.

Försäkringspremierna
Arbetar du utomlands?

Försäkringspremierna räknas ut på arbetsinkomsten och är avdragsgilla i beskattningen. De LFÖPL- och OFLA-försäkringspremier som du ska betala motsvarar
13 –16 procent av din fastställda arbetsinkomst. Du kan ingå ett avtal om e-faktura
med din bank så får du försäkringsfakturorna direkt till nätbanken.

Kontakta LPA för att reda ut din försäkringssituation under utlandsarbete.
Försäkringen gäller om du omfattas av den finländska sociala tryggheten även
medan du arbetar i ett annat land.

Så söker du försäkring när du beviljats stipendium
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Tänker du arbeta utomlands?
Be om ett intyg från Pensionsskyddscentralen för arbete i ett EU-land eller
ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet.

FÖRSÄKRINGSFAKTURA

För stipendiater!

LPA-tryggheten för stipendiater

•

Genom LFÖPL-försäkringen tjänar du in pension som ger trygghet
under ålderdomen och vid arbetsoförmåga. Vid dödsfall har familjen
rätt till familjepension och grupplivförsäkringsersättning.

•

OFLA-arbetsskadeförsäkringen ersätter vårdkostnaderna vid olycksfall
i arbetet och yrkessjukdomar som orsakats av arbetet utan någon övre
gräns. Du kan också få olycksfallsdagpenning eller olycksfallspension om
ett olycksfall leder till arbetsoförmåga.

•

Du får LPA-sjukdagpenning under FPA:s självrisktid för sjukförsäkringen.
Om du vill kan du komplettera försäkringsskyddet med en frivillig OFLAfritidsolycksfallsförsäkring. Den ersätter olycksfall som inte sker i stipendiearbetet utan i privathushållet, på utlandsresor och i fritidssysselsättningar
oberoende av gren.

Pension och olycksfallsskydd från LPA

Om du har frågor kontakta

•
•
•

LPA:s kundtjänst, växel 029 435 11

vakuutus@mela.fi
LPA:s kundmottagning:
Norrskensparken 2 A, 02100 Esbo

Du kan sköta dina försäkringsärenden via LPA:s elektroniska
tjänster efter inloggning med dina personliga nätbankskoder.
lpa.fi/etjanster

På pärmbilden bildkonstnär Kristiina Sario.

Stipendiater inom konst och vetenskap arbetspensionsförsäkras i LPA. Våra

Bilder: fotograf Mikko Käkelä.

försäkringar för stipendiater är LFÖPL-arbetspensionsförsäkringen, OFLA-arbetsskadeförsäkringen och grupplivförsäkringen. Stipendiaterna har omfattats
av den lagstadgade pensions- och olycksfallsförsäkringen sedan 2009.
LPA är Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, på finska Mela.
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