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Värt att veta för stipendiater
Information om försäkringssituationen
Med detta brev får du ett informationspaket om din LPA-trygghet. Ta vara på det material som vi skickar om
din aktuella försäkringssituation.

Vad menas med årlig arbetsinkomst?
Med arbetsinkomst avses det stipendiebelopp som är avsett för arbetet omräknat till årsnivå. Arbetsinkomsten bestäms så att eventuella kostnader, beroende på stipendiets art, först avdras från hela stipendiet. Det återstående stipendiebeloppet ställs i proportion till arbetsperioden, och på detta sätt fastställs en
årlig arbetsinkomst. Till exempel ett halvårsstipendium på 10 000 euro och ett årsstipendium på 20 000 euro
motsvarar samma arbetsinkomst.

Indexjustering ändrar arbetsinkomsten
Arbetsinkomsten i försäkringar som fortsätter över årsskiftet ändras på grund av indexjusteringen. Lönekoefficienten för 2012 är 1,291. Arbetsinkomsterna höjdes därför med cirka 3 procent vid ingången av året.

Försäkringspremierna är avdragsgilla i beskattningen
Försäkringspremierna bestäms enligt arbetsinkomsten och den försäkrades ålder. De som fyllt 53 år har en
större pensionstillväxt och betalar därför litet högre försäkringspremier. Procentsatserna för premierna fastställs av social- och hälsovårdsministeriet.
Försäkringspremier tas ut för den tid försäkringen är i kraft. Både LFÖPL- och OFLA-försäkringspremierna
kan dras av i beskattningen.

Arbetsinkomsten avgör nivån på LPA-tryggheten
Arbetsinkomsten bestämmer hur mycket LFÖPL-pension som tillväxer av stipendiearbetet samt storleken
på inkomstbortfallsersättningen från OFLA-arbetsskadeförsäkringen och LPA-sjukdagpenningen vid kortvarig
sjukdom. Arbetsinkomsten ligger också till grund för dagpenningsförmånerna från FPA, till exempel moderskaps- och föräldrapenningen, och för inkomstbortfallsersättningen från trafikförsäkringen.
Även dagpenningen från sjukförsäkringen och sjukförsäkringspremien baseras på arbetsinkomsten. En sjukförsäkringspremie tas därför ut i den slutliga beskattningen för 2011 även om stipendiaten inte har någon beskattningsbar inkomst.

LPA hjälper i försäkringsfrågor
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Ytterligare information om försäkringsskyddet för stipendiater finns på vår webbplats www.lpa.fi. Du kan
också ringa vår kundtjänst, växel 020 630 0500.

