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Värt att veta
Information om försäkringssituationen
Här får du ett informationspaket om din LPA-trygghet. Ta vara på materialet vi skickar om din aktuella försäkringssituation och spara det tillsammans med dina skatteanteckningar. Intyget över betalda försäkringspremier
behöver du inte skicka till skattemyndigheterna om de inte särskilt ber att få se det.

Rätt nivå på LFÖPL-arbetsinkomsten
Så här i början av året är det igen bra att kontrollera LFÖPL-arbetsinkomstens storlek. Försäkringsskyddet är
rätt dimensionerat bara om arbetsinkomsten motsvarar de faktiska förhållandena på gården.
Beviljande av ålderspension medför alltid att den obligatoriska LFÖPL-försäkringen upphör. Om du ansöker om ålderspension till exempel från kommunen eller staten utan att ta ut LFÖPL-delen, ska du kontakta
LPA för att justera dina LFÖPL- och OFLA-försäkringar.

Ändringar i avbytarservicen 1.1.2013
Lantbruksföretagare som arbetar på samma gård måste ta ut 20 semesterdagar samtidigt om gården har 20
husdjursenheter eller mindre. Oberoende av antalet djur gäller skyldigheten att ta ut semester samtidigt också
de gårdar där längden på företagarnas sammanräknade avbytardag är högst 9 timmar. Skyldigheten gäller bara
de lantbruksföretagare som anlitar kommunal avbytarservice.
Grunddelen av avgiften för vikariehjälp har höjts till tre euro per timme. Samtidigt har timavgiften blivit i
mindre grad än tidigare beroende av den persons LFÖPL-arbetsinkomst som får vikariehjälp.
Vikariehjälp kan fås för att delta i vuxenutbildning i högst 15 dagar per år. I fortsättningen måste vuxenutbildningen hänföra sig till lantbruksföretagarverksamheten och dess syfte vara att utveckla eller upprätthålla
yrkeskunnandet.
Läs mer om avbytarservice på våra webbsidor www.lpa.fi/avbytarservice.

Använd e-tjänsterna eller ring oss
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Om LFÖPL-arbetsinkomsten behöver ändras kan du ansöka om det via våra e-tjänster www.lpa.fi/etjanster.
Du kan också anmäla ändringar i åker- och skogsarealen. Detta kan du göra under rubriken Ansök och följ
behandlingen.
Om ändringar har skett i din adress kan du meddela adressändringen via vår webbplats eller logga in till
e-tjänsterna och själv ändra adressen. Du kan också skicka ett brev om saken eller ringa vår kundtjänst, växel
029 435 11.
Vid sidan av e-tjänsterna betjänar också LPA:s ombudsmän och kundtjänst dig i alla försäkringsfrågor vardagar kl. 8–16. Ombudsmännens kontaktinformation finns på www.lpa.fi.

