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Mer om LPA-tryggheten på lpa.fi och berättelser från landsbygden 
 på vår finskspråkiga blogg Juurevajoukko.fi

Grundtrygghet i vardagen
Storleken på din LFÖPL-pension beror såväl på dina 
arbetsinkomster som på hur länge du haft en LFÖPL-för-
säkring i kraft. Det är inte bara pensionen som baseras på 
LFÖPL-arbetsinkomsten utan också till exempel föräld-
radagpenningar, olycksfallsdagpenningar, rehabiliterings- 
penningar och sjukdagpenningar.

Längre tid i arbetslivet 
ger större pension
Ju längre tid du är i arbetslivet, desto större blir din pen-
sion. Det lönar sig att fortsätta längre i arbetslivet efter-
som du får en uppskovsförhöjning på 0,4 procent per 
månad, vilket blir 4,8 procent per år, om du går i pension 
senare än vid din lägsta ålder för ålderspension.

Pensionsreformen 2017 har trätt i kraft
Reformen innebär att pensionsåldern höjs steg för steg. 
Du kan gå i ålderspension enligt eget val tidigast när du 
nått den lägsta pensionsålder som gäller för din ålders-
klass. För dem som är födda 1954 är den lägsta åldern 
fortfarande 63 år. För dem som är födda 1955 eller se- 
nare höjs åldern med 3 månader per år tills den nedre 
åldersgränsen för ålderspension är 65 år.

Dessutom har intjäningsprocenten ändrats. Numera 
tjänar man in 1,5 procent i pension för allt arbete obe-
roende av ålder. Undantag är 53–62-åringar som under 
övergångstiden 2017–2025 tjänar in 1,7 procent i pension.  

Ålderspension och LPA-tryggheten
Vid ålderspensioneringen upphör dina obligatoriska pen-
sions- och olycksfallsförsäkringar i LPA. Om du fortsätter 
med jord- och skogsbruksarbetet efter pensioneringen 
kan det löna sig för dig att teckna en frivillig OFLA-ar-
betsskadeförsäkring i LPA.

Övergå till elektroniskt 
pensionsutdrag
Du får ett pensionsutdrag i pappersform från LPA vart 
tredje år. I år skickas pensionsutdrag till de LFÖPL-för-
säkrade som är födda i maj–augusti. Att utskicket sker 
enligt födelsemånaden betyder att alla LFÖPL-försäkra-
de på gården inte nödvändigtvis får pensionsutdrag med 
posten under samma år. De kunder som fyllt 60 år får ett 
pappersutdrag från LPA varje år.

Du kan kontrollera ditt pensionsutdrag via nätet 
genom att logga in med dina personliga nätbankskoder 
på adressen lpa.fi/etjanster.

Ta kontakt
Har du frågor om pensionsutdraget eller om pensioner? 
Ring i så fall LPA:s kundtjänst, växel 029 435 11. Kund-
tjänsten och LPA-ombudsmännen hjälper dig också i allt 
annat som rör LPA-tryggheten. Du når ombudsmännen 
via växelnumret och deras kontaktinformation finns även 
på vår webbplats lpa.fi.


