
Invalidpension

NEDSATT ARBETSFÖRMÅGA
Du kan ha rätt till invalidpension om din arbetsförmåga är nedsatt och utkomsten 
minskat i minst ett år på grund av en sjukdom eller skada.

Du kan få invalidpension om du har fyllt 18 år och inte nått den lägsta åldern 
då din åldersklass kan få ålderspension.

Om du är arbetsoförmögen en kortare tid än ett år kan du få sjukdagpenning 
från FPA.

YRKESINRIKTAD REHABILITERING GÅR FÖRE INVALIDPENSION
Rehabilitering är alltid det första alternativet framför invalidpension. Syftet med 
den yrkesin riktade rehabiliteringen är att hjälpa dig att fortsätta arbeta även om ditt 
hälsotillstånd är försvagat.

I samband med en ansökan om invalidpension behandlas alltid också frågan om 
rätt till yrkesinriktad rehabilitering.

INVALIDPENSION OCH REHABILITERINGSSTÖD
Invalidpension kan beviljas tills vidare eller på viss tid. Om pensionen be viljas på 
viss tid heter den rehabiliteringsstöd. Båda förmånerna kan också beviljas som 
partiella.

Rehabiliteringsstöd är en invalidpension som beviljas på viss tid. Du kan få  
rehabiliteringsstöd om det bedöms att du efter behandling eller rehabilite ring kan  
återgå i arbete. Stödet kan vara lika stort som en full pen sion eller som en delpension.

Delinvalidpension beviljas om din arbetsförmåga är nedsatt men du fortfarande delvis 
kan utföra ditt arbete. Det kan innebära att du övergår till lättare sysslor eller att arbetena på 
gården omorganiseras. Produktionen kan också ändras eller inskrän kas för att göra arbetet 
lättare eller minska på arbetsmängden. En delpension är hälften av en full pension.

Full invalidpension beviljas om du på grund av en sjukdom eller skada har  
förlorat ar betsförmågan varaktigt. Arbetsoförmågan anses vara varaktig om det 
konstateras att du inte kan återfå den genom vård- eller rehabiliteringsåtgärder.

INVALIDPENSIONENS STORLEK
Invalidpensionen baserar sig på LFÖPL-arbetsinkomsten. Varje arbetsinkomstperiod 
spelar en roll för hur stor pensionen blir. Dessutom beaktas arbetsinkomsten i en 
eventuell LFÖPL-försäkring för annan företagarverksamhet och löneinkomsterna av 
arbete som anställd.

I pensionen beaktas också en pension för återstående tid. Med återstående tid avses tiden 
från att arbetsoförmågan började fram till åldersklassens lägsta pensionsålder. 
Pensionen för återstående tid baserar sig på inkomsterna under de fem föregående åren 
innan du blev sjuk.

Om din arbets- 
förmåga blir nedsatt på 

grund av en långvarig sjuk- 
dom eller skada och och du 
trots yrkesinriktad rehabili- 
tering inte kan fortsätta i  
arbetslivet kan du ansöka 

om invalidpension.

Rehabilitering 
är alltid det första 
alternativet framför 

invalidpension.

Din intjänade 
pension framgår av 
ditt pensionsutdrag, 

som du kan kontrollera 
i LPA:s e-tjänst: 
lpa.fi/etjanster.



ARBETE UNDER TIDEN MED INVALIDPENSION
Du behöver inte helt sluta arbeta om du får invalidpension. I den mån din arbets fömåga tillåter 
kan du arbeta upp till den förvärvsinkomstgräns som fastställs för dig.

Med full invalidpension kan du tjäna högst 40 procent och med delinvalidpension högst 60 
procent av dina tidigare inkomster. Inkomstgränsen kan emellertid inte vara lägre än 855 
euro per månad. Du kan fråga LPA om din personliga inkomstgräns.

Om inkomstgränsen överskrids kan pensionen lämnas vilande i högst två år. 
Om dina inkomster överskrider gränsen även efter det eller om du varaktigt 
återgår i arbete, dras invalidpensionen in räknat från början av avbrottet. En 
full pension kan också ändras till en delinvalidpension.

Om du arbetar vid sidan om invalidpensionen tjänar du in ny pension 
med 1,5 procent per år. Du kan ansöka om att den nya pensionen ska 
börja betalas tidigast i samband med att du går i ålderspension.

LFÖPL- OCH OFLA-FÖRSÄKRINGAR NÄR DU HAR PENSION
Om du beviljas invalidpension så upphör din LFÖPL-försäkring den dag du 
blir arbetsoförmögen. Dina OFLA-försäkringar gäller i 30 dagar efter att du fått 
ett positivt pensionsbeslut. De försäkringspremier du eventuellt betalat för mycket 
betalas automatiskt tillbaka utan särskild begäran.

Om du fortsätter din lantbruksföretagarverksamhet vid sidan om pensi onen kan en ny 
LFÖPL-försäkring fastställas med en arbetsinkomst som motsvarar din återstående arbets-
insats. På så sätt tjänar du in ny pension.

HUR ANSÖKER JAG OM INVALIDPENSION?
Om du blir arbetsoförmögen för en längre tid kan du ansöka om sjukdagpenning från 
FPA. Den kan betalas i ungefär ett års tid. Om du fortfarande är arbetsoförmögen när ett 
år gått kan du ansöka om invalidpension.

Det lönar sig att lämna in ansökan om pension i god tid innan FPA:s sjukpenning upphör. 
Du kan lämna in din ansökan om pension elektroniskt i vår e-tjänst. Vid behov ger LPA:s 
ombudsman dig råd när du ska fylla i ansökan. Till ansökan om invalidpension ska du bifoga ett 
B-sjukintyg om ditt hälsotillstånd utskrivet av läkaren som behandlar dig och en redogörelse 
över ditt arbete som lantbruksföretagare och om förhållandena i ditt företag.

Om arbets- 
förmågan återställs 

kan pensionen dras in 
eller en full pension 
ändras till delinvalid- 

pension.

Läs mer 

lpa.fi  
/pensionsskydd

Lpa-ombudsmännen och vår kundtjänst hjälper dig i frågor om LPA-tryggheten.

 • Se till din LPA-trygghet på webben lpa.fi/etjanster
 • Ring vår kundtjänst på numret 029 435 2650
 • Skicka post till PB 16, 02101 Esbo
 • Skicka skyddad e-post till lpa.fi

Läs mer om LPA-tryggheten och berättelser från 
landsbygden på Juurevajoukko.fi (på finska).
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