
Mer om LPA-tryggheten på lpa.fi och berättelser från landsbygden på finskspråkiga juurevajoukko.fi 

     Juureva joukko (på finska) 40
04

R 
M

el
a 

9/
18

HAR DU ARRENDERAT ÅKERMARK?
BÖRJAT GÖRA MASKINENTREPRENADER? 
Om det sker förändringar i förhållandena eller produktionen 
på gården behöver arbetsinkomsten ses över. Ändringar träder 
alltid i kraft räknat från den dag de anmälts och inte retroaktivt. 
Din försäkring kan ändå avslutas retroaktivt om ändringarna 
leder till att försäkringsskyldigheten upphör. Ändringarna syns 
på följande faktura.

Genom att ha en arbetsinkomst på rätt nivå får du en 
pension som motsvarar din arbetsinsats. Arbetsinkomsten är 
också grund för ersättningar och dagpenningar till exempel vid 
ett olycksfall. Du kan själv påverka storleken genom att inom 
lagstadgade gränser välja en arbetsinkomst som motsvarar din 
egen arbetsinsats.

KOMPLETTERANDE VERKSAMHET
Det lönar sig att i LFÖPL-försäkringen ta med all komplet-
terande verksamhet som beskattas enligt inkomstskattelagen 
för gårdsbruk (GårdsSkL). Då är det genast klart hur man ska 
förfara på gården till exempel efter ett olycksfall.

Om den kompletterande verksamheten beskattas enligt lagen 
om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (NärSkL) så 
hör den inte till LFÖPL- och OFLA-försäkringen. Du måste i så 
fall ordna pensions- och olycksfallsskydd separat för den.

PENSIONSUTDRAG
De LFÖPL-försäkrade får pensionsutdrag från LPA med posten 
vart tredje år. Utdragen postas i oktober, och i år är det de 
födda under september-december som står i tur. De som fyllt 
60 år får ett utdrag hemskickat varje år.

Du kan kontrollera ditt elektroniska pensionsutdrag via LPA:s 
e-tjänster, där du också kan välja att inte få något utdrag hem-
skickat i fortsättningen.

ANMÄL LÖNER TILL INKOMSTREGISTRET
Från och med 2019 ska arbetsgivare anmäla löneuppgifterna 
till ett inkomstregister. Till exempel skattemyndigheterna, ar-
betspensionsbolagen och försäkringsbolagen får uppgifterna 
om förvärvsinkomster ur inkomstregistret.

Arbetsgivare ska anmäla löneuppgifter till inkomstregistret 
senast på den femte dagen efter att lönen betalats ut. Det 
här gäller dig om du betalar lön till en anställd eller en 
familjemedlem eller om ditt företag betalar lön till dig. Mer 
information: inkomstregistret.fi.

DRÖJSMÅLSRÄNTAN
Dröjsmålsräntan på LFÖPL-försäkringspremier är 4 procent 
per år under perioden 1.6.2016–31.12.2018.

Se över ditt försäkringsskydd!

Logga in på
LPA:s e-tjänster med

dina personliga nätbankskoder

lpa.fi/etjanster
eller kontakta en

LPA-ombudsman för
att sköta dina

försäkringsärenden.

Råkat ut för ett

olycksfall? Du kan

göra skadeanmälan på webben.

Skräp i ögat eller en sticka i fingret? 

Du kan använda försäkringsintyget

för att anmäla obetydliga

skador.

Kontrollera
eller uppdatera din

arbetsinkomst enkelt
via våra e-tjänster.

Du kan nu
skicka oss
bilagor i

elektronisk
form. 



LPA:s projekt Ta hand om bonden ordnar Må bra-dagar för 
lantbruksföretagare tillsammans med olika samarbetspartners.  

Även tre svenskspråkiga Må bra-dagar ordnas under 2018. 

Temat för dagarna är mänskliga relationer och växelverkan. Innehållet och 
de uppträdande varierar på olika orter. På programmet står intressanta talare, 
namnkunniga artister och inte att förglömma: humor, rekreation och motion. 
 

Må bra-dagar hösten 2018

 4.10. Pohjois-Savo, Nilsiä, Tahko Spa Hotel 

 22.10. Nyland, Borgå, Haiko Gård

 23.10. Åboland, Åbo, Holiday Club Caribia

 27.10. Etelä-Pohjanmaa, Seinäjoki, Sorsanpesä

 29.10. Varsinais-Suomi, Turku, Holiday Club Caribia

   2.11. Österbotten, Vasa, Scandic Waskia

   6.11. Keski-Pohjanmaa, Kokkola, Villa Elba

   7.11. Satakunta ja Pirkanmaa, Ikaalinen, Ikaalisten kylpylä

   7.11. Pohjois-Pohjanmaa, Oulu, Eden

   9.11. Lappi, Rovaniemi, Santasport

   8.–9.11. Häme ja Uusimaa, Hyvinkää, Hotelli Sveitsi

 14.11.  Etelä-Savo, Savonlinna, Tanhuvaaran urheiluopisto

 22.–23.11. Kainuu-Koillismaa, Suomussalmi, Kiannon Kuohut

 24.11. Kaakkois-Suomi, Kouvola, Nuorisokeskus Anjala

Goda relationer
– en bättre vardag!
MÅ BRA-DAGAR FÖR LANTBRUKSFÖRETAGARE

Du kan be om mer information per e-post tyhy@mela.fi

Närmare
information

och program: lpa.fi > arbete och hälsa > arbetshälsoevenemangoch mela.fi


