
Aktuellt om LPA-tryggheten

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, våren 2020



Kampanjen Noll olycksfall i lantbruket 2020
”Vår vision är noll olycksfall i lantbruket. Detta är helt möjligt att uppnå. Redan nu råkar varannan lantbruksföretagare

inte ut för ett enda olycksfall under hela sin verksamma yrkeskarriär.”
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Men om det ändå sker olycksfall …

Sök genast läkarhjälp

• Rätt vård av skadan i rätt tid

• Vårdinrättningens anteckningar om hur skadan uppstått

Gör anmälan om skadan inom 60 dagar 

• Elektronisk skadeanmälan via LPA:s e-tjänst

• Man kan fylla i skadeanmälan tillsammans med LPA-ombudsmannen

• Genom en blankett för skadeanmälan på LPA:s webbsidor 

Lönar sig att anmäla även lindriga skador

• Tidigare inverkade skador som ersatts på försäkringspremierna men inte nu längre

• Kostnader ersätts även om inte dagpenning betalas

Skadeärendet kan
behandlas först när

skadeanmälan
kommit undertecknad

till LPA. 
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Bra att veta om du råkar ut för ett arbetsolycksfall 1/2

• Dagpenning betalas om på grund av en arbetsskada uppstår arbetsoförmåga 
som räcker minst 3 dagar i rad utöver olycksfallsdagen

• Dagpenning ändras till olycksfallspension om arbetsoförmågan fortgår ännu
ett år efter att arbetsskadan inträffat

• Beloppet av dagpenningen och olycksfallspensionen baserar sig på
den LFÖPL-arbetsinkomst som var i kraft då olycksfallet inträffade
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Bra att veta om du råkar ut för ett arbetsolycksfall 2/2

• Kostnaderna för vård, läkemedel och vårdresor i samband med
olycksfall ersätts enligt de verkliga kostnader

• Du kan som tillägg till din OFLA-arbetsskadeförsäkring komplettera ditt
försäkringsskydd med en OFLA-fritidsolycksfallsförsäkring

Kontrollera din arbetsinkomst om det på gården
eller i din arbetsinsats sker väsentliga förändringar

• LFÖPL-arbetsinkomsten är grund även för andra förmåner inom socialförsäkringen
(bl.a. arbetspensioner och förmåner enligt sjukförsäkringslagen)

Håll alltid din
LFÖPL-försäkring

på rätt nivå! 
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Grupplivförsäkring – ändringar från 1.1.2020 1/2

• Ändringar i villkoren tillämpas på dödsfall som inträffat från och med 1.1.2020

• Ett villkor är att förmånslåtaren har eller har haft en obligatorisk

LFÖPL-försäkring och att förmånslåtaren inte har fyllt 68 år. 

• Rätten till ersättning från grupplivförsäkringen kvarstår tre år efter 
att försäkringen upphört  (också i fall av invalidpension där 
rätten tidigare var fem år)

• Rätten upphör tidigare om förmånslåtaren börjat få ålderspension enligt LFÖPL
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Grupplivsförsäkrings-
skyddet är lagstadgat

och berör alla som har
en obligatorisk LFÖPL-

försäkring.



Grupplivförsäkring – ändringar från 1.1.2020 2/2

Rätt till ersättningar:

• Make/maka (registrerat partnerskap jämställs med äktenskap) och barn
under 22 år

• Även sambo, om gemensamt barn eller avtal om underhåll 

• Det gemensamma hushållet hade fortgått oavbrutet i minst fem år 
omedelbart före den försäkrades död. Detta villkor gäller 
om dödsfallet inträffat 1.1.2020 eller senare 

För förmånslåtare som avlider 1.1.2020 eller därefter måste man ansöka om försäkringsbeloppet före
utgången av det kalenderår då det gått tio år sedan förmånslåtaren avlidit. 
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Försäkringsbeloppen 
är fastställda 

för åren 2020 – 2022 
(lika stora som 

år 2019)



LPA:s projekt Ta hand om bonden fortsätter

Med Ta hand om bonden -projektet stöder vi lantbruksföretagarnas orkande

och hjälper lantbrukare i utmanande livssituationer



Konkurrensutsättning av ramavtal om företagshälsovård för LFÖPL-försäkrade 1/2

• Som mål och valkriterier har man att få tjänster av hög kvalitet, till rimligt pris och som motsvarar

lantbruksföretagarnas behov.  Samtidigt vill man tillsammans med serviceproducenterna utveckla

verksamheten. 

• Ramavtal har gjorts i Norra Savolax och Egentliga Finland med två samt Mellersta Österbotten med tre

olika serviceproducenter. 

• Lantbruksföretagaren väljer själv med vilken serviceproducent och i vilken omfattning man gör avtal om

företagshälsovård
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Konkurrensutsättning av ramavtal om företagshälsovård för LFÖPL-försäkrade 2/2

• De konkurrensutsatta priserna omfattar de viktigaste åtgärderna inom företagshälsovården, till andra
delar följer man den prislista som serviceproducenten har.

• Anvisningar hur man skall gå till väga, länkar för att ta kontakt, beskrivning av tjänsterna och
prisjämförelse* finns på de ifrågavarande MTK-förbundens sidor
(*prisjämförelse enbart med medlemsnummer) 

• Information och marknadsföring samt uppföljning och utvärdering av förverkligandet görs i samarbete
med MTK-förbunden, serviceproducenterna och LPA > om erfarenheterna är goda utvidgas detta till
andra MTK-förbund
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Läs mera om LPA-tryggheten: lpa.fi

Ge respons på våra nya webbsidor!


