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• LPA-sjukdagpenning

• Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar

• Försäkring för olycksfall på fritiden

• Rehabilitering

• Arbetspension

• Grupplivförsäkring

• Tjänster för hälsa och välbefinnande (avbytarservice, råd om skydd och säkerhet, 
företagshälsovård, arbetshälsotjänster) 

Alla förmåner baseras på LFÖPL-arbetsinkomsten

• Dagpenningar och ersättningar (även förmåner från FPA, dagpenningar från
trafikförsäkringen, vuxenutbildningsstöd etc.)

• Pensioner

Förmånerna inom LPA-tryggheten
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I regeringsprogrammet för Antti Rinnes regering konstateras det att lagstiftningen om avbytarservice kommer att
revideras under regeringsperioden.

Social- och hälsovårdsministeriets planer är att reformen ska genomföras i två skeden

• första skedet: de nödvändiga ändringar som EU-lagstiftningen kräver

• andra skedet: de ändringar som på längre sikt behövs i avbytarförvaltnngen.

Hur LPA ser på framtiden

• LPA fortsätter att verkställa avbytarservicen i samarbete med de kommuner man ingått uppdragsavtal med.

• Det bör beaktas att flera lokala enheter redan har för litet kunder för en tryggad och effektiv verksamhet.

• Större enheter skulle ha bättre möjligheter att producera avbytartjänster som motsvarar efterfrågan.

• En tillräckligt stor enhet för avbytarservice är också en lockande arbetsgivare för lantbruksavbytare. 

• LPA har skickat en förfrågan till de nuvarande uppdragspartnerna om de är villiga att utvidga sitt
verksamhetsområde. En fortsatt plan ska göras upp under 2020.

Avbytarservicen i framtiden
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Risk för att bli arbetsoförmögen inom de närmaste åren – inom cirka fem år

Krävs att risken kan påverkas (antingen eliminera eller skjuta upp den)

LFÖPL-rehabiliteringen är alltid yrkesinriktad

• Hjälpmedelsrehabilitering > hjälpmedel som underlättar arbetet
(minilastare, luftsitsar och dylika maskiner och anordningar)

• Omskolning till ett nytt yrke där det inte finns risk för arbetsoförmåga

Rehabilitering är alltid det första alternativet

• LPA utreder alltid möjlgheterna till rehabilitering i samband med behandlingen av en 
ansökan om invalidpension.

Kort om LFÖPL-rehabilitering
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Enligt regeringsprogrammet för Antti Rinnes regering ska handlingsmodellen Ta hand om bonden tryggas och ska frågan om att göra
den permanent bedömas i slutet av valperioden.

• Servicen utnyttjas mycket och har fått positiv respons.

• LPA:s projektarbetare och andra projekt erbjuder lågtröskelhjälp (kontaktinformation på LPA:s webbplats)

• Köptjänsförbindelser (2017: 640 st., 2018: 1 113 st.)
– med förbindelsen kan lantbruksföretagare köpa experthjälp för psykiska, ekonomiska eller juridiska problem

• Projektet samarbetar nära med de projekt för välbefinnande som MTK-förbunden genomför.

Nätverket Ta hand om bonden

• Syftar till att inarbeta handlingsmodellen för tidigt ingripande > aktörerna i nätverket förbinder sig att agera enligt
modellen för tidigt ingripande

• Nästan 100 intressentgrupper och andra aktörer har redan anslutit sig (producentorganisationer, rådgivning,             
avbytarservice, företagshälsovård, bank och försäkring, landsbygdsförvaltning, mejerier)

• Exempel på samarbete inom nätverket: regionvisa träffar kring tidigt ingripande och avbytarservicens evenemang
under temat "I samma båt", som syftar till att öka samförståndet mellan olika parter inom avbytarservicen och diskutera
vad som är fungerande praxis inom avbytarservicen.

Modellen "Ta hand om bonden" tryggas
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Främjande av en fungerande företagshälsovård

• LPA, Arbetshälsoinstitutet och producentförbunden inom MTK genomför ett pilotprojekt
för konkurrensutsättning av företagshälsovårdsservicen i tre landskap: Norra Savolax,                   
Mellersta Österbotten och Egentliga Finland.

• Syftet är att göra det så lätt och tryggt som möjligt för lantbruksföretagare att ansluta sig till
företagshälsovården och förbättra både nivån på servicen och effekten av den.

• De företagshälsovårdsaktörer som deltar i konkurrensutsättningen förbinder sig att följa
bestämda kvalitetskriterier.

• Servicen gör priserna mer transparenta och lättare att jämföra.

• Producentförbunden informerar om de ramavtal som de ingår inom sitt område.     
Lantbruksföretagarna kan ansluta sig till den företagshälsovård de väljer och
får tillgång till de tjänster som anges i ramavtalet.

• De första erfarenheterna från Norra Savolax är lovande.

Redskap för välbefinnande i arbetet
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Under temat: Förändringar – vågar jag ta steget?

• under hösten 2019 en svenskspråkig temadag på Åland den 14 november

• på finska sex Må bra-dagar (Leppävirta, Uleåborg, Seinäjoki, Laukas, Björneborg, Sotkamo) 

• anmäl dig via vår webbplats: lpa.fi/arbete-och-halsa/evenemang-halsa-och-valmaende

Må bra-dagar
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https://www.lpa.fi/arbete-och-halsa/evenemang-halsa-och-valmaende


Kurser på finska: Maatalousyrittäjän hyvinvoinnin ABC

ABC-kursen behandlar olika faktorer som påverkar 
lantbruksföretagarens välbefinnande: 
• relationer och parförhållandet
• växelverkan
• känslor
• livshantering
• stresshantering
• kriser och krishantering
• verktyg och kanaler för stöd för välbefinnandet

Tio kurser på olika orter i oktober–januari. De baserar sig på utbildningen MTEA1
som har tagits fram av föreningen MIELI Psykisk Hälsa Finland rf.
Kursdeltagarna får boken Mielenterveys elämäntaitona.
Kursen är avgiftsfri och omfattar också måltider och logi.

Mer information och anmälan via
lpa.fi/arbete-och-halsa/evenemang-halsa-och-valmaende
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https://www.lpa.fi/arbete-och-halsa/evenemang-halsa-och-valmaende


Via e-tjänsterna kan du sköta dina LPA-trygghetsärenden när det passar dig bäst. 

• Du kan göra ansökningar (LPA-sjukdagpenning, ålderspension, partiell ålderspension, invalidpension, 

fortsatt rehabiliteringsstöd). Du kan också göra skadeanmälan, lämna in en reseräkning och anmäla

ändringar som inverkar på din LFÖPL-arbetsinkomst.

• Dessutom kan du se i vilket skede behandlingen av dina ansökningar är.

• Du kan skicka bilagor till LPA i elektronisk form, till exempel kvitton och utredningar. 

• Du kan uppdatera dina personliga uppgifter, till exempel kontakt- och bankuppgifter. Du ser också dina

försäkringsuppgifter och de ersättningar och pensioner som betalats till dig.

• Du kan kontrollera om uppgifterna i ditt pensionsutdrag stämmer. Du kan också välja om du i 

fortsättningen vill kontrollera utdraget via nätet eller om du hellre vill få det på papper med posten. 

• Du kan skriva ut olika handlingar. I tjänsterna finns de handlingar som kunderna mest frågar efter,       

till exempel försäkringsintyg.

LPA-trygghet på nätet – våra e-tjänster
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Nu finns arbetspensionskortet också i elektronisk form

• Du har alltid kortet med dig när du har det i mobilen.

• Du kan ladda ner gratisappen
"Melan työeläkekortti" från
GooglePlay-butiken. Längre fram i höst
kommer arbetspensionskortet också
att finnas i AppStore.

• Mer information på vår webbplats. 

Det elektroniska arbetspensionskortet
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Kommer snart!

Gå in på webben
och ge respons.

Vid sidan av webbtjänsterna har vi ett nätverk av LPA-ombudsmän som betjänar dig runtom i Finland.
Du kan också kontakta vår kundtjänst, växel 029 435 11.

Ännu

användarvänligare

sidor där det

är lättare att

söka information

lpa.fi

LPA-trygghet på nätet – vår nya webbplats
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