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Indexjusteringen ändrar arbetsinkomsten
Arbetsinkomsten i försäkringar som fortsätter över årsskiftet har ändrats på grund av indexjusteringen. 2020 års 
lönekoefficient är 1,446 och den höjde arbetsinkomsterna med cirka 2,0 procent vid årets början. Detta innebär 
att en årlig arbetsinkomst på 20 000 euro har höjts med cirka 410 euro.

Vad menas med årlig arbetsinkomst?
Arbetsinkomsten är det för arbetet avsedda stipendiebeloppet omräknat till årsnivå. Arbetsinkomsten baserar 
sig på stipendiets totalbelopp från vilket de kostnader som godkänts i försäkringsbeslutet avdragits. När det re-
sulterande stipendiebeloppet proportioneras mot arbetsperioden får man årsarbetsinkomsten. Till exempel ett 
halvårsstipendium på 10 000 euro och ett årsstipendium på 20 000 euro motsvarar samma arbetsinkomst.

Försäkringspremierna får dras av i beskattningen
Försäkringspremierna bestäms efter din arbetsinkomst och ålder. Pensionstillväxten är större för 53–62-åringar 
och de betalar därför litet högre försäkringspremier.

Försäkringspremien faktureras för försäkringens giltighetstid. Alla försäkringspremier som du betalar till LPA 
får dras av i beskattningen. Eftersom vi skickar uppgifter om försäkringspremierna direkt till skatteförvaltningen 
behöver du inte uppge premierna i deklarationen.

Nivån på LPA-tryggheten beror på arbetsinkomsten
På grundval av arbetsinkomsten fastställs den pension som tillväxer av stipendiatarbetet, de inkomstbortfalls- 
ersättningar som betalas från OFLA-försäkringen för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar samt LPA-sjukdag-
penningen. Även dagpenningsförmånerna från FPA, till exempel moderskaps- och föräldrapenningen, och de 
inkomstbortfallsersättningar som betalas från trafikförsäkringen baseras på arbetsinkomsten.

Arbetsinkomsten utgör också grunden för sjukförsäkringens dagpenning och sjukförsäkringspremien. En sjuk-
försäkringspremie tas ut i den slutliga beskattningen för 2019 även om du inte har någon beskattningsbar inkomst.

LPA hjälper i alla försäkringsfrågor
Ytterligare information om försäkringsskyddet för stipendiater finns på lpa.fi. Du kan också kontakta LPA på vårt 
kundtjänstnummer 029 435 2650.

Må bra i arbetet
Vi stöder stipendiaternas välbefinnande i arbetet. Vi fortsätter med det hälsofrämjande arbetet för stipendiater 
även i år. Verksamheten sker på finska och består bland annat av en må bra-dag, den webbaserade träningen ”Vir-
taa verkosta” och utbildningen ”Hyvinvoinnin ABC”. Följ vår information!

Teckna också en frivillig OFLA-olycksfallsförsäkring för fritiden!
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