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En rätt dimensionerad arbetsinkomst ger trygghet i vardagen
Din kommande pension och flera andra förmåner beräknas på basis av din LFÖPL-arbetsinkomst. I början av året 
är det bra att kontrollera att arbetsinkomsten är på rätt nivå. Ditt försäkringsskydd är rätt dimensionerat när din 
arbetsinkomst motsvarar ditt arbete på gården. Underrätta LPA om ändringar i arbetet eller gårdens areal.

Du kan ansöka om ändring av arbetsinkomsten via LPA:s e-tjänster. Du kan också ändra din arbetsinkomst 
genom att kontakta vår kundtjänst eller en LPA-ombudsman.

Anmäl utbetalade löner till inkomstregistret
När du betalar lön ska du anmäla lönebetalningsuppgifterna till inkomstregistret senast på den femte dagen efter 
utbetalningsdagen. Ytterligare information: inkomstregistret.fi.

Projektet "Ta hand om bonden" fortsätter år 2020
Projektet Ta hand om bonden stöder lantbruksföretagare så att de ska orka med arbetet även år 2020. Man kan 
med låg tröskel kontakta experterna inom projektet eller inom landskapsvisa välbefinnandeprojekt. 

Via projektet kan du ansöka om en köptjänstförbindelse för experttjänster inom ekonomi, social- och hälsovård 
eller juridik. Redan cirka 2 000 jordbrukare har fått hjälp i sin krävande situation med hjälp av en köptjänstförbin-
delse.

Kontaktinformation till vårt projekt och de landskapsvisa projekten finns på vår webbplats under temat Ta hand 
om bonden. Håll ett öga på evenemangskalendern på vår webbplats, för vi arrangerar evenemang som främjar 
välbefinnandet för våra försäkringskunder.

Har du redan bekantat dig med LPA:s nya webbplats?
Vi nylanserade vår webbplats på hösten. Vi tar gärna emot respons – säg vad du tycker på webbplatsens respons-
blankett!

Använd e-tjänster eller ta kontakt
Via LPA:s e-tjänster kan du ansöka om ändring av arbetsinkomsten och anmäla ändringar i åker- och skogsarealen. 
Du kan också göra skadeanmälan, ansöka om ålderspension, invalidpension eller fortsättning på rehabiliteringsstöd 
och skicka bilagor och handlingar till LPA. Logga in på lpa.fi/etjanster.

Du kan anmäla adressändring via e-tjänsterna, per e-post: asiakaspalvelu@mela.fi eller genom att ringa LPA:s 
kundtjänst, 029 435 2650.

LPA-ombudsmännen och LPA:s kundtjänst hjälper dig med allt som rör dina försäkringar måndag–fredag kl. 
8–16. LPA-ombudsmännens kontaktinformation finns på vår webbplats lpa.fi.

Läs om LPA-tryggheten på lpa.fi och om landsbygden på finskspråkiga juurevajoukko.fi.
 Melan juureva joukko (på finska)


