
För lantbruksföretagare

LFÖPL är lantbruksföretagarens pensionsförsäkring
Grunden för lantbruksföretagares pensionsskydd och sociala trygghet är LFÖPL-försäk -

ringen enligt lagen om pension för lantbruksföretagare. Utöver LFÖPL-försäkringen, 

som du tjänar in din arbetspension med, erbjuder LPA olycksfallsskydd för arbets- 

och fritiden. Du kan också få LPA-sjukdagpenning för sjukförsäkringens självrisktid, 

yrkesinriktad rehabilitering, avbytarservice för lantbrukare och andra förmåner. Allt 

detta kallar vi LPA-trygghet.

Vi försäkrar alla som som arbetar som lantbruksföretagare. När dina och din 

familjs försäkringar är uppdaterade kan du vara säker på att din familj är 

skyddad i alla livssituationer.

Lantbruksföretagarens försäkring 
är avsedd för
Lantbruksföretagare. Om du är heltidsföretagare inom 

lantbruket är försäkringen vanligtvis obligatorisk. Om du 

arbetar i mindre omfattning kan du teckna en frivillig 

försäkring.

Företagare på deltid. Om du är företagare på deltid 

kan du med LPA:s försäkring säkerställa ditt pensions-

skydd också för lantbruksarbetet. Om du utför lönear bete 

utanför gården får du LPA:s förmåner utöver för månerna 

för lönearbetet.

Livspartnern och familjemedlemmar. Om din livs-

partners huvudsyssla är utanför gården kompletterar LPA:s för-

säkringar det skydd som lönearbetet ger. Också familje medlemmar 

som deltar i arbetet på gården försäkras av LPA. För pensionsförsäkring 

är den nedre åldersgränsen 18 år, men det lönar sig att ta en frivillig arbetsska-

deförsäkring även för yngre familjemedlemmar som arbetar på gården. Läs mer i broschy-

ren om LPA-trygghet för familjemedlemmar. 

Företaget. Om du bedriver lantbruk i ett aktiebolag eller en annan bolagsform ska du 

tar reda på om du kan få LFÖPL-försäkring. Lantbruksföretagets bolagsform inverkar 

på om verksamheten ska försäkras av LPA. LPA försäkrar endast verksamhet som 

beskattas i jordbruksbeskattningen. Också kompletterande verksamhet ska beskattas 

i jordbruksbeskattningen.

Försäkringen baserar sig på arbetsinkomsten
Grunden för din försäkring är din LFÖPL-arbetsinkomst som fastställs så att den 

motsvarar din arbetsinsats. Arbetsinkomsten bestämmer nivån på den pension och de 

ersättningar som LPA betalar. Även försäkringspremien bestäms utifrån arbetsin komsten.

Alla 
försäkringspremier 

till LPA kan  
dras av i  

beskattningen.

Med LPA:s 
räknare på adressen 

lpa.fi/bra-att-veta/raknare  
kan du beräkna beloppet 
av ersättningar och dina 

försäkringspremier och du 
kan göra en bedömning 

 av ditt kommande 
pensionsbelopp.

LPA:s 

försäkringar ger 

dig och din familj 

mångsidigt skydd 

i olika 

livssituationer.

Trygghet från LPA



Din arbetsinkomst beräknas individuellt för varje gårds del. Arbetsinkomsten från gården 

påverkas av den odlade åkerarealen, skogsarealen och den kompletterande verksamheten 

på gården.

Din personliga LFÖPL-arbetsinkomst är din arbetsinsats av arbetsinkomsten för hela 

gården. Arbetsinkomsten är alltså inte densamma som ditt företags resultat utan en upp-

skattning av värdet på ditt arbete. Om gården har flera företagare fördelas arbets inkomsten 

från gården i förhållande till företagarnas arbetsinsatser. Du har en viss rö relsemarginal kring 

din arbetsinkomst och inom den kan du välja den arbetsinkomst som bäst motsvarar din 

arbetsinsats.

Kom ihåg att anmäla om du idkar kompletterande verksamhet som beskattas som 

jordbruk på din gård. För kompletterande verksamhet som beskattas som jordbruk 

beaktas arbetets andel i din arbetsinkomst. Om den kompletterande verksamheten 

beskattas enligt näringsskattelagen försäkras den inte hos LPA. Då ska du komma ihåg 

att teckna en särskild pensions- och olycksfallsförsäkring för verksamheten.

Som lantbrukare har du rätt att påverka beloppet av din arbetsinkomst och du 

ansvarar också för det samt för att din sociala trygghet är i skick och ersättningarna 

uppdaterade. Det lönar sig att välja arbetsinkomsten med omsorg och uppdatera den 

vid behov eftersom det är den som bestämmer din utkomst till exempel vid sjukdom, 

under föräldraledigheter och när du går på pension.

Räknaren på vår webbplats hjälper dig att utifrån den odlade åkerarealen, skogsarealen 

och den jordbruksbeskattade kompletterande verksamheten beräkna arbetsinkomsten 

som du tjänar in samt försäkringspremien som bestäms på basis av din arbetsinkomst.

Obligatorisk eller frivillig försäkring?
Som lantbruksföretagare ska du teckna en FLÖPL-försäkring när din årliga arbetsin-

komst överskrider gränsen för obligatoriskt försäkringsskydd och de övriga villkoren för 

en försäkring uppfylls. Om din arbetsinkomst ligger under gränsen lönar det sig att teckna 

en frivillig försäkring och via den tjäna in pension även från arbetet som lantbruksföretagare.

 • LFÖPL-försäkringen är obligatorisk för dig när alla villkor uppfylls:

 • du är 18–68 år

 • du har sammanlagt minst fem LFÖPL-hektar åker, trädgård och skog

 • din årliga LFÖPL-arbetsinkomst överskrider gränsen för obligatorisk försäkring

 • verksamheten på din gård beskattas i jordbruksbeskattningen

 • du arbetar minst 4 månader.

Olycksfallsskydd för lantbruksföretagarens arbete och fritid
I den obligatoriska LFÖPL-försäkringen ingår LPA:s försäkring för olycksfall och yrkessjuk-

dom, det vill säga OFLA-arbetsskadeförsäkringen som ersätter olycksfall som inträffar i 

lantbruksföretagarens arbete och yrkessjukdomar som beror på arbetet. Om du inte har 

tecknat en obligatorisk LFÖPL-försäkring lönar det sig att teckna en frivillig OFLA-arbets-

skadeförsäkring med tanke på eventuella olycksfall i arbetet.

Parallellt med OFLA-arbetsskadeförsäkringen kan du teckna en olycksfallsförsäkring för 

fritiden som ersätter olycksfall som inträffar under fritiden. OFLA-fritidsförsäkringen ersät-

ter olycksfall som inträffar i arbeten i det egna privathushållet och i samband med hobbyer 

som utövas på fritiden. Observera emellertid att olycksfall som inträffar till exempel med 

snöskotrar, fyrhjulingar och åkgräsklippare i regel omfattas av trafikförsäkringen. För att 

säkerställa att ditt försäkringsskydd är tillräckligt rekommenderar vi att du har en särskild 

idrotts- eller licensförsäkring som är skräddarsydd för den idrottsgren som du utövar.

Som LFÖPL-försäkrad 
lantbruksföretagare kan du få 

 
pensions- och olycksfallsskydd 

• 
LPA-sjukdagpenning 

• 
rehabilitering 

• 
grupplivförsäkring 

• 
stöd för arbetshälsa och säkerheten i arbetet 

• 
avbytarservice och vikariehjälp för lantbruksföretagare 

• 
möjlighet att ansluta dig  
till företagshälsovården

Vad är en 
LFÖPL-hektar? 

Hur en LFÖPL-hektar 
beräknas beror på området 

och om det är fråga om 
skog eller åker 

.Närmare anvisningar 
 

lpa.fi



Fritidsförsäkringen gäller också utomlands. Det lönar sig emellertid att alltid teckna en 

reseförsäkring vid utlandsresor eftersom olycksfallsförsäkringen för fritiden endaste ersät ter 

kostnaderna för vård av en olycksfallsskada.

Olycksfallsförsäkringen för fritiden är alltid frivillig och ska tecknas separat.

Lantbruksföretagarens avbytarservice
Om du har en obligatorisk LFÖPL-försäkring och bedriver husdjursproduktion på din 

gård kan du få en vikarie som sköter djuren när du tar semester eller insjuknar. Avbytar-

servicen hjälper lantbruksföretagaren att orka med arbetet genom att det blir möjligt att 

komma ifrån den bindande husdjursskötseln.

Det är möjligt att få semester, vikariehjälp och avgiftsbelagd avbytarservice. Det är  

kommunernas lokala enheter som tillhandahåller avbytarservicen.

Du kan välja att anlita den lokala enhetens tjänster eller att själv ordna avbytarservicen och 

då betalar den lokala enheten ersättningen för avbytarservicen till serviceproducenten.

Säkerhet i arbetet och arbetshälsa 
Vårt mål är att minska antalet olycksfall och yrkessjukdomar och hjälpa dig att orka och må 

bra i ditt arbete. Vi erbjuder våra kunder mångsidiga tjänster som stöder arbetshälsan och 

säkerheten i arbetet.

Vårt arbete för säkerheten i arbetet och arbetshälsan hjälper lantbruksföretagaren att 

orka i arbetet och främjar sunda och trygga arbetssätt.

Som LFÖPL-försäkrad lantbruksföretagare kan du också ansluta dig till lantbruks-

företagarnas företagshälsovård. Företagshälsovården för lantbruksföretagare hjälper 

och ger företagaren råd för hur han eller hon ska upprätthålla och främja hälsan och 

arbetsförmågan och orka i arbetet. Företagshälsovårdstjänsterna är i första hand före-

byggande och består av gårdsbesök och utredningar om arbetsförhållandena som görs 

under gårdsbesök samt hälsoundersökningar. När du hör till företagshälsovården får 

du 20 procent rabatt på försäkringspremien för OFLA-arbetsskadeförsäkringen.

När börjar och slutar försäkringen?
Kontakta LPA och utred din försäkringsskyldighet inom sex månader efter att du har 

skaffat en gård på över 5 LFÖPL-hektar eller börjat arbeta på gården som avlönad 

familjemedlem.

LFÖPL-försäkringen fastställs retroaktivt räknat från den tidpunkt då verksamheten 

började, emellertid högst för det innevarande och de tre föregående kalenderåren. En 

frivillig LFÖPL-försäkring kan inte tecknas retroaktivt.

Om du säljer gården eller slutar arbeta avslutas din försäkring. Kom i håg att meddela 

oss eftersom din försäkring i sådana fall inte avslutas automatiskt. Om du säljer gården ska 

försäkringen upphöra på den dag då du överlåter gården. Om du slutar arbeta på gården 

kan försäkringen avslutas på den dag som du uppger att arbetet upphör på.

Ändringar i försäkringen
Meddela oss alltid i god tid om det sker ändringar på din gård. Ändringar i ditt arbete 

eller i din företagsverksamhet kan påverka din arbetsinkomst och dina försäkringspremier 

och därigenom din pension och ersättningsbeloppen.

Det lönar sig alltid att kontrollera arbetsinkomsten när du till exempel köper eller  

arrenderar mark eller om företagets inkomstnivå eller produktionsmetod förändras  

väsentligt.

Som LFÖPL-försäkrad 
lantbruksföretagare kan du få 

 
pensions- och olycksfallsskydd 

• 
LPA-sjukdagpenning 

• 
rehabilitering 

• 
grupplivförsäkring 

• 
stöd för arbetshälsa och säkerheten i arbetet 

• 
avbytarservice och vikariehjälp för lantbruksföretagare 

• 
möjlighet att ansluta dig  
till företagshälsovården

OFLA-försäkringarna 
är förmånliga med tanke 
på de förmåner som de 
erbjuder och de ersätter 
mer omfattande än ett 

flertal privata 
försäkringar.



Läs mer 

om lantbruksföretagarnas 

försäkringsskydd 
 

lpa.fi 
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Kompletterande 
verksamhet på gården är 

bland annat: 

maskinarbete 
• 

virkessågning 
• 

försäljning av brännved utanför gården 
• 

tröskning och torkning av spannmål,  
förädling av gårdens produkter 

• 
biodling 

• 
pälsdjursuppfödning 

• 
växthusodling 

• 
gårdsturism.

Ändringarna i försäkringen görs alltid från och med anmälningsdagen, inte 

retroaktivt. Kom i håg att meddela ändringar i god tid. Enklast meddelar du 

ändringar i e-tjänsten. Du kan också meddela ändringar via en LPA-ombuds man 

eller genom att kontakta vår kundbetjäning.

Sköt ärenden i e-tjänsten
Du kan behändigt sköta ärenden som gäller din LPA-trygghet i e-tjänsten 

då när det passar dig själv bäst. I e-tjänsten kan du till exempel lämna in 

ansökningar och följa upp ansökans behandlingsskede. Du kan också skicka 

bilagor, som till exempel kvitton, utredningar och ansökningar till oss 

i e-tjänsten.

I e-tjänsten kan du kontrollera ditt arbetspensionsutdrag och säkerställa att 

uppgifterna om arbetet och inkomsten som bildar grunden för din kom-

mande arbetspension är aktuella. I e-tjänsten kan du också se på andra 

uppgifter om till exempel betalningar, förmåner som har betalats till dig 

och du kan ändra din adress och ditt kontonummer.

LPA-ombudsmannen hjälper och ger råd
LPA har ett nätverk av lokala ombudsmän som täcker hela lan-

det. LPA-ombudsmännen sköter den personliga kundtjänsten 

och hjälper dig i frågor som gäller din LPA-trygghet. Kontakta en 

LPA-ombudsman när du vill ansluta dig till försäkringsskyd det. 

LPA-ombudsmannen hjälper dig också att fylla i ansökning ar och 

utreder i vilka situationer du kan ansöka om ersättningar. Servicen 

är avgiftsfri.

Kontakta en LPA-ombudsman 

eller LPA:s kundbetjäning när

 • du inleder eller avslutar din lantbruksverksamhet

 • det sker förändringar i din företagsverksamhet

 • du köper, säljer eller arrenderar mark

 • du inleder eller avslutar din lantbruksverksamhet

 • en familjemedlem inleder eller avslutar arbetet i företaget

 • du har råkat ut för ett olycksfall

 • du vill ansöka om pension

 • du vill ha information om avbytarservice för lantbruksföretagare

 • du vill söka ändringar i ett beslut som LPA har fattat.
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LPA-ombudsmännen och vår kundtjänst hjälper dig i frågor som gäller din LPA-trygghet.

 • Ordna din LPA-trygghet på webben lpa.fi/etjanster

 • LPA:s kundbetjäning 029 435 2650

 • Post till LPA: PB 16, 02101 Esbo

 • Använd den skyddade e-posten på vår webbplats lpa.fi

 • Broschyrer om LPA-tryggheten kan du beställa på webben eller i vår kundbetjäning.

Mer om LPA-tryggheten på lpa.fi
och berättelser från landsbygden på vår finskspråkiga blogg Juurevajoukko.fi


