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Stipendiaternas LPA-trygghet

LFÖPL-FÖRSÄKRING

Stipendiaters arbetspension bestäms i enlighet med lagen 
om lantbruksföretagarnas pension och baserar sig 
på LFÖPL-pensionsförsäkringen som LPA erbjuder.

Med LFÖPL-försäkringen tjänar du in arbetspension för stipen-
diater och tryggar utkomsten i olika livsskeden, till exempel vid 
sjukdom eller arbetsoförmåga. Det här kallar vi LPA-trygghet.

I stipendiaternas LPA-trygghet ingår:
 • OFLA-pensionsförsäkring
 • OFLA-försäkring mot arbetsolycksfall och yrkessjukdom
 • LPA-sjukdagpenning
 • Grupplivförsäkring
 • Frivillig olycksfallsförsäkring för fritid

Som försäkrad stipendiat har du rätt  till ålderspension, partiell 
ålderspension, arbetspensionsrehabilitering och invalidpension 
i enlighet med lagen om pension för lantbruksföretagare. LFÖPL-  
försäkringen ger också anhöriga rätt till familjepension och 
grupplivförsäkringsersättning.

LFÖPL-arbetsinkomsten 
är grunden för din sociala trygghet
LFÖPL-arbetsinkomsten, som beräknas årligen utgående från 
försäkringsbeslutet, är grunden för din sociala trygghet. Arbets-
pensionstryggheten gäller uttryckligen arbete så arbetsinkom-
sten, som ligger till grund för din försäkring, är beloppet av ditt 
stipendium avsett för arbete omvandlat på årsnivå. Arbetsin-
komsten beräknas alltid på årsnivå trots att ditt arbete med 
stöd av stipendiet varar en kortare tid än ett år.

Formel för beräkning av arbetsinkomsten: 
(bruttobeloppet av beviljat stipendium minus kostnader på 
grund av stipendiearbetet) gånger 360 delat med antalet 
arbetsdagar = den årliga arbetsinkomsten

På din arbetsinkomst baserar sig
 • LFÖPL-pensionerna
 • OFLA-arbetsolycksfall och yrkessjukdomsförsäkringens 

 ersättningar för inkomstbortfall
 • LPA:s sjukdagpenning för kort tid.

 
Dessutom baserar sig dagpenningsförmåner som FPA betalar,  
till exempel moderskaps- och föräldrapenning och sjukförsäk-

ringens dagpenning samt ersättningar för inkomstbortfall på 
LFÖPL-arbetsinkomsten. 

Olycksfallstrygghet 
för arbets- och fritid
Din LFÖPL-försäkring omfattar försäkring mot arbetsolycksfall 
och yrkessjukdomsförsäkring, det vill säga en OFLA-försäkring 
som ersätter en skada till följd en plötslig och oväntad händelse 
i samband med stipendiearbetet. Försäkringen ersätter även 
yrkessjukdomar till följd av arbetet.

Du kan komplettera försäkringsskyddet mot olycksfall ge-
nom att teckna LPA:s olycksfallsförsäkring för fritid vid sidan 
om försäkringen mot arbetsolycksfall och yrkessjukdomar. LPA:s 
OFLA-försäkring för fritid ersätter heltäckande olyckor som in-
träffar i samband med hobbyer och arbete som utförs i privata 
hushåll. Du kan ansöka om olycksfallsförsäkring för fritiden i vår 
e-tjänst lpa.fi/etjanster.

Försäkringspremier
LFÖPL-försäkringspremien beräknas utifrån det faktiska belop-
pet av ditt arbetsstipendium. Betalningsprocentsatsen är bero-
ende av din ålder i början av kalenderåret.På grund av den stör-
re pensionstillväxten betalar de som har fyllt 53–62 år lite högre 
försäkringspremier.

Du får din första faktura över försäkringspremien per post 
under de närmsta dagarna. Du kan enkelt betala fakturorna som 
e-fakturor i din nätbank genom att ingå ett avtal om det med din 
bank. Åt dem som har valt e-faktura skickar vi inte ut en särskild 
faktura. LPA fakturerar försäkringspremierna kvartalsvis. Betal-
ningarna för retroaktiv tid förfaller genast till betalning. 

Du kan dra av försäkringspremierna i beskattningen, LPA 
uppger betalda och återbetalda försäkringspremier årligen till 
skatteförvaltningen.

Om du behöver längre betalningstid för din försäkringsfaktu-
ra ska du kontakta LPA i god tid före förfallodagen för att kom-
ma överens om en betalningsplan. För förfallna försäkringspre-
mier tar vi ut dröjsmålsränta och fakturor som inte betalas efter 
en påminnelse överförs till utsökning om det inte har gjorts upp 
en betalningsplan med LPA.
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Försäkringens giltighetstid
Din försäkring är tidsbunden. Du kan se din försäkrings giltig-
hetstid i försäkringsbeslutet.

Försäkringens giltighetstid baserar sig på
 • arbetstiden som anges i beslutet av beviljande av stipendium
 • din egen anmälan om arbetstiden inte har angetts i beslutet 

 om beviljande.

Försäkringen kan träda i kraft tidigast den dag då stipendiet be-
viljas och den upphör utan särskild anmälan vid den tidpunkt 
som anges i beslutet om försäkring. Om ditt stipendiearbete 
upphör i förtid och en del av stipendiet inte används kan för-
säkringen också avslutas.

LFÖPL-pensionsförsäkringen och OFLA-försäkringen för ar-
betstid börjar och upphör alltid samtidigt.

Avbrott i försäkringen
Du kan avbryta försäkringen bland annat på grund av förloss-
ning, sjukdom eller annat förvärvsarbete. Förutsättning för av-
brottet är alltid att du har fått ett skriftligt samtycke av den som 
beviljar stipendiet till att avbryta stipendiearbetet.

Avbrottet kan beviljas tidigast fyra månader efter att ditt 
försäkringsskydd har börjat. Arbetet ska avbrytas för minst fyra 
månader och stipendiearbete ska utföras i minst fyra månader 
efter avbrottet.

Meddela ändringar i ditt arbete när
 • Ditt stipendiearbete avbryts eller du återgår till stipendie- 

 arbetet efter ett avbrott.
 • Använd blanketten också då ditt stipendiearbete avslutas 

 tidigare än planerat och du inte använder hela stipendiet 
 eller om du flyttar utomlands för att arbeta med stöd av 
 stipendiet.
 • Du flyttar utomlands för att arbeta med stöd av stipendiet. 

Du kan anmäla ändringar i vår e-tjänst mela.fi/sv/e-tjanster.
Alternativt kan du lämna in blanketten Ansökan på grund av 

ändrade förhållanden som pdf-fil till LPA med skyddad e-post 
eller i vår e-tjänst med funktionen Skicka bilagor.

Kombination av stipendier
Observera att stipendier avsedda för en kortare tid än fyra må-
nader vanligtvis inte försäkras. Om du emellertid redan har en 
giltig försäkring kan du under bestämda förutsättningar också 
försäkra ett stipendium som ges för en kortare tid än fyra måna-
der genom att kombinera det med en giltig försäkring. Läs mer om 
förutsättningarna för kombination lpa.fi/stipendiater.

Ansök om kombinering innan arbetet du utför med stipendi-
er som ska kombineras upphör. Arbetet som utförs med stöd av 
kombinerade stipendier ska äga rum samtidigt eller fortgå utan 
avbrott efter varandra.

Arbete utomlands
När du omfattas av Finlands sociala trygghet är ditt försäkrings-
skydd i kraft även när du arbetar utomlands. Innan du börjar 
arbeta utomlands ska du kontakta LPA så att vi kan säkerställa 
att din försäkring är i kraft medan du arbetar utomlands.

Om du arbetar i ett EU- eller EES-land, ett land med över-
enskommelse om social trygghet eller i Schweiz ska du hos Pen-
sionsskyddscentralen ansöka om ett A1-intyg som visar att du 
omfattas av Finlands sociala trygghet. När det gäller andra län-
der fortsätter försäkringen att gälla i högst fem år trots att du är 
bosatt eller arbetar utomlands. Om du inte är finsk medborgare 
men stadigvarande arbetar i Finland med stöd av ett stipendium 
som beviljats i Finland är du skyldig att ingå en LFÖPL-försäkring.

Ändringssökande
Om du är missnöjd med försäkringsbeslutet kan du söka änd-
ring i det. Du ska söka ändring i beslutet genom att inom 30 
dagar från och med att du tog del av beslutet lämna in skriftliga 
besvär till Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden. Besvär-
sanvisningen bifogas ditt försäkringsbeslut.

Dataskydd och användning av uppgifter
Informationen i anslutning till dina försäkrings- och pensions-
ärenden som LPA hanterar är sekretessbelagd. LPA överlåter 
dina uppgifter till utomstående endast med ditt samtycke, om 
lagen föreskriver det. LPA kan emellertid använda dina uppgifter 
senare i samband med handläggningen av dina övriga ärenden 
om LPA-tryggheten. Läs mera lpa.fi/dataskydd.

Kom ihåg att ansöka om en ny försäkring om du 
beviljas ett nytt stipendium!

LPA betjänar mångsidigt

LPA-ombudsmännen och vår kundbetjäning hjälper dig i alla frågor som gäller LPA-tryggheten
• Se till din LPA-trygghet på webbplatsen lpa.fi/etjanster

• Ring vår kundtjänst 029 435 2650 • Skicka post: PB 16, 02101 Esbo • Skicka skyddad e-post lpa.fi
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