
Trygghet från LPA
LPA-sjukdagpenning

Om din 
arbetsoförmåga beror 
på ett olycksfall eller 

misstanke om yrkessjukdom 
ska du ansöka om ersättning 

ur olycksfallsförsäkringen 
för arbets- eller 

fritid.

Om din 
arbetsoförmåga beror  

på t.ex. säsongsinfluensa, 
tandvärk eller magsjuka 

ska du ansöka om 
LPA-sjukdagpenning.

Om du insjuknar
Som LFÖPL-försäkrad företagare kan du få LPA:s sjukdagpenning från och med den 

femte dagen efter att du har insjuknat. Sjukdagpenningen föregås av en självrisktid 

som omfattar dagen du besöker läkare och följande 3 dagar.

LPA-sjukdagpenning betalas för alla veckodagar även för söndagar och 

helger.

LPA-sjukdagpenningen upphör senast när sjukförsäkringens själv-

risktid går ut. Självrisktiden omfattar dagen för läkarbesöket + 9 var- 

dagar (även helgdagar under veckan och helgdagsaftnar). Om din 

sjukledighet fortsätter även efter det här ska du ansöka om sjukdag-

penning hos FPA. FPA:s sjukdagspenning betalas endast för vardagar. 

Vardagar är dagarna från måndag till lördag. Helgdagar som infaller 

under veckan betraktas inte som vardagar.

Du behöver ett sjukintyg!
 • Kontakta alltid läkare eller hälsostationen när du insjuknar. Vi behöver  

 alltid  ett skriftligt sjukintyg för att kunna betala ut LPA-sjukdagpenning.  

 Om du inte kan besöka läkare kan du också lämna in ett skriftligt intyg över din 

 arbetsoförmåga som du har ansökt om per telefon och som en sjuk- eller hälsovårdare  

 har skrivit ut.

 • Självrisktiden för sjukdagpenningen börjar samma dag som din arbetsoförmåga 

 konstateras.

 • Det lönar sig att meddela läkaren att LPA:s sjukdagpenning också betalas för 

 veckoslut.

Sjukdagpenningens belopp
LPA:s sjukdagpenning baserar sig på din LFÖPL-arbetsinkomst. Du kan beräkna 

det uppskattade beloppet av din LPA-sjukdagpenning med räknaren på vår webb-

plats lpa.fi/räknare.

Även FPA tillämpar din LFÖPL-arbetsinkomst som betalningsgrund för dagpenning - 

en. Vid beräkningen av FPA:s dagpenning beaktas också arbetsinkomsten i FÖPL-försäk-

ringen för eventuell annan företagarverksamhet och löneinkomsterna för förvärvsarbete.

 Om du förutom ditt arbete som lantbruksföretagare också har annat förvärvs-

arbete kan du få dagpenning utöver lönen för sjuktiden. Sjukdagpenningen ersätter 

inte sjukvårdskostnader.

Ska jag ansöka om ersättning hos FPA eller hos LPA?
Det är tiden du är sjuk som avgör om du ska ansöka om dagpenning hos LPA eller 

hos FPA. Om sjukledigheten fortsätter i mer än 9 vardagar efter dagen du besökte 

läkare, ska du ansöka om dagpenning hos FPA.

Om du kan återvända till arbetet redan tidigare ska du ansöka om ersättning direkt hos LPA.



to fr lö lö må ti on to fr lö sö må

to fr lö sö må ti on to fr lö sö må

må ti on to fr lö sö må

ti on>

= läkarbesök

= självriskdagar

= betalning av LPA:s 
  sjukdagpenning

= betalning av dagpenning 
  enligt sjukförsäkringen

När du ansöker om ersättning hos FPA informerar FPA även LPA om betalning av 

LPA:s sjukdagpenning. Kom då ihåg att kryssa för punkten om LFÖPL-försäkrades 

dagpenning i ansökan till FPA!

Om du förutom LFÖPL-försäkringen har en FÖPL-försäkring för övrig 

företagarverksamhet ska du alltid ansöka om sjukdagpenning hos FPA. 

Även då när din sjukledighet varar högst 9 vardagar utöver dagen för 

läkarbesöket. Kryssa även då för punkterna om ansökan om dagpenning 

för LFÖPL-försäkrade och för FÖPL-försäkrade i ansökan till FPA.

Kom ihåg att ansökan om sjukdagpenning till FPA ska lämnas in 

redan inom 2 månader efter att arbetsoförmågan har börjat. 

Tilläggsinformation om sjukdagpenning kela.fi.

Ansökan om LPA:s sjukdagpenning
Ansökningstiden för LPA:s sjukdagpenning är 6 månader. Du kan ansöka om 

sjukdagpenning i vår e-tjänst lpa.fi/etjanster. Via länken Skicka bilagor i e-tjäns-

ten kan du lämna in läkarintyget elektroniskt till LPA.

Du kan också fylla i och skriva ut ansökan på vår webbplats lpa.fi/blanketter 

och skicka den till LPA. Bifoga läkarintyget till ansökan.

LPA-ombudsmannen och vår kundtjänst hjälper dig att fylla i ansökan om LPA:s sjukdag-

penning och ger dig råd. Om du fyller i ansökan tillsammans med LPA-ombudsmannen ska 

du komma ihåg att ta med dig läkarintyget när ni träffas.

LPA-sjukdag- 
penning  betalas 

för alla dagar i veckan 
fr.o.m. den femte 

dagen av 
sjukledigheten.

LPA får information 
av FPA om betalningen 
av sjukdagpenning
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Kort sjukledighet > ansök om sjukdagpenning hos LPA

Om din sjukledighet varar i högst 9 dagar utöver dagen för läkarbesöket 
ska du ansöka om sjukdagpenning hos LPA. Ansökningstiden är 6 månader.

Lång sjukledighet > ansök om sjukdagpenning hos FPA

Om din sjukledighet varar i mer än 9 dagar utöver dagen för läkarbesöket ska du ansöka 
om ersättning hos FPA. Kom ihåg att kryssa för punkten om LFÖPL-försäkrades dagpenning 
för självrisktiden i ansökan. Ansökningstiden hos FPA är 2 månader.

Läs mer 

lpa.fi

LPA-ombudsmännen och vår kundtjänst hjälper dig i frågor som gäller din LPA-trygghet.

 • Se till 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


