
Dags att hämta andan
Vikariehjälp för husdjursarbeten

Du som är lantbruksföretagare med husdjursproduktion kan få vikariehjälp i flera 

olika livssituationer. Under vikariehjälpen sköter avbytaren dina nödvändiga dagliga 

arbetsuppgifter i husdjursskötseln när du inte själv kan göra det. Vikariehjälpen är en 

avgiftsbelagd service.

Ansök skriftligen hos den egna lokala enheten
Ansök om vikariehjälp skriftligt hos den lokala enheten innan avbytararbetet påbörjas. 

Detta gäller både de lantbruksföretagare som anlitar den lokala enhetens tjänster och 

dem som själva ordnar sina avbytartjänster. Blanketten för ansökan om vikariehjälp 

finns på den lokala enhetens webbplats och på lpa.fi/blanketter. Du kan också 

ansöka elektroniskt i Lomitusnetti. Din lokala enhet informerar om andra sätt 

att ansöka om vikariehjälp.

I ansökan ska du åtminstone uppge

• namn och födelsedatum

• varför du behöver vikariehjälp (t.ex. arbetsoförmåga 

 till följd av sjukdom)

• vilken dag vikariehjälpen ska börja.

Sök dagpenning – också för att få vikariehjälp
Vid arbetsoförmåga kan du utan beslut om dagpenning få vikariehjälp 

i högst 20 dagar per kalenderår. För de första 7 dagarna behöver du 

inget läkarintyg. 

Om du beviljas dagpenning på grund av arbetsoförmåga som orsakats av 

sjukdom eller olycksfall kan du få vikariehjälp för hela dagpenningsperioden. Du 

kan skicka dagpenningsbeslutet till den lokala enheten efter vikariehjälpen. Partiell 

sjukdagpenning kan inte vara grund för vikariehjälp.

Vikariehjälpsavgiften
Vikariehjälpen är en avgiftsbelagd service. Grundavgiften baseras på den LFÖPL- 

arbetsinkomst som gäller för dig på årets första dag under det år vikariehjälpen 

börjar. Din grundavgift höjs med 50 procent om du har lönearbete eller en gällande 

FöPL-försäkring när vikariehjälpen börjar.

Lomitusnetti till din tjänst
Du kan sköta dina avbytarserviceärenden elektroniskt via Lomitusnetti. Där kan du 

uppdatera uppgifter, lämna in ansökningar och begära avbytartjänster. Logga in med 

dina personliga nätbankskoder på lpa.fi eller lomitus.fi.

Grundavgiften 
för vikariehjälp 

räknas ut så här: 
3 euro + din 

LFÖPL-arbetsin- 
komst / 5400

Sköt 
avbytarärenden 
via Lomitusnetti 

lpa.fi eller 
lomitus.fi 
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Situationer där du kan få vikariehjälp Maximitid Avgift

Arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall
• utan läkarintyg 7 dagar per kalenderår grundavgift

• med intyg av läkare, sjukskötare eller 20 dagar per kalenderår grundavgift 
 hälsovårdare (inte dagpenning) (i detta ingår 7 dagar utan intyg) 

• sjukdagpenning den tid för vilken dagpenning grundavgift
 (inte partiell sjukdagpenning) beviljats enligt beslutet 

• olycksfallsdagpenning den tid för vilken dagpenning grundavgift
 (minst 60 % nedsatt arbetsförmåga) beviljats enligt beslutet

• ansökan om invalidpension den tid ansökan är anhängig, om ansökan grundavgift
 är anhängig gjorts under tiden med dagpenning

• rehabiliteringsstöd högst 3 år från insjuknandet grundavgift
 
• olycksfallspension för viss tid eller motsvarande ersättning högst 3 år från att skadan inträffade grundavgift 
 från trafikförsäkringen (minst 60 % nedsatt arbetsförmåga)

• rehabiliteringspenning (inte omskolning) högst 3 år grundavgift

Beväringstjänst eller civiltjänst samt repetitionsövningar den tid som tjänstgöringen varar grundavgift

En anhörigs död och begravning en dag för vardera grundavgift

Medicinsk rehabilitering rehabiliteringstiden grundavgift

Av företagshälsovården planerad verksamhet tiden för den handledda grundavgift
som avser att bevara arbetsförmågan verksamheten

Vård av ett barn under 10 år 7 dagar grundavgift
som plötsligt insjuknat per sjukperiod

Deltagande i rehabilitering eller vård av barn, den tid för vilken specialvårdspenning grundavgift
om specialvårdspenning betalas beviljats enligt beslutet

Tid med moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller den tid för vilken dagpenning grundavgift, moder-
föräldrapenning samt adoptivförälders föräldra- eller beviljats enligt beslutet skapspenningsperioden
faderskapspenning   –50 %

Vård i hemmet av barn under 3 år, om stöd för hem- 100 dagar under barnets grundavgift
vård av barnet betalas och sökanden har semesterrätt varje levnadsår +50 %

Organisering av företagsverksamheten då en arbetsoförmögen 60 dagar under 6 månader kontrollera avgiften för det
lantbruksföretagare beviljas ålders- eller invalidpension efter delfåendet av beslutet aktuella året lpa.fi/avbytarservice
   för lantbruksföretagare

Organisering av dödsboets företagsverksamhet då en 60 dagar under 6 månader kontrollera avgiften för det
till vikariehjälp berättigad lantbruksföretagare avlider efter dödsfallet aktuella året lpa.fi/avbytarservice
   för lantbruksföretagare

Vikariehjälp 
är avgiftsbelagd 

service.

Läs mer om LPA-tryggheten på lpa.fi

Din egen lokala enhet hjälper dig i frågor som gäller avbytarservice.

Mer information

• lpa.fi/avbytarservice

• servicenummer för avbytarärenden 029 435 2688, vardagar kl. 8–16


