
Försäkring för familjemedlemmar

Grunden för ditt arbetspensionsskydd som lantbruksföretagare är LFÖPL-pensionsförsäkrin-
gen som du tecknar hos Lantbruksföretagarnas försäkringsanstalt LPA. Dina familjemedlem-
mar kan också få försäkringsskydd hos LPA när de deltar i arbetet på gården.

VEM KAN FÅ EN FÖRSÄKRING?
Förutom företagaren själv kan också maken och familjemedlemmar som bor och 
arbetar på gården få en LFÖPL-försäkring som baserar sig på lagen om pension 
för lantbruksföretagare.

Som familjemedlem kan försäkras företagarens
 • nära släktningar mellan 18 och 68 år (t.ex. mor- och farföräldrar, barnbarn, 

 syskon och deras barn, mor-och farbröder, mostrar och fastrar, svärsöner och 
 svärdöttrar) som arbetar regelbundet på gården
 • barn och föräldrar (18 – 68 år) och deras makar även om de inte bor på gården.   

 De måste emellertid huvudsakligen arbeta på gården. Familjemedlemmar till 
 fiskare och renskötare kan försäkras endast om de bor i samma hushåll som 
 företagaren.

Även minderåriga barn och familjemedlemmar som överskridit pen-
sionsåldern kan få LPA:s försäkring mot olycksfall i arbetet och yrkes-
sjukdomar om de deltar i arbetet på gården.

Om gårdsbruket bedrivs som aktiebolag eller om familjemedlem-
men är skriven på annat håll och endast sporadiskt arbetar på gården 
kan familjemedlemmen inte försäkras hos LPA. Då måste han eller hon 
se till sin pensionsförsäkring och olycksfallsförsäkring separat.

PENSIONSTRYGGHETEN FÖR LANTBRUKSFÖRETAGARE 
Familjemedlemmar i åldern 18–68 år kan tjäna in pension i lantbruksarbetet-
med en LFÖPL-försäkring. Försäkringen är obligatorisk om familjemedlemmen 
arbetar regelbundet på gården och lönen som betalas överstiger gränsen för obligatorisk 
försäkring. Om lönen är lägre eller om familjemedlemmen inte får lön, kan familjemedlemmen 
ta en frivillig försäkring.

Förutom LFÖPL-försäkringen får familjemedlemmen ett omfattande olycksfallsskydd mot 
olycksfallsskador och yrkessjukdomar som inträffar i samband med lantbruksarbetet, rätt till 
LPA:s sjukdagpenning för självrisktiden, möjlighet att få rehabilitering och andra förmåner. Alla 
dessa förmåner bildar LPA-tryggheten.

SE ÖVER DITT OLYCKSFALLSSKYDD
Trots att LFÖPL-försäkringen är avsedd för familjemedlemmar i åldern 18–68 år kan också 
barn under 18 år, pensionerade familjemedlemmar och familjemedlemmar som får avträ-
delsestöd också teckna LPA:s försäkring mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar om de 
deltar i arbetet på gården. 

LPA:s 
försäkring ger 

mångsidigt skydd 
i olika 

livsskeden.

Lantbruksföretagare 
ska se till att lönerna som 

betalas till familje- 
medlemmar som arbetar på 

gården meddelas till 
inkomstregistret:  

vero.fi/sv/inkomst- 
registret



OFLA-försäkringen för arbetstid är alltid i kraft parallellt med den obligato-
riska LFÖPL-försäkringen. Om familjemedlemmen inte har en obligatorisk 
LFÖPL-försäkring men regelbundet arbetar på gården lönar det sig att 
försäkra arbetet med en frivillig försäkring mot olycksfall i arbetet och 
yrkessjukdomar. Parallellt med försäkringen för arbetstid kan du också 
ta en olycksfallsförsäkring  för fritiden. LPA:s olycksfallsförsäkring för fri-
tiden ersätter olycksfall som inträffar i samarbete med arbete i privata 
hushåll och fritidshobbyer. Den gäller också utomlands.

FÖRSÄKRA LANTBRUKSARBETET
LPA försäkrar uttryckligen arbetet som utförs inom lantbruket och därför 
krävs det att familjemedlemmen arbetar på gården.

Om en familjemedlem bor på gården kan familjemedlemmen försäkras i 
den utsträckning som han eller hon deltar i arbetet på gården trots att han eller 
hon huvudsakligen arbetar på annat håll. På det här sättet kan skyddet som lönearbetet 
ger kompletteras med LPA:s försäkringar.

Lantbruksföretagarens barn, föräldrar och deras makar kan försäkras trots att de 
inte arbetar regelbundet och huvudsakligen på gården. Om de arbetar på annat 
håll ska det arbetet vara mindre till sin omfattning än lantbruksarbetet. Om du 
studerar eller får arbetslöshetsförmån betraktas det som arbete på annat håll. 
Pension däremot anses inte vara annat arbete.

FÖRSÄKRINGEN BASERAR SIG PÅ ARBETSINKOMSTEN
Utgångspunkten för LPA:s försäkring är den personliga LFÖPL-arbetsinkomsten. Arbets- 
inkomsten är grunden för hur mycket pension du tjänar in i lantbruksarbetet. 

Även förmånerna, ersättningarna och försäkringspremierna bestäms utifrån arbetsinkomsten. 
När en familjemedlem får lön är arbetsinkomsten den lön som betalas under ett år.
Om det inte betalas lön uppskattas arbetsinkomsten utgående från arbetets värde. Värdet 

av arbetet måste uppskattas till en viss nivå för att familjemedlemmen ska kunna försäkras. 
Försäkringen av en familjemedlem påverkar inte LFÖPL-arbetsinkomsten för andra försäkrade 
personer på gården.

FAMILJEMEDLEMMENS FÖRSÄKRINGSSKYDD I SKICK
Vår LPA-ombudsman eller kundbetjäning på numret 029 435 2650 hjälper dig 
att ta reda på om en familjemedlems försäkringsskydd är uppdaterat. En myndig 
person ska själv ordna sitt försäkringsskydd.

Kontakta oss alltid när
 • en familjemedlem börjar eller slutar arbeta i företaget
 • en familjemedlem börjar eller slutar få lön eller om lönebeloppet ändras
 • en familjemedlem flyttar bort från gården.

LPA:s olycks- 
fallsförsäkringar är 

förmånliga med tanke på 
fördelarna och ersätter 

mer omfattande än många 
privata försäkringar 

gör.

Alla LPA:s 
försäkringspremier 

kan dras av i 
beskattningen.

Läs mer om 
försäkringsskyddet 

för familje- 
medlemmar: lpa.fi/ 
familjemedlem

Lpa-ombudsmännen och vår kundtjänst hjälper dig i frågor om LPA-tryggheten.

 • Se till din LPA-trygghet på webben lpa.fi/etjanster
 • Ring vår kundtjänst på numret 029 435 2650
 • Skicka post till PB 16, 02101 Esbo
 • Skicka skyddad e-post till lpa.fi

Läs mer om LPA-tryggheten och berättelser från 
landsbygden på Juurevajoukko.fi (på finska).
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