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Se till din LPA-trygghet behändigt på webben
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I LPA:s e-tjänst kan du

• fylla i ansökningar om försäkringar och godkänna en LFÖPL-
ansökning som behandlas som bäst

• fylla i skadeanmälan och reseräkningar

• ansöka om LPA-sjukdagspenning

• ansöka om ålderspension, partiell ålderspension, invalidpension och
fortsättning på rehabiliteringsstöd

• se ansökningar och beslut om förmåner

• skicka bilagor och meddelanden

• skriva ut eller beställa intyg

• kontrollera arbetspensionsutdraget

• göra ändringar i adress- och bankuppgifterna

• se försäkringsavgiftsbelopp, belopp av förmåner som du har f
ått och uppskattade förmånsnivåer

• ansöka om betalningstid och se den aktuella betalningssituati
onen

Sköt dina
ärenden när
det passar

dig!



Uppdatera din försäkring on-line

Det lönar sig att uppdatera LFÖPL-försäkringen – LFÖPL-arbetsinkomsten är grunden för din
inkomstrelaterade sociala trygghet

• Lagen fastställer ramarna för LFÖPL-arbetsinkomsten, du bestämmer själv din arbetsinkomst inom dessa ramar.

• Du kan uppdatera din försäkring när du vill i e-tjänsten
− Motivera din begäran i fältet för tilläggsinformation, till exempel ändringar som har gjorts sedan sist.

• LPA-ombudsmannen hjälper dig att bestämma din LFÖPL-arbetsinkomst
− LPA-ombudsmannen fyller i ansökan tillsammans med dig och skickar den till dig för godkännande i e-tjänsten
− Förslaget till ansökan skickas vid behov också per post till dig

• LFÖPL-fakturorna kommer numera fyra gånger om året, årets första faktura förfaller 15.3.2022



Corona och LPA-tryggheten
Corona som yrkessjukdom – LPA kan ersätta

• om du entydigt smittats i samband med dina arbetsuuppgifter inom lantbruket

• sannolikt huvudsakligen – har du kunnat få smitta även på annat sätt?

När du insjuknar i corona betalar FPA vanligtvis

• antingen dagpenning vid smittsam sjukdom enligt lagen om smittsamma sjukdomar
− ingen självrisktid
− vanligtvis det alternativ som rekommenderas.

• eller sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen
− självrisktiden är dagen för insjuknande + de nio påföljande vardagarna
− LPA-sjukdagpenning som baserar på LFÖPL-arbetsinkomsten av LPA.

Corona och vikariehjälp

• 20 dagar per kalenderår med intyg av läkare, sjukskötare eller hälsovårdare
− över 20 dagar > ansök om sjukdagpenning hos FPA även om du väljer dagpenning vid smittosam sjukdom

Vi tryggar
din vardag
och stöder
ditt arbete!



Aktuellt om pensioner



Familjepensionsreformen 1.1.2022 – vad ändrades?

• Även samboparatner har rätt till efterlevandepension under vissa förutsättningar
− Tidigare hade endast äkta makar och partner i registrerade parförhållanden den här rätten.

• Efterlevandepension på viss tid
− 10 år eller fram till att den yngsta barnet fyller 18 år.

• Barnpension till och med 20 års ålder (tidigare 18 år)

• Barnpensionens ”tilläggsdel”
− Om det inte finns en efterlevande part får barnen även den del av
familjepensionen som tidigare var öronmärkt endast för den
efterlevande parten.

Hela familjens
trygghet är

säker om det
händer

någonting.



Ändringarnas ikraftträdande

• Ändringarna gäller förmånstagare födda 1975 och därefter
− Gifta makar födda före 1975  har fortfarande rätt till efterlevandepension som beviljas tillsvidare.

• Pensioneringen ska ha skett 1.1.2022 eller därefter, det betyder att efterlevandepension i enlighet med
den nya lagen kan börja tidigast 1.2.2022
− Efterlevandepensioner som beviljats och betalas ut före lagändringen ändras inte

Barnpension

• Ett barn som får barnpension och som 31.12.2021 inte har fyllt 18 år får enligt den nya lagen barnpension
till 20 års ålder utan särskild ansökan.
− Pensionen för ett barn som har fyllt 18 år betalas till barnets eget konto

• Även tilläggsdelen till barnpensionen läggs till utan särskild ansökan.



Aktuellt om avbytarservice



Reformen av familjeledigheter träder i kraft 1.8.22

8.2.20229

nuläge fr.o.m 1.8.2022 

För pappan
faderskaps-
penning –

54 dagpennings-
dagar

ca 9 dagar

Moderskaps-
penning 105 
dagar i ca 4 

månader

Föräldrapenning
för den ena föräldern

eller delad mellan
föräldrarna – 158 

dagpenningsdagar, ca 6 
månader

Graviditets-
penning för 
gravida – 40 

vardagar ca 1,5 
månader

Sammanlagt mer
än 14 månader

Föräldrapenning för 
barnets förälder,  

vårdnadshavare eller för 
den andra förälderns

make
Sammanlagt 320 

dagpenningsdagar 13 
månader



Hur inverkar familjeledighetsreformen på avbytarservicen fr.o.m 1.8?

Vikariehjälp på grund av graviditet, förlossning och vård av barn (Lagen om avbytarservice för 
lantbruksföretagare 7 c §)

• Rätt till vikariehjälp för tiden som det betalas särskild graviditets-, graviditets- eller föräldrapenning för

• Det sammanlagda antalet vikariehjälpsdagar kan stiga till 360 om föräldrarna delar dem jämt

Sänkt avgift för vikariehjälp (Lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare 27 c §)

• Hittills har det varit möjligt att få sänkt vikariehjälpsavgift för tiden för moderskapsledighet i 105 dagar

• Tiden för sänkt vikariehjälpsavgift förkortas från 105 dagar till 40 dagar när sänkt vikariehjälpsavgift i och
med reformen beviljas för tiden för graviditetspenning

Vikariehjälp på grund av vård av barn under 3 år (Lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare 7 d §)

• Med stöd av7 d § är det möjligt att under barnets första ledvandsår få vikariehjälp i flera dagar än tidigare

• Vikariehjälp kan beviljas redan innan föräldrapenningsperioden upphör
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Aktuellt om tjänsterna för arbetsförmågan
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Webbinarium om sömn 3.3.2022

LPA planerar en kurs på Åland den 14-15.6.2022, platsen ännu öppen

Lantbruksföretagarnas ABC-kurs i välbefinnande är en avgiftsfri kurs. LPA:s projekt Ta hand om
bonden betalar kursen, måltiderna och övernattningen.
Kursen är avsedd för aktiva lantbruksföretagare och deras partner. 
Under kursen får deltagarna bland annat information om välbefinnande och vad som påverkar
välbefinnandet samt lär sig färdigheter för att klara av livets motgångar

Under våren lägger vi till närmare uppgifter i LPA:s evenemangskalender lpa.fi/evenemang

Lantbruksföretagarnas ABC-kurs i välbefinnande på Åland

Hur kan du förbättra sömnen?
Konkreta tips för bättre sömn och mångsidig information om sömnen och dess
betydelse för hälsan och för hur du orkar.

Kostnadsfritt webbseminarium on-line för LPA:s kunder tisdagen den 5.4 
klockan 10.00–11.30 
Läs mer om och anmäl dig: lpa.fi/evenemang


