
Försäkring för stipendiater

ARBETSPENSIONS- OCH OLYCKSFALLSSKYDD MEDAN DU ARBETAR MED STIPENDIUM
Det är LPA, det vill säga Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, som har hand om arbetspensionsförsäkringen för 
dig som får stipendium inom konst och vetenskap. I LPA:s LFÖPL-försäkring, som du tjänar in arbetspension med, 
ingår också försäkringsskydd mot arbetsolycksfall och yrkessjukdomar. OFLA-försäkringen 
ersätter utan övre gräns vårdkostnader till följd av olycksfall i arbetet. Via  
försäkringen får du också olycksfallsdagpenning och olycksfallspension om 
olycksfallet leder till arbetsoförmåga.

Som LFÖPL-försäkrad stipendiat kan du få LPA-sjukdagpenning under 
sjukförsäkringens självrisktid och möjlighet till yrkesinriktad rehabilitering. 
Vid dödsfall har den försäkrades familj rätt till familjepension och  
grupplivförsäkringsersättning. Allt detta ingår i vår LPA-trygghet.

TRYGGHET OCKSÅ FÖR FRITIDEN
Om du vill kan du komplettera ditt försäkringsskydd med en frivillig 
olycksfallsförsäkring för fritiden. LPA:s fritidsförsäkring ersätter olycksfall 
som skett utanför stipendiearbetet, i privata hushåll, på utomlandsresor och 
i samband med fritidshobbyer.

VEM ÄR LFÖPL-FÖRSÄKRINGEN FÖR STIPENDIATER AVSEDD FÖR?
Som stipendiemottagare är du skyldig att ta en försäkring för dig 
själv när följande villkor uppfylls:

 • ditt stipendium har beviljats för ett arbete som varar i minst 4 månader
 • stipendiet avsett för arbete omvandlat till årsarbetsinkomst är ca 4 130 euro 
(2022) eller större

 • stipendiet har beviljats i Finland
 • du står inte i anställningsförhållande till den som har beviljat stipendiet
 • du är 18–68 år, men har inte ålderspension
 • du är permanent bosatt i Finland eller omfattas av den finländska sociala tryggheten 
under den tid som du arbetar utomlands.

Om du redan har en giltig försäkring kan du under bestämda förutsättningar även försäkra ett stipendium som är 
kortare än 4 månader genom att slå samman det med försäkringen som du redan har.

FÖRSÄKRINGEN BASERAR SIG PÅ ARBETSINKOMSTEN
Arbetsinkomsten, som baserar sig på stipendiebeloppet, utgör grunden för hur mycket pension du tjänar in i ditt 
stipendiatarbete. Förmåner, ersättningar och försäkringspremier bestäms också utgående från arbetsinkomsten. Ar-
betsinkomsten påverkar också de förmåner som FPA betalar, till exempel moderskaps-, föräldra- och sjukdagpenning.

LPA:s försäkringsskydd gäller endast arbete. Arbetsinkomsten i din försäkring bestäms uttryckligen utifrån 
stipendiet som är avsett för arbete. Om stipendiet eller en del av det är avsett att täcka kostnader som beror på 
arbetet kan du dra av kostnaderna i din ansökan om försäkring. Arbetsinkomsten för ett stipendium på 10 000 
euro avsett för ett arbete på 6 månader är till exempel 20 000 euro. Om 2 000 euro av hela stipendiet används 
för att täcka kostnaderna är den försäkrade arbetsinkomsten 16 000 euro.

LPA-tryggheten för 
stipendiater omfattar
 • pensions- och olycksfallsskydd

 • LPA-sjukdagpenning

 • möjlighet till rehabilitering

 • grupplivförsäkring

 • stöd för välbefinnande i arbetet

Grunden för 
försäkringen är din 
personliga LFÖPL-

arbetsinkomst. 
Arbetsinkomsten 

baserar sig på ditt 
stipendiebelopp.



ARBETAR DU I GRUPP?
Försäkringen gäller även medlemmarna i en arbetsgrupp. Om du arbetar i grupp 
och din andel av stipendiet uppfyller villkoren för försäkringsskyddet ska du 
lämna in en ansökan om försäkring till LPA. Den som leder arbetsgrup-
pen är skyldig att meddela LPA uppgifterna om alla personer som 
arbetar med stöd av stipendiet i arbetsgruppen. 

ARBETAR DU UTOMLANDS? 
Fråga särskilt om hur LPA:s försäkringsskydd ser ut för dem 
som arbetar utomlands. Försäkringen är i kraft om du omfattas 
av den finländska sociala tryggheten även under den tid som du 
arbetar utomlands. 

FÖRSÄKRINGSAVGIFTER
Försäkringsavgifterna baserar sig på arbetsinkomsten och kan dras 
av i beskattningen. Försäkringsavgiften är 13–16 procent av den 
fastställda arbetsinkomsten. Du får fakturan direkt till din nätbank när du 
ingår ett avtal om e-fakturering med din bank. 

PERIODISERING AV STIPENDIATARBETET
Om arbetet med stöd av stipendium har pågått i minst fyra månader 
kan du avbryta din försäkring på grund av sjukdom, rehabilitering, 
födsel, vård av barn under 3 år, militärtjänstgöring, civiltjänst eller annat 
förvärvsarbete. Förutsättning är att du efter avbrottet har åtminstone 
fyra månader försäkrad tid kvar. Även avbrottsperioden ska vara i minst 
fyra månader. I annat fall anses arbetet pågå utan avbrott och det är inte 
möjligt att avbryta det. För ett avbrott behöver du ett skriftligt tillstånd 
från den som har beviljat stipendiet.

SÅ HÄR ANSÖKER DU OM FÖRSÄKRING
Ansök om försäkring när du börjar arbeta med stöd av ett stipendium. Du måste 
lämna in en särskild ansökan för varje enskilt arbetsstipendium. Du kan lämna in ansökan 
om försäkring i LPA:s e-tjänst lpa.fi/etjanster. Logga in med dina bankkoder. Du kan 
också skriva ut ansökningsblanketten och skicka den till LPA. Ansökningsblanketten finns 
här lpa.fi/blanketter. 

BESLUT OM
STIPENDIUM LPA:S E-TJÄNST ANSÖKAN OM

FÖRSÄKRING 
BESLUT OM

FÖRSÄKRING AV LPA 

ANMÄLAN AV 
BEVILJAREN 

FÖRSÄKRINGSAVGIFT

NYTT STIPENDIUM ► ALLTID NY ANSÖKAN Tänker du arbeta utomlands?
► Begär intyg för arbete i ett EU-land eller ett land som har ingått avtal om social trygghet hos PSC

Så här ansöker du om försäkring när du 
får stipendium

Med LPA:s räknare 
på lpa.fi/raknare kan du 
ta fram en uppskattning 
av ersättningsbelopp, din 
kommande pension och 
om försäkringsavgifter.

Sköt dina 
försäkringsärenden i vår 
e-tjänst när det passar 
dig bäst. Du hittar alla 
blanketter och intyg du 

behöver på lpa.fi/etjanster.

Läs mer  
om försäkringen 
för stipendiater:  
lpa.fi/stipendiater

Vår kundbetjäning hjälper dig i alla frågor som gäller LPA-tryggheten.
 • Se till din LPA-trygghet på webben lpa.fi/etjanster
 • Ring vår kundbetjäning 029 435 2650
 • Skicka brev till PB 16, 02101 Esbo
 • Skicka skyddad e-post: lpa.fi

Läs mer om LPA-tryggheten på lpa.fi
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