
Fakta om pensionen
för dig som får ålderspension

I det bifogade beskedet får du information om arbets
pensionen som LPA betalar. FPA och de andra pensions
anstalterna informerar särskilt om de pensioner som de 
betalar. Du får besked senare om eventuell olycksfallspen
sion som LPA betalat.

INDEX FÖR 2023
Pensionerna justeras med arbetspensionsindex i början av 
året. Arbetspensionsindex för 2023 är 2874. Index höjer 
pensionerna som LPA betalar ut med cirka 6,8 procent.

SKATTEKORT FÖR 2023 
Skatteförvaltningen informerar dig om skatteprocenten 
för 2023. Du behöver inte skicka skatteprocenten till oss 
eftersom Skatteförvaltningen gör det. Den nya skattepro
centen tillämpas på förskottsinnehållningen av pensionen 
från och med februari.

Om dina inkomster har ändrats väsentligt ska du bestäl
la ett nytt skattekort för pension hos Skatteförvaltningen. 
Om din skatteprocent ändras, ändras från och med febru
ari också pensionsbeloppet som betalas in på ditt konto.

INGEN INKOMSTGRÄNS
När du får ålderspension begränsas inte dina inkomster 
från arbete som du utför vid sidan om pensionen.

ARBETE MEDAN DU FÅR PENSION
Om du fortsätter arbeta inom lantbruket efter att du har 
gått i pension kan du ta en frivillig OFLAförsäkring. För
säkringen upphör när arbetet upphör eller senast när du 
når den högsta åldersgränsen för försäkringen (för dem 
som är födda 1957 eller tidigare 68 år, före 1958 födda 
69 år). 

Du kan ansöka om utbetalning av pensionen för för
värvsarbete som du utfört med ditt nya försäkringsskydd 
vid sidan om ålderspensionen tidigast när du har nått den 

övre åldersgränsen för försäkringen.
Observera att du måste ansöka om pensionen separat. 

Behändigast gör du det i vår etjänst. Du kan också kon
takta vår kundtjänst eller en LPAombudsman.

OLYCKSFALLSSKYDD I ARBETET
Om du fortsätter att arbeta inom lantbruket eller arbe
tar som familjemedlem på gården lönar det sig för dig 
att hålla den frivilliga OFLAförsäkringen för arbetstiden i 
kraft. När arbetet inom lantbruket upphör ska du avsluta 
OFLAförsäkringen. Samtidigt avslutas också OFLAför
säkringen för fritiden. Du sköter dina försäkringsärenden 
smidigt i etjänsten. Du kan också kontakta vår kundtjänst 
eller en LPAombudsman.

MEDDELA OM 
 •din adress ändras. Gör adressändringen enkelt i etjäns
ten eller kontakta vår kundtjänst. 
 •ditt kontonummer ändras. Meddela ditt nya kontonum
mer i etjänsten. Du kan också skicka meddelanden via 
den skyddade eposten på vår webbplats. Vi kan tyvärr 
inte ta emot ändringar av kontonummer per telefon.

FÅ INSYN I DINA UPPGIFTER, TA FRAM INYG
I etjänsten ser du dina egna uppgifter samt pensioner och 
ersättningar som har betalts ut åt dig. Du kan också ta 
fram intyg för myndigheter.

LADDA NER APPEN MED ARBETSPENSIONSKORT
Du kan använda appen Melan työeläkekortti på 
samma sätt som ett traditionellt arbetspensionskort. Ap
pen fungerar i Androidenheter och i iPhone.

Läs mer om pensioner:  
lpa.fi/pensionstagare

Utbetalningsdagar för pensioner 2023   3.1   2.2   2.3   4.4   3.5   2.6   4.7   2.8   4.9   3.10   2.11   4.12
Din pension betalas alltid ut på den andra bankdagen i månaden.

LPA betjänar mångsidigt!
Vår kundbetjäning hjälper dig i alla frågor som gäller din pension.  

• Se till dina ärenden på nätet: lpa.fi/etjanster 
• Ring vår kundbetjäning på 029 435 2650 • Skicka skyddad e-post securemail.mela.fi
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