Försäkringspremien i fyra rater
Oberoende av premiens storlek faktureras numera premien för LFÖPL-försäkringen
och den obligatoriska OFLAolycksfallsförsäkringen i fyra
rater med förfallodagen 15.3,
15.6, 15.9 och 15.12. Den frivilliga olycksfallsförsäkringen
faktureras i en rat med förfallodagen 20.1.

Kom ihåg OFLA:s
tidsfrister
LPA börjar utreda ett ärende
inom sju vardagar från att
ärendet väckts. Beslut i ett
ansökningsärende meddelas inom 30 dagar från
att LPA fått de handlingar
som behövs för avgörandet. Arbetsskador måste
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anmälas till LPA inom 60
dagar från att de inträffat. För att få ersättningar
av omkostnadstyp, t.ex. för
vårdmaterial, läkemedel och
resekostnader, ska ansökan
göras inom ett år från att
kostnaderna uppkommit.

Ändringar i rätten
till familjepension
2022
Ett förslag till reform av familjepensionen är avsedd
att träda i kraft 1.1.2022.
Enligt reformförslaget ska
efterlevandepension beta-

las ut under en begränsad
tid och sambors situation
förbättras. Barnpension ska
enligt förslaget betalas längre än i dag. Reformen gäller
inte löpande pensioner och
inte heller änkor och änklingar födda före år 1975.
För närmare information se
www.lpa.fi.

Partiell förtida
ålderspension
Den partiella förtida ålderspensionen är ett sätt att
varva ner eller göra andra
omställningar i företaget,

LFÖPL-rehabilitering
En lantbruksföretagare kan
beviljas LFÖPL-rehabilitering p.g.a. sjukdom som riskerar arbetsförmågan inom
de närmaste åren. Rehabiliteringen är yrkesinriktad
och hjälper lantbruksföretagaren att fortsätta arbeta
eller åtminstone skjuta upp
pensioneringen. Även den
som har invalidpension eller rehabiliteringsstöd kan få
rehabilitering för att återgå
till arbetet. LPA utreder pensionssökandens rätt till yrkesinriktad rehabilitering all-

Pension intjänas med en
gemensam intjänings-%
på 1,5 av LFÖPL-arbetsinkomsten, från 18-års ålder. Under en övergångstid
(–2025) får 53–62-åringar
en förhöjd intjänings-% på
1,7. De nya reglerna gäller för arbete utfört efter
1.1.2017.

Längre arbetskarriär
ger alltid en större
pension
Den intjänade pensionen är
alltid i relation till yrkeskarriärens längd och arbetsinkomstens storlek. En längre

En heltidsjordbrukare får pensionsutdraget från LPA. På
utdraget framgår bl.a. intjänad pension till utgången av
föregående år. Om den huvudsakliga inkomsten kommer från lönearbete skickar
arbetspensionsbolaget utdraget. Anställda inom den offentliga sektorn får sina uppgifter via Keva:s webbplats.
Det går att se sitt personliga
arbetspensionsutdrag på
webben. I tjänsten kan man
välja mellan hemskickade
utdrag vart tredje år eller endast det elektroniska utdraget, se www.lpa/e-tjanster.
För mera information www.
lpa.fi, information om arbetspensionen finns också
på pensionsportalen www.
arbetspension.fi.

PENSIONSALTERNATIV 2022
Invalidpension -> mellan 18 år och lägsta pensionsåldern -> ändras till 		
ålderspension
Arbetslivspension -> mellan 63 år och lägsta pensionsåldern -> ändras till
ålderspension
Partiell ålderspension -> från 61 år -> ändras inte till ålderspension
Ålderspension -> från den egna åldersklassens pensionsålder
Familjepension -> efter förmånslåtarens död
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Husdjur

Välj det elektroniska
arbetspensionsutdraget

Eko

En gradvis höjning av
pensionsåldern sker med
3 månader per årskull. För
en 1958 född är således
gränsen för ålderspension
64 år jämnt och för en 1962
och senare född 65 år.

Trädgård

Gradvis höjning av
pensionsåldern

Ekonomi
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Vid sidan av e-tjänsterna betjänar LPA:s riksomfattande
ombudsmannanätverk i de
situationer då kunden behöver hjälp och personlig
rådgivning.

Man bestämmer själv i vilken mån man vill fortsätta
arbeta. Storleken på din
slutliga ålderspension påverkas av vid vilken tidpunkt
du börjar lyfta partiell ålderspension. Pensionen fortsätter också som tidigare vid
eventuell arbetslöshet. Den
partiella ålderspensionen inverkar inte heller på LFÖPLförsäkringsskyldigheten.

arbetskarriär förbättrar pensionen. Om man väljer att
fortsätta arbetet efter sin lägsta pensionsålder höjs pensionen med en uppskovsförhöjning på 0,4 % per månad,
pensionstak finns inte.

Maskin

LPA:s elektroniska skadeanmälan möjliggör en smidig och snabb skadeanmälan.
Man kan lätt bifoga filer eller skannade pappersbilagor till ansökan (läkarintyg och
kvitton). Inloggningen sker med hjälp av personliga bankkoder eller mobilcertifikat
med vilka kunden identifieras och tryggt kan skicka sina personliga uppgifter.
Via e-tjänsterna kan du förutom att göra skadeanmälan, se information om dina
försäkringar och premier, göra pensionsansökningar och följa behandlingen av
dessa, skriva ut olika försäkringsintyg eller meddela ändringar i dina personuppgifter samt skicka meddelanden och förfrågningar.

tid i samband med behandlingen av pensionsansökan.
Rehabilitering kan inte ges
i förebyggande syfte för att
hindra en sjukdom.

Skog

Kerstin Westerholm, Ombudsman
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA)

pensionen kan tidigast tas ut
en månad efter man fyllt 61
år. Enda kravet är uppfylld
ålder och att ingen annan
pension beviljats.

Soc.best.

Aktuellt om lantbruksföretagarnas LPA-trygghet:
LPA:s e-tjänster - information för dig som är försäkrad
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