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LPA-trygghet

• I arbetsför ålder
– LPA-sjukdagpenning
– Olycksfallsersättningar (OFLA)

• arbetsskador
• fritidsolycksfall

– Rehabilitering
– Invalidpensioner
– Avbytarservice
– projektet Ta hand om bonden, som fortsätter till slutet av 2020
– företagshälsovård och råd om skydd och säkerhet i arbetet

• För den som upphör med eller minskar sin lantbruksföretagarverksamhet
– Partiell förtida ålderspension 61 år -övre gräns finns inte

• Ålderspensionering 63 år, 6 mån (f. 1956)–68 år

• För familjen
– Familjepension till efterlevande make och minderåriga barn
– Ersättning från grupplivförsäkringen
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Pensionsreformen 2017

• Den lägsta pensionsåldern höjs med tre månader per årsklass tills den är 65 år från 
och med de som är födda 1955. Födda 1956, pensionsåldern 63 år, 6 månader. 

• Från början av år 2017 tjänar alla in pension med 1,5 procent av årsarbetsinkomsten. 
Enligt ett tillfälligt undantag tjänar dock de som är i åldern 53-62 år in pension med 
1,7 procent av årsinkomsten under åren 2017-2025. Löntagare börjar tjäna in pension 
redan vid 17 års ålder, företagare och familjemedlemmar till jordbrukare vid 18 års 
ålder.

• Den som inte tar ut sin pension genast vid sin lägsta pensionsålder får en 
uppskovsförhöjning till sin pension. Den är 0,4 procent per månad, dvs. 4,8 procent 
per år. Uppskovsförhöjningen sporrar till att arbeta ännu efter den lägsta 
pensionsåldern.
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Pensionsålder fr o m år 2017

Födelseår Lägsta pensionsålder   intjäningen upphör                           

1954 eller tidigare 63 år                                      68 år

1955 63 år 3 mån.                         68 år

1956 63 år 6 mån.                         68 år

1957 63 år 9 mån.                         68 år

1958 64 år                                      69 år

1959 64 år 3 mån.                         69 år

1960 64 år 6 mån.                         69 år

1961 64 år 9 mån.                         69 år

1962–1964 65 år                                      70 år

1965 eller senare
Har ännu inte bestämts, högst 2 
mån/årsklass
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Partiell ålderspension

• ny pensionsform i samband med pensionsreformen 2017

• kan lyfta partiell ålderspension månaden efter du har fyllt 61 år (födda 1949-1963)

• enda kravet för att få partiell ålderspension är ålderskravet skall uppfyllas. 

• kan inte beviljas om en person redan har en annan pension

• kan ta ut en del av ålderspensionen innan man når den egna åldersklassens lägsta
pensionsålder
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Pensionens storlek och pensionsandelarna

• som partiell förtida ålderspension kan man ta ut 25 % eller 50 % av den intjänade
pensionen

• kan först ta ut 25 % och senare ytterligare 25 % till, men totalt högst 50 procent.

• resten av baspensionen --> sparandel

• man beaktar den intjänade pensionen enligt alla arbetspensionslagar. 

• pensionen baseras på den pension som intjänats fram till utgången av kalenderåret
före det år då den partiella pensionen börjar
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Förtidsminskning

• 61 år - egna åldersklassens pensionsålder

• förtidsminskning 0,4% för varje förtida månad fram till

åldersklassens pensionsålder. Totalt 4,8% minskning

per år

- förtidsminskningen är bestående och finns kvar i den kommande ålderspensionen

21.1.2019

6



Två andelar

• Om du tar ut pensionen vid två olika tidpunkter (25 % och senare 25 % till) baseras
den senare pensionsandelen på samma intjänade pension som den första andelen. 

• om andelarna börjar under olika år höjs den senare andelen med lönekoefficienten
till nivån för det år denna andel börjar.
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Arbete vid sidan av pensionen

• kan arbeta utan begränsning och och tjäna in nytt pensionsskydd. Den partiella
pensionen minskar inte p g a arbete

• kan minska på arbetet eller fortsätta arbeta som tidigare

• anställningsförhållande: du behöver inte anmäla till din arbetsgivare att du tar ut
partiell ålderspension (om du inte minskar arbetsmängden)
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LFÖPL-försäkring

• om du fortsätter som lantbrukare så fortsätter din LFÖPL-försäkring.

• om du är LFÖPL-försäkrad husdjursgård har du rätt till avbytarservice

• försäkringsskyddet ändras inte enbast p g a att du tar ut partiell ålderspension
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Den partiella ålderspensionen är slutlig när tre månader gått och
den kommer att vara en del av ditt arbetspensionsskydd livet ut.

Den partiella ålderspension ändras inte automatiskt till egentlig
ålderspension utan man måste ansökan skilt.
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Arbetslivspension

• Kan få pension från 63 år om födda 1955-1964.  Födda 1965 och senare, pension 2 år
tidigare än lägsta pensionsåldern.

• krävs 38 år i arbetslivet i arbete som ska försäkras enligt arbetspensionslagstiftningen
och arbetet är ansträngande och slitsamt 

• ingen yrkesgrupp definierad,  individuella bedömningar; intyg från företagshälsovård
och arbetsgivarens bedömning

• Nedsatt arbetsförmåga

–Lindrigare än kravet för beviljandet av full invalidpension och även lindrigare än vid                        
bedömningen av den yrkesrelaterade arbetsförmågan hos en person som fyllt 
60 år 

–Baserar sig i första hand på en medicinsk utredning 

• granskas om rätt till invalidpension istället för arbetslivspension
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• Arbete som är ansträngande och slitsamt fortsätter till åldern för arbetslivspensionen 
eller att det är högst ett år sedan arbetet upphörde 

• sämre än full invalidpension, kommande tiden räknas inte in i pensionen

• förhandsbesked, 6 mån i kraft

• inkomstgräns 834,52 euro/mån (2020) när man lyfter arbetslivspensionen
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Lön åt familjemedlem

• En 18–67-årig nära släkting som arbetar på gården mot lön kan försäkras som 
familjemedlem.

• Det kan vara fråga om företagarens barn, adoptivbarn, barnbarn, föräldrar, mor- eller 
farföräldrar samt svärsöner och svärdöttrar. Även företagarens bröder, systrar, far- och 
morbröder, mostrar och fastrar samt syskonbarn kan försäkras som 
familjemedlemmar. 

• En sambo till en familjemedlem kan inte få LFÖPL-försäkring.

• Företagarens föräldrar och barn kan försäkras även om de inte bor på gården. Det 
fordras dock att de arbetar på gården i huvudsyssla.
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Försäkringen börjar

• Försäkringen träder i kraft räknat från den dag då lönebetalningen börjar.

• Om arbetet i företaget varar mindre än fyra månader behöver försäkring inte tas.

• En studerande som är skriven på hemgården och arbetar där under ferierna mot 
lön hör dock till försäkringen.

• Det inverkar inte på företagarnas försäkring och har ingen minskande effekt på deras 
arbetsinkomster att familjemedlemmar försäkras.

• Ansökan om försäkring för en familjemedlem måste göras inom sex månader från att 
lön börjat betalas. Som bilaga till ansökningen behövs ett intyg på att lönebetalningen 
börjat. 
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Lföpl-försäkrad familjemedlem forts.

• När betalningen av lön upphör eller familjemedlemmen slutar arbeta i företaget 
avslutas försäkringen. En annan orsak kan vara att familjemedlemmen flyttar bort från 
gården.

• En familjemedlem som arbetar med husdjursskötsel på gården har rätt till semester 
förutsatt att LFÖPL-försäkringen är obligatorisk. Han eller hon kan också få 
vikariehjälp på grund av sjukdom eller olycksfall samt under moderskaps- och 
föräldrapenningsperioder.
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Kontakta oss!

Annika Grannas, ombudsman Vörå-Karleby

tel 029 435 2615

annika.grannas@mela.fi

Nina Hemberg, ombudsman Korsholm-Kristinestad

tel 029 435 2619

nina.hemberg@mela.fi

Mats Lemström tel 029 435 2278

Stella Jansson tel 029 435 2494
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Hälsningar från Projektet
Ta hand om bonden

• En generationsväxling är en STOR SAK, en process som man oftast genomgår bara en gång i livet. En 
generationsväxling berör oftast många personer, äldre och yngre! 

• Det löns att verkligen fundera och diskutera med varandra och med utomstående och med experter
innan en generationsväxling utföres.

• Projektet har hållit på sedan 2017 och fortsätter ännu. En viktig grupp kunder som, till min stora glädje, 
flitigt tar kontakt, är just bönder som står i beråd att sätta igång med generatioinsväxling. Ibland är det
den äldre generationen som tar kontakt-ibland den yngre, men oftast blir det så att vi jobbar "alla 
tillsammans". 

• att öppet och ärligt kunna tala med varandra, att acceptera, kompromissa och respektera, är viktiga
komponenter vid en lyckad generationsväxling. Att en "obunden" utomstående kommer in och
hjälper till med detta har varit mycket uppskattat. 

• Dessutom kan vi även via projektet ansöka om en sk köptjänsteförbindelse. Denna kan användas tex
till psykolog-terapeut för att tillsammas eller enskilt eller både och, tala om och lösa knutar i sig själv
eller i relationerna med den yngre eller äldre generationen. 

• Så, om ni går i generationsväxlingstankar men känner att det känns lite motigt, lite svårt, lite jobbigt så
skall ni inte tveka att ta kontakt! : ) 

• RING eller MAILA så funderar vi TILLSAMMANS vidare! 
telefon: 050-331 9056 och mail adress: susann.rabb@mela.fi

Generationsväxlingskurser 2020
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• Anmäl om era olycksfall inom 60 dagar från att olycksfallet inträffade!!

• Ni kan göra skadeanmälan elektroniskt: www.lpa.fi

• Ni kan ansöka om ålderspension elektroniskt

21.1.2019

18

http://www.lpa.fi/

