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6.	Sökandens	
arbete	innan	
arbetsförmågan	
blev	nedsatt	
eller	innan
arbetslöshets-/
deltidspension	
söktes

Vilka åkerarbeten har Ni själv utfört eller regelbundet deltagit i?

I vilken mån har Ni utfört skogsarbeten på gården (även leveransavverkningar/skötselarbeten)?

Vilka andra arbeten har Ni deltagit i?

I vilken mån har Ni deltagit i djurskötseln?

5.	Maskiner	och	
arbetsmetoder	
på	gården

Maskiner och arbetsmetoder (utfodring, fodertransport, mjölkningsmetod, utgödsling)

Ankomstdag

1.	Sökande PersonbeteckningEfternamn och alla förnamn

2.	Gårdens	pro-
duktion	innan
arbetsförmågan	
blev	nedsatt	
eller	innan
arbetslöshets-/
deltidspension	
söktes

4.	Kompletteran-
de	verksamhet

Har kompletterande verksamhet bedrivits på gården (t.ex. maskinarbeten, lantgårdsturism, växthusodling, sågning etc.)? Vad och i 
vilken omfattning? Hur och när har verksamheten ändrats?
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Verksamheten har ändrats/inskränkts, när och hur?

3.	Gårdens	
produktion	
i	detta	nu

Gårdens  verksamhet
fortgår som förut har upphört har ändrats har inskränkts

Helt obrukad            /             20

år spannmålegen + arrendeåker vall rotfrukter/potatis

ha ha

ha

ha ha ha

ha

Inte produktionsdjur

ha haha

skog

bärodling

i träda obrukatannat,vad 

Maatalousyrittäjien	eläkelaitos	
Lantbruksföretagarnas	pensionsanstalt	

Postiosoite	PL	16, 02101 ESPOO	 Käyntiosoite	Revontulenpuisto 2, Espoo	 Puhelin	•	Telefon	029 435 11	 Internet	www.mela.fi •	www.lpa.fi
Postadress	PB	16, 02101 ESBO		 Besöksadress	Norrskensparken 2, Esbo		 Faksi	•	Fax	029 435 2426	 Y-tunnus	•	FO-nummer	0101319-6



kommunal vikariehjälp annan avlönad arbetskraft

Har Ni anslutit Er till företagshälsovården?

Vilka av de nämnda arbetena har Ni avstått från?

Vem utför nu dessa arbeten, från och med när?

Vilka arbeten utför Ni fortfarande?

Vilka arbeten utfördes tidigare av utomstående som maskinarbeten?

Vilka arbeten utförs numera av utomstående som maskinarbeten?

Make/maka och personer över 14 år som för närvarande arbetar på gården (utöver sökanden och utomstående arbetskraft)

Vilka arbeten utför han/hon på gården?

Vilka arbeten utför han/hon på gården?

7.	Sökandens	
arbete
i	detta	nu

8.	Utredning	om	
utomstående	
arbetskraft	och	
hyrda	maskiner	
på	gården

10.	Företagshäl-
sovård

11.	Lantbruksfö-
retagets	framtids-
planer

12.	Tilläggsupp-
gifter

13.	Lämnande	av	
uppgifter

9.	Övriga	som	ar-
betar	på	gården

Vilka arbeten utför han/hon på gården?

ja nej

Bor på gården?Födelsedatum

Har arbete utanför gården?

Namn

ja nej

Bor på gården?FödelsedatumNamn

Har arbete utanför gården?

stadigvarande

tillfälligt nej

stadigvarande

tillfälligt nej

stadigvarande

tillfälligt nej

Har arbete utanför gården?

Namn Födelsedatum

ArbetsperiodArbetstid/dagVilket arbete?
Utomstående arbetskraft tidigare

ArbetsperiodArbetstid/dagVilket arbete?Namn
Vikariehjälp / utomstående arbetskraft numera

14.	Underskrift Ort och datum

Om någon annan än sökanden har skrivit under ska orsaken anges.

Utöver	uppgifterna	på	denna	blankett	kan	även	andra	uppgifter	vid	pensionsanstalten	som	är	av	betydelse	för	avgörande	av	ärendet	
användas	vid	dess	behandling.	Uppgifter	kan	skaffas	också	av	sådana	myndigheter,	försäkrings-anstalter	och	andra	instanser	av	vilka	
LPA/FPA	enligt	lag	har	rätt	att	få	uppgifter.

De	uppgifter	som	erhållits	vid	behandlingen	av	ärendet	kan	lämnas	ut	till	de	försäkringsanstalter,	myndigheter	och	andra	instanser	
som	utan	hinder	av	sekretessbestämmelserna	har	rätt	att	få	dessa	uppgifter.	LPA/FPA	kan	använda	de	erhållna	uppgifterna	också	vid	
behandlingen	av	något	annat	ärende,	om	uppgifterna	behövs	för	att	ärendet	ska	kunna	avgöras.

Sökandens underskrift

Namn

Bor på gården?

ja nej

nej ja gårdsbesök gjort, när             /             20
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