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FöPL-försäkring för företagare år 2023

FöPL-försäkringen är grunden för din 
pension och din sociala trygghet och 
därför är den lagstadgad, dvs. obligato-
risk. Alla FöPL-försäkringsavgifter som 
du betalar utökar din pension. Samtidigt 
förbättrar du din övriga sociala trygghet. 
Du kan inte ersätta FöPL-försäkringen 
med en frivillig pensionsförsäkring.

Vem ska teckna försäkring? 
Ta en FöPL-försäkring, då följande fem villkor 
uppfylls:
1. du är 18–67 år
2. du arbetar som företagare i minst fyra måna-

der utan avbrott
3. din FöPL-arbetsinkomst är minst 8 575,45 

euro per år (år 2023)
4. du arbetar i ditt företag eller sysselsätter dig 

själv
5. du bor i Finland

Även din företagsform och företagets äga-
randelar kan inverka på om du behöver en FöPL-
försäkring. Läs mer ilmarinen.fi.

Du kan också kontrollera i den nedan stående 
figuren hur din företagsform och din ägarandel 
inverkar på om du ska teckna en FöPL-
försäkring. 

När?
Teckna en FöPL-försäkring då de ovan nämnda 
villkoren för en försäkring uppfylls i din företa-
garverksamhet. Det lönar sig att ta en försäkring 
genast, men den ska tas senast inom sex måna-
der från det att du inlett företagarverksamhet 
som uppfyller villkoren för en FöPL-försäkring. 
Observera att du ska ta en FöPL-försäkring även 
om du inte har ett eget företag, FO-nummer eller 
du använder en tjänst för egenanställda. Även 
då du är företagare i bisyssla ska du ta en FöPL-
försäkring när de ovan nämnda villkoren uppfylls. 

Enklast tar du en försäkring på nätet på 
adressen ilmarinen.fi.

Om du tar en försäkring retroaktivt, ska den 
sättas i kraft från det datum när det arbete som 
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Ägare,
familjemedlem,
arbetar utan lön

YEL TyEL

Äger ensam över 30 %
eller tillsammans med
en familjemedlem
över 50 % av bolagets
aktiekapital eller det
röstetal som aktierna
medför.

Innehar ensam högst
30 % eller
tillsammans med sina
familjemedlemmar
högst 50 % av bolagets
aktiekapital eller det
röstetal som aktierna
medför.

Ansvarig
bolagsmanBolagsman Tyst bolagsman Inte i ledande

ställningI ledande ställning

Öppet bolag KommanditbolagFirma, yrkesutövare Aktiebolag

https://www.ilmarinen.fi/sv/foretagare/fopl-forsakring/vem-ska-teckna-fopl-forsakring-och-nar/
https://www.ilmarinen.fi/sv/foretagare/
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ska försäkras inleddes. Du betalar försäkringsav-
gifter för hela den tid som försäkringen är i kraft. 

Varför en FöPL-försäkring?
Genom att ta en FöPL-försäkring tryggar du föru-
tom din pension även din övriga sociala trygghet. 
Därför är det lagstadgat, dvs. obligatoriskt att ta 
en försäkring.

Förutom din framtida pension räknas även 
t.ex. de dagpenningar som FPA betalar ut, 
såsom sjuk- och föräldrapenningar utifrån din 
FöPL-arbetsinkomst. FöPL fastställer även nivån 
på ditt arbetslöshetsskydd. Avgifterna för en 
frivillig olycksfallsförsäkring för företagare och 
förmånerna med stöd av den fastställs också på 
basis av FöPL-arbetsinkomsten.   

Arbetsinkomsten ska  
motsvara det faktiska  
värdet av ditt arbete

FöPL-arbetsinkomsten ska motsvara det pen-
ningmässiga värdet av din arbetsinsats. Då du 
uppskattar din arbetsinkomst begrunda vilken 
lön du skulle betala till en person med motsva-
rande yrkesskicklighet på årsnivå. Arbetsinkoms-
ten är det belopp som du skulle betala en annan 
person för att utföra ditt arbete.

I uppskattningen av din arbetsinkomst ska du 
beakta antalet arbetstimmar, företagets omsät-
tning och hur säsongbetonad din verksamhet 
är. Arbetsinkomsten ska innehålla allt det arbete 
som du gör som företagare. Du behöver således 
bara en FöPL-försäkring, fastän du skulle ha flera 
företag. 

Då du tecknar en FöPL-försäkring, räknar vi ut 
en rekommendation till arbetsinkomst.

Rekommendationen grundar sig på lönenivån 
inom din bransch och den omsättning som du 
anmält. Alla pensionsbolag använder samma 
rekommendation. Vi bedömer uppgifterna i din 
försäkringsansökan och fastställer den årliga 
arbetsinkomsten som motsvarar din arbetsinsats. 
Då vi fastställer arbetsinkomsten beaktar vi även 

andra uppgifter som du gett om din företags-
verksamhet.

FöPL-arbetsinkomsten fastställs alltid på 
årsnivå oberoende av när din FöPL-försäkring 
börjar. Om din försäkring börjar till exempel den 
1 mars 2023, uppskatta din arbetsinkomst för de 
följande 12 månaderna 1.3.2023–28.2.2024.

Läs mer ilmarinen.fi.
Läs även Pensionsskyddscentralens instruk-

tioner om företagarens arbetsinkomst (tyoelake-
lakipalvelu.fi). 

När ska FöPL- 
arbetsinkomsten ändras?
FöPL-arbetsinkomsten kan vid behov ändras om 
det sker ändringar i din företagarverksamhet. 
Arbetsinkomsten höjs till exempel då företags-
verksamheten utvidgas eller då företagsverk-
samhet på deltid ändras till heltid. Arbetsinkoms-
ten kan på motsvarande sätt även sänkas då 
arbetsinsatsen minskar.

Du kan endast ändra arbetsinkomsten från 
anmälningstidpunkten framåt, och således lönar 
dig sig att god tid reagera vid ändringar i företa-
gsverksamheten. Du kan ansöka om en ändring 
av arbetsinkomsten i vår webbtjänst, varefter vi 
fastställer en arbetsinkomst som motsvarar din 
årliga arbetsinsats. Andra ändringar än de som 
sker i företagsverksamheten och arbetet, såsom 
högre sociala förmåner, är inte en grund för att 
ändra arbetsinkomsten.

Vi justerar beloppet av din arbetsinkomst 
med en lönekoefficient vid varje årsskifte så 
att din arbetsinkomst inte ska släpa efter den 
allmänna löneutvecklingen. Därtill kontrollerar vi 
vart tredje år att din arbetsinkomst fortfarande 
motsvarar rekommendationen. Vid behov ger vi 
ett skriftligt förslag till en justering av arbetsin-
komsten. I sådant fall kan du komplettera vårt 
förslag genom att ge närmare information om din 
situation.

https://www.ilmarinen.fi/sv/foretagare/fopl-forsakring/fopl-arbetsinkomst/
https://www.tyoelakelakipalvelu.fi/telp-publishing/vepa/folder1.faces?&document_id=318589&navigation_history=200162&folder_id=200162
https://www.tyoelakelakipalvelu.fi/telp-publishing/vepa/folder1.faces?&document_id=318589&navigation_history=200162&folder_id=200162
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I tabellen ser du hur FöPL-arbetsinkomsten inverkar på ditt liv.

Situation Du ansöker om FöPL-arbetsinkoms-
tens inverkan Utbetalas av 

Du insjuknar Sjukdagpenning Dagpenningen grundar 
sig på din arbetsinkomst 

FPA 

Du får ett barn Föräldrapenning Dagpenningen grundar 
sig på din arbetsinkomst 

FPA 

Du förlorar din 
arbets- 
förmåga på grund av 
sjukdom 

Yrkesinriktad  
rehabilitering och/ 
eller invalidpension 

Ersättningen grundar sig 
på din arbetsinkomst 

Arbetspensions- 
bolaget 

Du förlorar din  
arbetsförmåga eller 
avlider på grund av 
olycksfall 

Ersättning från  Ersättningen grundar 
sig på en summa som 
är lika stor som din 
arbetsinkomst 

Skadeförsäkrings- 
bolaget 

Du förlorar ditt 
arbete 

Grunddagpenning För att dagpenning 
ska intjänas ska din 
arbetsinkomst vara 
minst 
14 088 euro år 2023

FPA 

Du förlorar ditt 
arbete 

Behovsprövat 
stöd då du inte får 
grunddagpenning 

FPA 

Du förlorar ditt 
arbete 

Inkomstrelaterad 
grunddagpenning 

För att dagpenning 
ska intjänas ska din 
arbetsinkomst vara 
minst 
14 088 euro år 2023

Företagarkassan

Du minskar ditt 
arbete eller du 
vill ta ut en del av 
pensionen 

Partiell förtida  
ålderspension 

Pensionen utgör 50 
eller 25 procent av 
den ension som du har 
tjänat in fram till slutet 
av det år som föregår 
pensioneringsåret.

Arbetspensions- 
bolaget 

Du blir äldre Ålderspension eller 
arbetslivspension 
(under vissa 
förutsättningar)

Pensionen grundar sig 
på din arbetsinkomst 

Arbetspensions- 
bolaget 

Du avlider Familjepension Pensionen grundar sig 
på din arbetsinkomst 

Arbetspensions- 
bolaget 

Observera också att det finns en nedre och övre gräns för arbetsinkomsten. Det innebär att 
din arbetsinkomst år 2023 ska vara minst 8 575,45 euro och högst 194 750,00 euro.
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FöPL-försäkringens belopp
FöPL-försäkringen är lagstadgad, vilket innebär 
att försäkringsavgiften är lika stor i alla arbets-
pensionsförsäkringsbolag. 

FöPL-försäkringsavgiftens 
storlek är beroende av fyra 
faktorer:

1. Din FöPL-arbetsinkomst. Avgiften är en viss 
procent av din arbetsinkomst. Social- och 
hälsovårdsministeriet fastställer försäkringsa-
vgiftsprocenten varje år.

2. Din ålder. Om du är under 53 år och minst 63 
år betalar du en lägre avgift än företagare 
som är 53–62 år.

3. Du är företagare för första gången. När du 
inleder företagarverksamhet för första gången 
får du rabatt för nyetablerade företagare.

4. Antalet delbetalningar och betalningstid-
punkter Minst betalar den som betalar sin 
FöPL-avgift i sin helhet i januari.

Med hjälp av FöPL-räknaren får du en upps-
kattning av nivån på din pension och sociala 
trygghet samt om FöPL-avgiftens belopp. Du kan 
också jämföra på vilket sätt valet av förfallomå-
nader och delbetalningarnas storlek inverkar på 
din FöPL-avgift. 

Ålder
Pensionstillväxt, 

% av arbetsinkomsten 
år 2023

FöPL-avgift, 
% arbetsinkomsten 

år 2023

FöPL-avgift för nyeta-
blerade företagare, % av 
arbetsinkomsten år 2023

Under 53 1,5 24,1 18,798

53–62 1,7 25,6 19,968

Minst 63 1,5 24,1 18,798

Rabatt för nyetablerade 
företagare 
När du inleder företagarverksamhet för första 
gången får du en rabatt på 22 procent på din 
FöPL-avgift. Rabatt beviljas under de första 
48 företagarmånaderna, dvs. i fyra år. Om din 
företagsverksamhet slutar tidigare än så, kan 
du använda den återstående rabattiden senare 
under en andra företagarperiod.

En eller flera delbetalningar 
Betala dina FöPL-avgifter i så många delar som 
du vill under kalenderåret: 1, 2, 3, 4, 6 eller 12 
delar. Minst hälften av avgifterna ska emellertid 
förfalla före augusti. Avgiftens förfallodag är den 

20:e dagen i månaden eller den följande första 
vardagen. Ta i bruk en elektronisk nätfaktura 
eller e-faktura och spara på miljön.  

Dra av avgifterna i 
beskattningen 
Du kan dra av alla din FöPL-avgifter antingen i 
din personliga eller ditt företags beskattning. 
Om du betalar FöPL-avgifterna själv, kan du dra 
av dem i din egen eller i din makes eller makas 
personliga beskattning. Det lönar sig att dra av 
avgifterna i den av makarnas beskattning som 
har större förvärvsinkomster som är föremål för 
lönebeskattning och annan progressiv beskat-
tning. Om du betalar FöPL-avgifterna via ditt 
företag, ska du dra av avgifterna i företagets 
beskattning.

https://www.ilmarinen.fi/sv/foretagare/fopl-forsakring/fopl-raknare/
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Tips för det egna orkandet i Ilmarinens tjänst 
ArbetsförmågeArenan
Som företagare är du ditt företags viktigaste resurs. Kom således ihåg att ta hand om dig själv och 
ditt orkande. Vi ger information och stöd i ärenden som ansluter sig till arbetsförmågan. I tjänsten 
ArbetsförmågeArenan finns forskningsdata och verktyg för vardagen. Läs informationspaketen 
för företagare och utnyttja dem i vardagen. Teman är bland annat mental hälsa, rörelseorganens 
hälsa samt stöd i ett tidigt skede. Om din arbetsförmåga försvagas, kan yrkesinriktad rehabilitering 
hjälpa dig att återgå till arbetslivet. 

Läs mer: ilmarinen.fi/sv/arbetsformaga/ 

Du får tillgång till webbtjänsten för företagare
Som kund hos Ilmarinen får du automatiskt tillgång till tjänsten för företagare. Du kan logga in i 
tjänsten med dina personliga nätbankskoder och mobilcertifikat i högra övre hörnet på webbplat-
sen ilmarinen.fi. Tjänsten för företagare innehåller information om t.ex. dina FöPL-avgifter, du kan 
lätt kontrollera din FöPL-arbetsinkomst och hur stor pension du intjänat. Vid behov kan du även 
ansöka om längre betalningstid samt meddela om ändringar i kontaktuppgifterna på nätet.

Läs mer: i tjänsten för företagare.

Företagare, bli kund hos oss

Redan nästan 80 000 företagare har anförtrott skötseln av sin viktigaste försäkring till oss. Vi vill 
gärna att du ansluter sig till denna skara.

Vår uppgift är att säkerställa att du och våra andra kunder får den pension som ni intjänat. 
Med Ilmarinen kan du sköta dina pensionsärenden enkelt och snabbt.

• Du får tillgång till täckande webbtjänster 24/7.
• Du når våra experter per telefon och via chattjänsten.
• Som ny företagare får du 22 procent rabatt på din FöPL-avgift. I webbtjänsten kan du också 

beställa vår handbok för nyetablerade företagare som hjälper dig på traven i början av företa-
gsverksamheten.

Läs mer om varför det lönar sig att bli kund hos Ilmarinen.

https://www.ilmarinen.fi/sv/arbetsformaga/
https://www.ilmarinen.fi/sv/foretagare/tjansten-for-foretagare/
https://www.ilmarinen.fi/sv/foretagare/fopl-forsakring/bli-kund-hos-oss/

