Verkställande direktörens översikt
År 2009 började en livlig debatt om att förlänga finländarnas tid i
arbetslivet. LPA har antagit utmaningen att förlänga den yrkesverksamma tiden vad gäller den egna kundkretsen. Tiden i arbetslivet kan bäst förlängas om folk får vara friska medan de arbetar.
Vi vill därför aktivt medverka till att våra kunder ska må bra och
stödja dem under hela företagarbanan och även därefter.
För att kunna betjäna våra kunder ännu bättre har vi stärkt våra
arbetshälsotjänster genom att slå samman lantbrukets avbytarservice, företagshälsovården och arbetarskyddsverksamheten till en
ny enhet för hälsofrämjande tjänster. Under 2010 kommer vi att
utarbeta ett konkret arbetshälsoprogram för lantbruksföretagare.
De forskare och konstnärer som arbetar på stipendium blev kunder i LPA i början av 2009. Under året tog vi emot 3 500 försäkringsansökningar av stipendiater, ett antal som motsvarade vår
målsättning. De nya kunderna har varit mycket nöjda med att ha
fått inkomstrelaterad social trygghet och med den service LPA
gett dem.
I slutet av 2009 bestod de pensionsförsäkrade kunderna av 81 100
lantbruksföretagare och 1 800 stipendiater. De kunder som hade
olycksfallsförsäkring var 100 300. Antalet lantbruksföretagare
minskade med 3,5 procent från året innan. De stora åldersklassernas pågående pensionering syns också klart i LPA:s kundantal.
Under fjolåret avgjorde vi totalt 74 000 ansökningar från kunderna, vilket är fem procent mer
än året innan. Fastän antalet anställda samtidigt minskade med fem procent, lyckades vi behandla ansökningarna i snabbare takt än tidigare.
I fråga om avbytarservicen inom lantbruket fick LPA nya uppgifter. För renskötare ordnas åren
2010–2012 ett försök med vikariehjälp. Pälsdjursuppfödarna fick möjlighet till avgiftsfria semesterdagar och avgiftsbelagd extraledighet från början av 2010. Båda reformerna är ett stöd för
företagarna att orka arbeta och bidrar till att förlänga tiden i arbetslivet.
I slutet av året stadfästes en lag som gäller fortsättning på avträdelsestödet åren 2011–2014.
Villkoren förblev till största delen oförändrade. Den största ändringen är att utarrendering igen
blir ett avträdelsesätt efter en paus på två år. Ett villkor är att åkrarna arrenderas ut till en
jordbrukare under 40 år vars åkermark finns i omedelbar närhet av avträdarens åkrar.
LPA fyllde 40 år under 2009. Jubileumsåret firades tillsammans med kunderna på en kryssning
under temat välfärd. Nu då LPA vunnit erfarenhet men fortfarande sprudlar av ungdomlig
energi har vi goda förutsättningar att fortsätta vid våra kunders sida. Vi vill sörja för kundernas
välbefinnande på ett betryggande sätt varje dag – vänligt och professionellt.
Utöver våra kunder vill jag varmt tacka hela personalen och den förtroendevalda ledningen för
de goda resultaten utan fjolåret.
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