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Kunderna

I slutet av år 2012 hade LPA 75 919 LFÖPL-försäkrade och 94 840 OFLA-försäkrade kunder. Av de 
LFÖPL-försäkrade kunderna var 1 078 renskötare, 632 yrkesfiskare och 2 600 stipendiater. Pensionstagar-
na var 137 712 vid årsslutet.

Totalantalet LFÖPL-försäkrade kunder minskade med 3,2 procent, de OFLA-försäkrade med 1,9 pro-
cent och pensionstagarna med 2,8 procent från året innan.

Antalet arbetspensionsförsäkringar som trädde i kraft för stipendiater var 3 550, vilket var ungefär lika 
många som under det föregående året. Av stipendiaterna var 70 procent forskare och 30 procent konst-
närer. Stipendiaternas försäkringsperioder var i snitt 16 månader långa.

Under året hade 23 300 husdjursföretagare rätt till semester. Antalet husdjursföretagare minskade 
under året med 6,2 procent.

 I slutet av året var lantbruksföretagarnas LFÖPL-arbetsinkomst i snitt 18 850 euro per år. Ökningen 
från det föregående året var 3,6 procent. Bland stipendiater var LFÖPL-årsarbetsinkomsten i snitt 20 525 
euro, vilket var en ökning med 2,4 procent.

LPA sköter den lag- 
stadgade pensions- och 
olycksfallsförsäkringen
för lantbruksföretagare 
och stipendiater samt 
svarar för en fungerande 
avbytarservice inom lant- 
bruket.
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För att främja välbefinnande i arbetet

I fjol tvingade det osäkra ekonomiska läget staten att fatta tråkiga sparbeslut, som också drabbade LPA:s 
kunders sociala trygghet. Trots inbesparingarna erbjuder vi våra kunder även i fortsättningen ett omfat-
tande personförsäkringsskydd som stöd för företagarverksamhet och stipendiatarbete.

Ett viktigt utvecklingsobjekt för oss är att främja våra kunders arbetshälsa. Social- och hälsovårdsmi-
nisteriet tillsatte i fjol en arbetsgrupp för att dryfta sätt att främja lantbruksföretagarnas arbetshälsa. LPA 
bidrar till gruppens arbete med en stark expertinsats.

Utvecklingsfrågor som rör stipendiater står på agendan i en annan arbetsgrupp som dryftar den soci-
ala tryggheten för personer som arbetar inom de kreativa branscherna eller annars sysselsätter sig själva. 
Jag hoppas att de aktuella utvecklingsprojekten ska framskrida gynnsamt i år till förmån för vår kundkrets.

Inom kundservicen ligger tyngdpunkten på att effektivera behandlingen av ansökningar. Målet är att 
inom några år nå handläggningstider som hör till de snabbaste vad gäller arbetspension och olycksfalls-
försäkring inom den privata sektorn. Även i fortsättningen fokuserar vi på en högklassig service, lagenliga 
avgöranden och bevarande av en god kostnadseffektivitet.

Vi erbjuder våra kunder 
ett omfattande personför- 
säkringsskydd som stöd 
för företagarverksamhet 
och stipendiatarbete.

Päivi Huotari
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Verksamheten

Under berättelseåret avgjordes 54 000 ansökningar om försäkringar och förmåner. Totalantalet ansökningar 
minskade med knappt tre procent från året innan.

De kunder som gick i arbetspension var i snitt 62,5 år. Året innan var de som gick i arbetspension i snitt 
61,9 år. Arbetsolycksfallen ökade med 12 procent. Drygt 4 800 arbetsolycksfall ersattes, vilket var 5,1 per 
hundra försäkrade.

Avträdelsestöd utnyttjades för att avstå från jordbruk på 425 gårdar. Vid ingången av 2012 slopades ut- 
arrendering som ett avträdelsesätt. Från år 2013 slopades även möjligheten att sälja åkrarna som tillskotts- 
mark till en jordbrukare i grannskapet. Generationsväxling blev det enda återstående avträdelsesättet i lagen. 

I anslutning till sitt arbetshälsoprogram medverkade LPA när en modell för tidigt ingripande i lantbruks-
företag utarbetades och utbildning om den ordnades. Syftet med verksamheten är att man i tid ska kunna 
upptäcka och hindra problem som hotar en företagares arbetsförmåga.

Inom avbytarsystemet avslutades vid utgången av 2012 det treåriga försöket med vikariehjälp för ren-
skötare. Under året var de lokala enheterna för avbytarservice 47, dvs. lika många som året innan.

År 2012 skedde två 
betydande förändringar: 
ansökningarna började 
behandlas elektroniskt 
och LPA flyttade till ett 
nytt kontorshus.
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Ekonomin

Av de pensioner och förmåner som LPA betalade (frånräknat avbytarverksamheten) var statens betalnings-
andel 70 procent, kundernas 20 procent och de andra pensionsanstalternas andel 9 procent. Intäkterna av 
placeringar stod för 1 procent av inkomsterna. Staten betalade helt kostnaderna för avbytarverksamheten.

Värdet av de förmåner 
och tjänster som LPA
betalade var 1 189
miljoner euro, varav
avbytarverksamhetens 
andel var 224 miljoner 
euro.

 Ålderspensioner 661 mn ,

 Avträdelsesystem 105 mn ,

 Familjepensioner + grupplivförsäkring 91 mn ,

 Invalidpensioner 62 mn ,

 Olycksfallsersättningar + sjukdagpenningar 42 mn ,

 Arbetslöshetspensioner + övriga ersättningar 4 mn ,

Pensioner, ersättningar
och övriga utbetalningar

965
miljoner

euro

69 % 11 %

9 %

6 %
4 %

1 %
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LPA:s totala driftskostnader var 23,8 miljoner euro, varav personalkostnaderna utgjorde 10,5 miljoner 
euro och datakostnaderna 10,4 miljoner euro. Driftskostnaderna var på samma nivå som året innan.

Resultatet av placeringsverksamheten till verkligt värde var 22,6 miljoner euro, dvs. 12,7 procent på det 
bundna kapitalet. Året innan visade placeringsverksamheten en förlust på 3 procent. Av placeringarna ut- 
gjordes 45 procent av ränte- och räntefondsplaceringar, 32 procent av aktie- och aktiefondsplaceringar, 19 
procent av fastighets- och fastighetsfondsplaceringar samt 4 procent av andra placeringar.

Vid årets slut var  
marknadsvärdet av
LPA:s placeringar  
162,7 miljoner euro. 

 Arbetspensioner 816 mn ,

 Avbytarverksamhet 224 mn ,

 Avträdelsesystem 105 mn ,

 Olycksfallsersättningar 42 mn ,

 Driftskostnader 24 mn ,

 Övriga kostnader 25 mn ,

Intäkter

1 235
miljoner

euro

55 % 18 %

16 %

9 %

1 % 1 %

 Av staten för skötsel av förmåner 682 mn ,

 Av staten för avbytarverksamheten 224 mn ,

 Av kunderna 192 mn ,

 Av andra pensionsanstalter 110 mn ,

 Av FPA 11 mn ,

 Av placeringarna 16 mn ,

Kostnader

1 235
miljoner

euro

66 % 18 %

9 %

3 %

2 % 2 %
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Personalen

Vid utgången av 2012 hade LPA 213 anställda, av vilka 49 var regionala ombudsmän. Personalantalet ökade 
med två procent under året.

Under året gick 12 anställda i ålderspension i snitt vid 64 års ålder. Antalet nyanställningar var 16. Perso- 
nalens medelålder sjönk med ett år till 50 år.

Personalen deltog aktivt i de mångsidiga utbildningar som LPA ordnade. Under slutet av året inleddes 
den första sex dagar långa utbildningen för LPA:s experter. I den deltog 12 anställda.

Kvaliteten på chefsarbetet mättes genom en 360-undersökning. Kvaliteten upplevdes som bättre än 
vid den senaste mätningen för två år sedan.

Till serviceproducent för personalens företagshälsovård valdes i början av 2012 Metropol Työterveys 
Oy och medlemssamfunden i Suomen Työterveys ry. Sjukfrånvaron under året var 3,6 procent av arbets-
tiden, lika mycket som året innan.

Av de anställda vid LPA
var 73 procent kvinnor
och 27 procent män.LPA:s årsöversikt
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LPA är mer än en pensionsanstalt

Vi sköter våra kunders lagstadgade arbetspensions- och olycksfallsförsäkringar. Till vår verksamhet hör 
också fritidsolycksfallsförsäkring, grupplivförsäkring, avträdelsestöd, LPA-sjukdagpenning, lantbruksavbytar-
service och rådgivning i arbetarskyddsfrågor. Cirka 230 000 kunder får social trygghet från LPA.

Vår nya kontaktinformation:

• Kundtjänst, växel 029 435 11

• Besöksadress: Norrskensparken 2, 02100 Esbo
• Postadress: PB 16, 02101 ESBO

Läs årsredovisningen i sin helhet på LPA:s nya webbsidor www.lpa.fi

I juli 2012 flyttade vi
in i ett nytt kontorshus
i Hagalund i Esbo.LPA:s årsöversikt

2012


