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Trygghet och välfärd från L PA
År 2009 började en livlig debatt om att för
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 de
som arbetar får vara friska. Vi vill därför aktivt
medverka till att våra kunder ska må bra och
stödja dem under hela företagarbanan och
även därefter.
De forskare och konstnärer som arbetar på
stipendium blev en ny kundgrupp vid 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
det lagstadgade pensions- och olycksfallsskyddet samt med den service de fått från
LPA.

Under fjolåret avgjorde vi 74 000 ansökningar som kommit från våra kunder, vilket är fem procent
mer än året innan. Vi lyckades också försnabba behandlingen av ansökningarna.
Vi har 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.
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 som stöd för kunderna. Vi vill vara närvarande för våra
kunder varje dag – vänligt och professionellt.
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verkställande direktör

Kunderna
LPA sköter den lagstadgade pensions- och olycksfallsförsäkringen för stipendiater och lantbruksföretagare samt svarar för en fungerande avbytarservice inom lantbruket.
I slutet av 2009 bestod de LFÖPL-försäkrade kunderna av 81100 lantbruksföretagare och 1800 stipendiater. De som hade OFLA-försäkring var 100 300. Det fanns också 157 000 pensionstagare.
Av de LFÖPL-försäkrade var 3 100 skogsbruksföretagare, 1100 renskötare och 700 fiskare.
Till en följd av strukturförändringen inom lantbruket minskade antalet LFÖPL-försäkrade lantbruksföretagare med 3,5 procent, de OFLA-försäkrade med 2,1 procent och pensionstagarna
med 3,0 procent från året innan.
Under året inkom 3 500 LFÖPL-försäkringsansökningar från stipendiater, och 2 900 av dem avgjordes före årets slut. Stipendiaternas försäkringsperioder var i snitt 11 månader. Det betyder att
en del av försäkringarna upphörde redan under det första året. Av stipendiaterna var 60 procent
forskare och 40 procent konstnärer.
Under året tog 27 100 husdjursföretagare ut semester. Antalet semesterberättigade företagare
minskade med 6,1 procent. Vikariehjälpen inom avbytarservicen anlitades under året av 11 300 personer, vilket var en minskning med 1,6 procent. Antalet lokala enheter för avbytarservice inom
lantbruket minskade under året med fem, så att det fanns 84 enheter vid utgången av året.
Bland lantbruksföretagarna minskade arbetsolycksfallen med tio procent från det föregående året.
Per hundra försäkrade inträffade 4,9 arbetsolycksfall.

Verksamheten
År 2009 fyllde den första stora åldersklassen 63 år. En följd av det var att antalet ålderspensioner som började under året ökade även för lantbruksföretagarnas del med nästan en fjärdedel
jämfört med året innan.
Enligt LPA:s statistik var lantbruksföretagarna ett halvt år äldre när de pensionerade sig jämfört
med året innan. Beräknat på de ålderspensioner, invalidpensioner, arbetslöshetspensioner, deltidspensioner och avträdelsestöd som började under året var lantbruksföretagarna i snitt 60,7
år när de gick i pension.
År 2009 började sju procent färre personer få avträdelsestöd från jordbruket jämfört med
året innan. De som upphörde med odling genom avträdelsesystemet kom från 700 gårdar.
I enlighet med kundservicestrategin höll kundtjänsten aktiv kontakt med kunderna genom olika
försäkringskampanjer. Inom ramen för kampanjerna kontaktades 4 000 kunder. På gatuplanet i
huvudkontoret öppnades en kundmottagning särskilt med tanke på stipendiater.
De elektroniska tjänsterna utökades under året med en ansökningstjänst för LPA-sjukdagpenning.
Överlag fick e-tjänsterna betydligt fler användare, till exempel hälften av stipendiaterna gjorde sina
försäkringsansökningar elektroniskt.
Totalantalet ansökningar som kom in till LPA ökade med fem procent från året innan. Ökningen
berodde främst på stipendiaternas försäkringsansökningar och på det ökade antalet ansökningar
om ålderspension.

Ekonomin och personalen
LPA betalade ut 916 miljoner euro i pensioner och andra ersättningar till sina kunder. När även
avbytarverksamheten medräknas var summan som gick via LPA till kunderna 1 120 miljoner euro.
Av de pensioner och förmåner som LPA betalade var statens betalningsandel 71 procent, jordbrukarnas 18 procent och de andra pensionsanstalternas 11 procent. Staten ersatte helt kostnaderna
för avbytarverksamheten, som inte medräknats här.
De totala driftskostnaderna var 25 miljoner euro. Av beloppet utgjordes de största posterna av
personal- och adb-kostnader.

Pensioner, ersättningar och
övriga utbetalningar 916 miljoner euro
• Ålderspensioner 561 mn e
• Avträdelsesystem 140 mn e
• Invalidpensioner 73 mn e
+
• Familjepensioner
grupplivförsäkring 89 mn e
+
• Olycksfallsersättningar
sjukdagpenningar 42 mn e
+
• Arbetslöshetspensioner
övriga ersättningar 11 mn e

Kostnader

1 150 miljoner euro

Intäkterna av placeringsverksamheten enligt gängse värden var 22 miljoner euro, vilket är 17,4 procent på det bundna kapitalet. Vid årets slut var marknadsvärdet av LPA:s placeringar 151 miljoner
euro. Av placeringarna utgjordes 48 procent av ränte- och räntefondsplaceringar, 30 procent av
aktie- och aktiefondsplaceringar, 19 procent av fastighets- och fastighetsfondsplaceringar samt 3
procent av andra placeringar.
LPA hade 235 anställda vid utgången av 2009. Omräknat till nettoantal blir personalantalet 196.
Antalet anställda minskade med fem procent under året. Bland personalen fanns 62 ombudsmän, av
vilka 17 var heltidsanställda. Landet var indelat i 57 ombudsmannaområden där kunder togs emot
på 217 ställen. I snitt hade varje ombudsman 1 400 LFÖPL-försäkrade kunder på sitt ansvar.

Intäkter

1 150 miljoner euro

• Arbetspensioner 730 mn e
• Avträdelsesystem 140 mn e
• Olycksfallsersättningar 42 mn e
• Avbytarservice 206 mn e
• Övriga poster 7 mn e
• Driftskostnader 25 mn e

staten 858 mn e
• Av
(inbegriper avbytarverksamheten)
• Av kunderna 167 mn e
andra pensionsanstalter
• Av
107 mn e
• Av placeringarna 6 mn e
• Av FPA 12 mn e

L PA:s verksamhetsberättelse och bokslut 2009
kan läsas i sin helhet på internet
www.lpa.fi Om LPA Årsredovisning

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
Norrskensvägen 6, 02100 Esbo
tfn 020 630 0500, www.lpa.fi

