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 LPA har till uppgift att producera tjänster som främjar kun-

dernas välfärd i olika skeden av livet. LPA bär ansvar för att 

den lagstadgade sociala tryggheten och servicen verkställs på 

ett högklassigt sätt. Det är av yttersta vikt att bedriva ett nära 

samarbete med olika organisationer inom branschen för att vi 

bättre än tidigare ska kunna stöda lantbruksföretagarnas och 

stipendiaternas arbete och arbetsförmåga. 

 

Under det gångna året deltog LPA aktivt i arbetet på att ut-

veckla den egna kundkretsens sociala trygghet genom att 

delta i arbetsgrupper som gällde olycksfallsförsäkringen, fort-

sättningen på avträdelsestödet, systemet med avbytarservice 

och försäkringsskyddet. Samtidigt började man under ledning 

av social- och hälsovårdsministeriet bereda pensionsreformen 

2017 även för lantbruksföretagarnas och stipendiaternas del. 

Arbetsmarknadsorganisationerna kunde under den senare 

delen av året enas om de allmänna principerna för reformen. 

 

En totalreform av olycksfalls- och yrkessjukdomslagstiftningen var länge under beredning och har nu 

godkänts av riksdagen att träda i kraft i början av 2016. Den försäkrades rättigheter och skyldigheter 

framgår tydligare av den nya lagstiftningen. Samtidigt har lagstiftningen moderniserats och motsva-

rar bättre de nuvarande förhållandena i arbetslivet. Reformen betonar kundens perspektiv: syftet är 

att göra behandlingen av ansökningar mer genomskinlig och förkorta handläggningstiderna för er-

sättningar. 

 

Systemet med avträdelsestöd, som främjar generationsskiften på lantgårdar och i renskötselföretag, 

förlängdes för perioden 2015–2018. Det kom in exceptionellt mycket ansökningar på grund av änd-

ringarna i avträdelsestödet och övergångstiden. Trots ansökningsruschen kunde vi infria vårt kund-

löfte: alla som hade lämnat in ansökan om avträdelsestöd före utgången av året hann få ett beslut 

och kan genomföra överlåtelsen enligt den planerade tidtabellen. 

 

Den inkomstrelaterade sociala tryggheten för vetenskapsidkare och konstutövare som arbetar på 

stipendium blev mer täckande och försäkringsförutsättningarna smidigare genom en lagändring som 

träder i kraft i juni i år. 

 

Ett centralt mål för den kommande pensionsreformen är att förlänga arbetskarriärerna genom att få 

den genomsnittliga pensioneringsåldern att stiga. För att nå detta mål måste man satsa på åtgärder 

som hjälper folk att orka arbeta. För lantbruksföretagarnas del är en välfungerande avbytarservice 

och företagshälsovård sådana tjänster som stöder dem att orka arbeta. Man bör följa upp att båda 

systemen fungerar och kunna utveckla dem utifrån kundernas behov. 

 

LPA deltar i en arbetsgrupp som social- och hälsovårdsministeriet tillsatt för utvecklande av avbytar-

servicen. Arbetsgruppen ska reformera systemet med avbytarservice för jordbruk och pälsdjursupp-

födare så att det motsvarar dagens behov även med beaktande av EU:s bestämmelser. Avbytarser-

vicen ingår som ett starkt element i den helhet som utgörs av de finländska lantbruksföretagarnas 

sociala trygghet. Arbetsgruppen ska fortsätta sitt arbete till mitten av 2015. Systemet med vikarie-

hjälp för renskötare blev permanent i början av detta år. 

 

Kundnöjdheten med LPA:s verksamhet har utvecklats positivt. Vi har fått god feedback i synnerhet 

för klara och rediga beslut, en vänlig service och vår sakkunskap. Det har önskats att vi skulle avgöra 
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kundernas ansökningar om förmåner snabbare än nu. Vi har tillsammans med hela personalen inlett 

ett projekt för att utveckla kundservicen och göra verksamheten smidigare. 

 

LPA:s kundkrets, såväl lantbruksföretagarna som vetenskapsidkarna och konstutövarna, utför ett 

betydelsefullt arbete, som vi alla får njuta resultatet av. Vårt arbete i LPA får sin betydelse av att vi 

kan stöda dem i deras viktiga arbete. 

 

Ett varmt tack för ett gott samarbete under det gångna året! 
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