
KOSTNADER
1 166 miljoner euro

INTÄKTER
1 166 miljoner euro

  Av staten för skötsel av förmåner 651 mn e, 55 %

  Av staten för avbytarverksamheten 210 mn e, 18 %

 Av kunderna 180 mn e, 15 %

 Av andra pensionsanstalter 104 mn e, 10 %

 Av FPA 12 mn e, 1 %

 Av placeringarna 9 mn e, 1 %

PENSIONER, ERSÄTTNINgAR 
Och övRIgA uTbETAlNINgAR

916 miljoner euro

  Arbetspensioner 743 mn e, 64 %

  Avbytarverksamhet 210 mn e, 18 %

 Avträdelsesystem 130 mn e, 11 %

 Olycksfallsersättningar 41 mn e, 3 %

 Driftskostnader 24 mn e, 2 %

 övriga kostnader 18 mn e, 2 %

  Ålderspensioner 580 mn e, 63 %

  Avträdelsesystem 130 mn e, 14 %

 Familjepensioner + grupplivförsäkring 88 mn e, 10 %

 Invalidpensioner 69 mn e, 8 %

 Olycksfallsersättningar + sjukdagpenningar 41 mn e, 4 %

 Arbetslöshetspensioner + övriga ersättningar 8 mn e, 1 %

E KO N O m I N  O c h  P E R S O N A l E N

värdet av de förmåner och tjänster som lPA betalade var 1 126 miljoner euro när avbytarverksamheten medräknas.

Av de pensioner och förmåner som lPA betalade var statens betalningsandel 71 procent, jordbrukarnas 20 procent och  

de andra pensionsanstalternas 9 procent. Staten ersatte helt kostnaderna för avbytarverksamheten, 210 miljoner euro, som 

inte medräknats här. På grund av de minskade utgifterna för avträdelsesystemet krympte statens betalningsandel en aning 

från året innan.

lPA:s driftskostnader minskade på målsatt sätt med fyra procent och var 24 miljoner euro. Av beloppet utgjordes de  

största posterna av personalkostnader (11 miljoner euro) och datakostnader (10 miljoner euro).

Intäkterna av placeringsverksamheten enligt gängse värden var 15 miljoner euro, vilket var 11,7 procent på det bundna 

kapitalet. vid årets slut var marknadsvärdet av lPA:s placeringar 160 miljoner euro. Av placeringarna utgjordes 42 procent 

av ränte- och räntefondsplaceringar, 31 procent av aktie- och aktiefondsplaceringar, 24 procent av fastighets- och fastighets-

fondsplaceringar samt 3 procent av andra placeringar.

lPA hade 219 anställda vid utgången av 2010. Omräknat till nettoantal blir personalantalet 185. Antalet anställda minskade 

med 5,7 procent under året.

bland personalen fanns 57 ombudsmän, av vilka 19 var heltidsanställda. Ombudsmännen tog emot kunder på nästan 200 

ställen.

medelåldern bland personalen var 50,7 år. De anställda som gick i ålderspension gjorde det i snitt vid 64,5 års ålder.

lPA:s årsöversikt 2010
Norrskensvägen 6, 02100 Esbo
växel 020 630 0500

LPA:s verksamhetsberättelse och bokslut 2010 kan läsas i sin helhet på internet
www.lpa.fi  Om LPA  Årsredovisning



I N T E  Av  A R b E T E  A l l E N A 

Fjolåret var ett framgångsrikt år för lPA. Ett centralt mål var att försnabba behandlingen 

av kundernas ansökningar om förmåner, och det lyckades vi med.

Att nya funktionssätt tagits i bruk syntes också i utvecklingen av driftskostnaderna.  

De totala driftskostnaderna sjönk med fyra procent jämfört med året innan. Fram-

för allt kunde kostnaderna minskas i fråga om datautgifterna.

värdet av de förmåner och tjänster som lPA betalade var totalt 1,1 miljard 

euro. Antalet försäkrade lantbruksföretagare var nästan 79 000.

Det var särskilt glädjande att antalet olycksfall i lantbruksarbetet fortsatte att 

minska. År 2010 inträffade nästan tio procent färre olycksfall än året innan. 

under de två senaste åren har olycksfallen minskat med nästan en femtedel. 

genom lPA:s verksamhet för skydd i arbete och för främjande av arbetshäl-

san strävar vi efter att den sjunkande trenden i antalet olycksfall ska fortsätta. 

År 2010 var det andra året då lPA försäkrade stipendiater. En fjärdedel mer 

ansökningar från stipendiater behandlades än under det föregående året. 

Totalt 4 400 försäkringsansökningar inkom under året. Enligt kundenkäterna 

har stipendiaterna varit mycket nöjda med vår service.

I lagstiftningen om avbytarservice genomfördes positiva ändringar i början av 

2010. En lag om avbytarservice för pälsdjursuppfödare trädde i kraft och antalet 

semesterdagar för lantbruksföretagare ökade med en dag till 26 dagar. Ett tre-

årigt försök med vikariehjälp för renskötare inleddes och pågår åren 2010–2012.

Avbytarservice och vikariehjälp är viktiga tjänster som stödjer lantbruksföretagarnas 

välbefinnande i arbetet. Det är viktigt att ytterligare utveckla dessa tjänster, liksom 

även företagshälsovården för lantbruksföretagare.

under 2010 bereddes vid lPA ett mångsidigt arbetshälsoprogram i syfte att öka lant-

bruksföretagarnas friska år i arbetet. Programmet främjar även det allmänna samhäl-

leliga målet att förlänga arbetskarriärerna.

med arbetshälsoprogrammets motto ”Inte av arbete allena” vill vi påminna om att 

det som motvikt till vardagsjäktet behövs tillräcklig vila och rekreation för att man  

ska känna arbetsglädje och orka arbeta.

Genom en högklassig social trygghetsservice stödjer vi kundernas välbefinnande i 

arbetet. En god hälsa hjälper såväl lantbruksföretagare som forsknings- och konst-

närsstipendiater till framgång i deras viktiga arbete.

Päivi huotari

verkställande direktör 

K u N D E R N A

lPA sköter den lagstadgade pensions- och olycksfallsförsäkringen för lantbruksföretagare och stipendiater samt svarar för  

en fungerande avbytarservice inom lantbruket.

I slutet av 2010 hade lPA 78 600 lFöPl-försäkrade och 96 200 OFlA-försäkrade lantbruksföretagare som kunder. Till  

kunderna hörde också 151 800 pensionstagare.

Antalet lFöPl-försäkrade lantbruksföretagare minskade med 3,2 procent, de OFlA-försäkrade med 2,4 procent och pen-

sionstagarna med 3,4 procent från året innan. 

Av de LFÖPL-försäkrade kunderna var 1 100 renskötare och 700 yrkesfiskare. Renskötarna minskade med 1,6 procent och 

yrkesfiskarna med 6,3 procent.

Fler stipendiater försäkrades än året innan. I slutet av året fanns bland kunderna 2 350 lFöPl- och OFlA-försäkrade stipen-

diater, vilket är en tredjedel mer än ett år tidigare. Av stipendiaterna var 68 procent forskare och 32 procent konstnärer. 

Stipendiaternas försäkringsperioder var i snitt 14 månader.

under året tog 25 800 husdjursföretagare ut semester. Antalet semesterberättigade företagare minskade med 6,5 pro-

cent. under året anlitade 10 700 personer vikariehjälp, vilket var en minskning med 5,6 procent. Den nya möjligheten till 

vikariehjälp för renskötare utnyttjades av 60 företagare. Antalet lokala enheter för avbytarservice inom lantbruket var 69,  

vilket är 15 enheter färre än året innan.

v E R K S A m h E T E N

Ett centralt mål i lPA:s verksamhet var att öka kundtillfredsställelsen. handläggningstiderna för ansökningarna om förmåner 

minskade med några dagar. Allt fler kunder övergick till att sköta sina ärenden elektroniskt, och tack vare det kunde besluten 

fås snabbare.

under året avgjordes inemot 60 000 ansökningar om försäkringar och förmåner. Totalantalet ansökningar minskade med 

fyra procent från året innan, fastän det fortfarande kom in mycket ansökningar om ålderspension på grund av att de stora 

åldersklasserna håller på att gå i pension. 

Arbetsolycksfallen bland lantbruksföretagare fortsatte att minska. Per hundra försäkrade inträffade 4,6 arbetsolycksfall,  

vilket är nästan tio procent mindre än ett år tidigare.

År 2010 började 573 personer få avträdelsestöd från jordbruket. Det är 45 procent mindre än året innan. Jordbrukare 

upphörde med odling på 351 gårdar genom avträdelsesystemet. Att avträdelserna var få i fjol kan ha berott på den nya lag  

om avträdelsestöd som trädde i kraft vid ingången av 2011 och som gör det möjligt att få avträdelsestöd genom utarren- 

dering av åkermarken.

I lagstiftningen om avbytarservice genomfördes ett antal ändringar i början av 2010. Ett treårigt försök med vikariehjälp  

för renskötare pågår åren 2010 –2012 och administreras av lPA. En lag om avbytarservice för pälsdjursuppfödare trädde 

också i kraft. Antalet semesterdagar för lantbruksföretagare ökade med en dag till 26 dagar. 

I slutet av året var lantbruksföretagarnas lFöPl-arbetsinkomst i snitt 17 750 euro. ökningen från det föregående året var 

4,7 procent. bland stipendiater var årsarbetsinkomsten i snitt 19 400 euro vid årets slut. 


