Verkställande direktörens översikt

Utmaningarna i våra lantbrukarkunders vardag fortsatte på
grund av den svaga lönsamhetsutvecklingen. Året som gått var
exceptionellt besvärligt i fråga om väderleksförhållandena. Ekonomiska utmaningar leder ofta också till problem med att orka
med arbetet. För att svara på behoven startade vi i början av
2017 projektet Ta hand om bonden med finansiering ur statsbudgeten. Genom projektet har vi redan kunnat hjälpa över tusen jordbrukare som haft utmaningar med att orka. Projektet
har upplevts som behövligt och verkningsfullt, och det kan fortsätta genom att finansiering beviljats till slutet av nästa år.
Med tanke på de kunder som arbetar på stipendium kartlade
vi arbetshälsoutmaningarna bland vetenskapsidkare och konstutövare. Ensamarbete och avsaknaden av stödnätverk är utmärkande för såväl stipendiatarbete som lantbruksföretagararbete.
Vi började genomföra ett arbetshälsoprogram för stipendiater,
understödde nätverksbyggande och ordnade ett första Må braevenemang för vetenskapsidkare.
Verkställandet av pensionsreformen inleddes smidigt i början av året. Partiell förtida ålderspension visade sig vara en populär ny pensionsform även bland våra kunder. Samtidigt som vi genomförde reformer lyckades vi förkorta handläggningstiderna för ansökningar om försäkringar, pensioner och olycksfallsersättningar. Vi har nått det här fina resultatet tack vare vår kunniga och motiverade personal.
Under året stakade vi tillsammans ut LPA:s strategi och vision fram till 2022. Vi förverkligar och utvecklar aktivt social trygghet och tjänster för våra kunders välbefinnande. Vi säkerställer att verksamheten
är kundnära och kostnadseffektiv. De anställdas kompetens bör svara mot de föränderliga behoven i
vår verksamhetsmiljö.
Under den påbörjade strategiperioden kommer vi i synnerhet att koncentrera oss på att stödja våra
kunders arbetshälsa. Med hjälp av erfarenheterna av projektet Ta hand om bonden och genom nätverk
ska vi bygga upp en modell för förebyggande arbetshälsoverksamhet på längre sikt. Vi kan utnyttja erfarenheterna för att stödja alla våra kundgruppers välbefinnande. Våra kunder utför ett värdefullt arbete
inom lantbruk, fiske och renskötsel samt konst och vetenskap. Vår uppgift är att stödja deras välbefinnande i detta viktiga arbete.
Systemet med avträdelsestöd, som syftar till att främja generationsväxlingar inom jordbruk och renskötsel, upphör enligt nuvarande lagstiftning vid utgången av 2018. I anslutning till detta har behovet av
kundservice och information redan nu ökat betydligt. Under innevarande år satsar vi på detaljerad rådgivning och kundkommunikation. Samtidigt som systemet med avträdelsestöd håller på att avslutas så
har man på EU-nivå börjat bekymra sig för hur ungdomar ska fås med i lantbruksnäringen. Systemet
med avträdelsestöd som Finland haft i mer än 40 år har svarat på just denna utmaning: det har främjat
kontinuiteten i lantbruket och överlåtelser av gårdar till unga företagare.
Flera frågor som gäller utvecklande av den sociala tryggheten dryftas för närvarande i olika arbetsgrupper. Bland annat synar man behoven av att förnya företagarpensionerna och vidarebearbetar man rehabiliteringskommitténs förslag. Samtidigt pågår arbetet på den omfattande landskaps- och vårdreformen, som också inverkar på avbytarservicen och företagshälsovården. Det är fortfarande öppet vilken
LPA:s roll blir vid verkställandet av avbytarservice. Det väsentliga är att servicen fungerar även i fortsättningen och på jämlika villkor.
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Alla de nämnda projekten har beröringspunkter med våra kunders sociala trygghet som helhet och med
den service kunderna får. Vår uppgift är att se till att särdragen i våra kunders näringsgrenar och verksamheter beaktas i de här omfattande utvecklingsprojekten.
Ett varmt tack för ett samarbete av stor betydelse som stöd för våra kunders liv.
Enligt vår vision, för kundens bästa – Vi tryggar din vardag och stöder ditt arbete!
Päivi Huotari
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