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1 Varför behöver vi hållbar utveckling?

Fokus på hållbarhet
Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov.
Hållbar utveckling har varit betydelsefull i den finländska regeringens strategier
och program allt sedan 1990. Hållbarhetsutmaningen gäller hela det finländska
samhället och alla dess aktörer, även Folkpensionsanstalten (FPA). Ett av våra
strategiska fokusområden 2012–2015 är att vår verksamhet påverkar samhället
och att den är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar. Programmet för hållbar utveckling stödjer detta fokusområde.

Grunden för och målet med programmet
Grunden för programmet Hållbar utveckling är vårt samhällsansvar. Det förutsätter att vi beaktar främjandet av en hållbar utveckling i all vår verksamhet. Vi är en viktig aktör ur ett nationellt perspektiv. Vår verksamhet har en
utbredd inverkan på det finländska samhället. Vi vill sörja för att våra kunder,
vår personal och vår miljö mår bra.
Vårt mål är att vara en exemplarisk och aktiv aktör när det gäller att främja
och påverka hållbarhetstänkandet. Detta stärker vår organisation och vår ställning som en ansvarsfull verkställare av den finländska sociala tryggheten.
FPA har redan program och planer som stödjer en hållbar utveckling. Programmet Hållbar utveckling koncentrerar vår organisations ansvar och det arbete som för den hållbara utvecklingen framåt. Det styr också uppdateringen och
utvecklingen av olika program och planer. Programmet ger oss således möjlighet att granska och utveckla vår organisation ur ett nytt perspektiv.
Att genomföra hållbar utveckling kräver långsiktighet. Målen nås inte på en
kort tid och det är också krävande att mäta måluppfyllelsen. Än går vi framåt
med små steg, än med stora, men vi utvidgar den verksamhet som stödjer en
hållbar utveckling.

En gemensam global utmaning
Vi behöver hållbar utveckling, eftersom det råder en obalans mellan jordens
ekologiska, sociala och ekonomiska resurser. Beräkningar av det ekologiska
fotavtrycket visar att mänskligheten överskred en ekologiskt hållbar gräns redan på 1980-talet. 2007 hade vi redan behövt ett och ett halvt jordklot för att

3

producera den mängd naturresurser som motsvarar våra konsumtionsvanor
och för att hantera det avfall som uppstått. Klimatförändringen medför nya
slags hot och utmaningar för välfärden och de system som upprätthåller den.
Risker förorsakas inte bara av miljöförändringarna utan också av förändringarna i världsekonomin som även har många skadliga sociala följder både i Finland och globalt.
Globala ekologiska, sociala och ekonomiska utmaningar är en del av FPA:s
nuvarande omvärld. För att vi ska kunna sköta vårt uppdrag nu och i framtiden måste vi aktivt följa utvecklingen i vår omvärld. Vi måste också försöka
förbereda oss på förändringarna i omvärlden och anstränga oss för att vända
utvecklingen i en riktning som är gynnsammare för oss själva och kommande
generationer.

Hållbarhet är summan av många faktorer
I hållbar utveckling ingår traditionellt tre dimensioner: en ekologisk, social och
ekonomisk dimension. I hållbarhetstänkandet har man allt oftare tagit med
också andra dimensioner, såsom en hållbar utveckling i fråga om människor
och kultur.
En ekologiskt hållbar utveckling innebär att man bevarar naturens mångfald
och ekosystemens funktionsförmåga. Detta betyder att gränserna för vad naturen klarar av inte får överskridas på grund av en överexploatering av naturresurserna eller på grund av föroreningar. En socialt hållbar utveckling hänger
samman med rättvisa och jämlikhet i samhället och med en tryggad försörjning
för människorna samt med delaktighet och förtroende för samhällsinstitutionerna. En ekonomiskt hållbar utveckling är en balanserad utveckling som inte
grundar sig på överskuldsättning eller bortslösande av existerande reserver. En
hållbar utveckling gör det lättare att ta emot framtida samhällsutmaningar och
ekologiska utmaningar.
Hållbar utveckling är ett flerdimensionellt fenomen där delfaktorerna är
bundna till varandra. En hållbar utveckling inbegriper också ett måttfullt utnyttjande av icke-förnybara naturresurser och beaktande av både miljö och miljövärden. Ekonomisk
hållbarhet är också grunden för en socialt hållbar
utveckling. En viktig del av den sociala hållbarheten är ekonomiskt hållbara och tillförlitliga sociala
trygghetssystem. Detta gäller i synnerhet FPA som
genom sin ställning och verksamhet administrerar
grundtryggheten och aktivt utvecklar de sociala
trygghetssystemen. Systemen lindrar de mänskliga problem som olika livskriser, internationella
och nationella ekonomiska konjunktursvängningar samt i allt högre grad också miljöförhållanden
(såsom klimatförändringen) kan skapa.
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Social hållbarhet förutsätter också mänskliga resurser, stimulans av dessa
och möjligheter att växa som människa. Här spelar skolorna och arbetslivet en
viktig roll. Ekologisk hållbarhet är igen en förutsättning för all mänsklig verksamhet.

2 Hållbara arbetssätt
Hållbarhet som FPA:s strategiska fokusområde innebär att ansvarsfulla och
etiska arbetssätt som främjar en hållbar utveckling ska vara en del av vår organisations dagliga verksamhet och av vars och ens arbete vid FPA.
För att stödja en hållbar utveckling
• sörjer vi för våra kunders grundtrygghet och välfärd
• är vi en ansvarsfull arbetsgivare
• arbetar vi på ett ekologiskt hållbart sätt
• säkerställer vi att vår verksamhet är ekonomiskt hållbar
• bär vi ett samhällsansvar.

Klart uttalat betyder dessa principer följande:

2.1 Vi sörjer för våra kunders grundtrygghet och välfärd
• I vår service bemöter vi kunderna ansvarsfullt, jämlikt och
Exempel:
likvärdigt.
Vi söker en lösning på kundens livs• Vi fördjupar vår förståelse för
situation tillsammans med kunden och
kunderna och bygger upp vår
andra aktörer.
service med detta som utgångspunkt. Våra kunder medverkar
också i utvecklandet av förmånerna.
• Vi stärker alltjämt vårt förtroende för kunderna och förenklar ansökningsprocessen.
• Vi producerar våra tjänster så att de är lättillgängliga för kunderna. Vi eftersträvar enkelhet och ekologisk hållbarhet genom att utnyttja e-tjänster.
• Vi verkar för att garantera en tillräcklig grundtrygghet genom att delta i utvecklings- och lagstiftningsarbetet som gäller det sociala trygghetssystemet.
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2.2 Vi är en ansvarsfull arbetsgivare
• Genom långsiktig planering
säkerställer vi att våra personalExempel:
resurser är i balans.
I vår rekrytering beaktar vi också ar• Vi planerar arbetet utifrån helhebetstagare med nedsatt arbetsförmåga.
ter och processer för att arbetet
Vi uppskattar i förväg den personalreska vara meningsfullt och löpa
surs som behövs i arbetet.
smidigt.
Vi utvecklar vår kompetens.
• Vi säkerställer att varje FPA-anställd ska kunna medverka i att
utveckla sitt arbete.
• Vi arbetar förebyggande för de anställdas arbetshälsa genom att erbjuda
mångsidiga tjänster.
• Vi stödjer de anställda i deras kompetensutveckling och skapar möjligheter
för dem att utveckla sig yrkesmässigt.
• Vi uppmuntrar de anställda att ta ansvar för välbefinnandet på hela arbetsplatsen och att främja hållbarheten.

2.3 Vi arbetar på ett ekologiskt hållbart sätt
• Vi identifierar och bedömer den
miljöpåverkan som våra arbetsExempel:
sätt har.
Vi förespråkar virtuella mötesprinciper,
• Av varje FPA-anställd förutsätundviker onödiga utskrifter och resor.
ter vi arbetssätt som sparar på
Vi sorterar och återvinner rätt.
miljön.
• I vår verksamhet utnyttjar vi teknik som minskar belastningen
på miljön.
• Vi producerar de tjänster som
vår verksamhet förutsätter på ett ändamålsenligt och miljömedvetet sätt.
• Vi tar hänsyn till miljöfrågor i våra avtalsförhållanden och i samarbetet med
våra intressenter.
• Vi utnyttjar våra lokaler effektivt, ändamålsenligt och ekonomiskt.

2.4 Vi säkerställer att vår verksamhet är ekonomiskt hållbar
• Vi säkerställer en tillräcklig och
hållbar finansiering av vår verksamhet genom att delta i det
utvecklings- och lagstiftningsarbete som gäller det sociala
trygghetssystemet.
• Vi håller våra omkostnader på
en finansiellt hållbar nivå.

Exempel:
Vi beaktar energieffektiviteten i vår
verksamhet och följer upp energiförbrukningen.
Vi utreder omsorgsfullt om nya anskaffningar är nödvändiga.
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• Vi ser till att de medel som behövs för förmånsutbetalningen och betalningen av våra omkostnader dagligen räcker till.
• Vi sköter våra tillgångar ansvarsfullt och tar i mån av möjlighet hänsyn till
hållbar utveckling i vår placeringspolicy.
• Vi omfattar ett livscykeltänkande och gör ekonomiskt och ekologiskt hållbara
anskaffningar.
• Vi tar hand om de redskap som hör till vårt arbete.

2.5 Vi har ett samhällsansvar
• Genom vår verksamhet arbetar vi för ett rättvist samhälle, för jämlikhet och
stabilitet och för ekologisk hållbarhet.
Exempel:
• Vi integrerar principerna för hållVi ger förslag till utvecklingen av den
bar utveckling i vårt samarbete
lagstiftning som gäller det sociala
med intressenterna.
trygghetssystemet.
• Vi iakttar god förvaltningssed i
vår verksamhet.
• Vi utvecklar och forskar i den
sociala tryggheten och dess verkställighet ur ett hållbarhetsperspektiv och
medverkar i samhällsdebatten.

3 Genomförande och utvärdering av programmet
Principerna för en hållbar utveckling beaktas i allt beslutsfattande och i all
verksamhet vid FPA. Det är alla enheters och alla anställdas ansvar att arbeta
för dessa principer vid FPA. Hållbarhetsperspektivet ingår i enheternas resultatavtal och resultatrapporter.
För att befästa arbetssätt som uppfyller kraven för hållbar utveckling beaktas
perspektivet också i FPA:s projektplaner och i processutvecklingen. I framtiden
kommer också hållbarhetsperspektivet och samhällsansvaret att införas i FPA:s
årsredovisning.
Programmet upptar riktlinjerna för FPA:s principer för främjandet av hållbar
utveckling i vår organisations verksamhet. Programmet uppdateras efter behov
i varje planeringsperiod. För att kunna följa upp genomförandet av hållbar utveckling utvecklar vi mått och utvärderingsmetoder.

En hållbar utveckling vid FPA
7.2.2012
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