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KULUT
1 166 milj. euroa

TUoToT
1 166 milj. euroa

 Valtiolta etuuksien hoitoon 651 milj. e, 55 %

 Valtiolta maatalouslomitukseen 210 milj. e, 18 %

 Asiakkailta 180 milj. e, 15 %

 Muilta eläkelaitoksilta 104 milj. e, 10 %

 Kelalta 12 milj. e, 1 %

 Sijoituksista 9 milj. e, 1 %

ELäKKEET, KorVAUKSET 
jA MUUT SUoriTUKSET

916 milj. euroa

 Työeläkkeet 743 milj. e, 64 %

 Maatalouslomitus 210 milj. e, 18 %

 Luopumisjärjestelmät 130 milj. e, 11 %

 Tapaturmakorvaukset 41 milj. e, 3 %

 Liikekulut 24 milj. e, 2 %

 Muut kulut 18 milj. e, 2 %

 Vanhuuseläkkeet 580 milj. e, 63 %

 Luopumisjärjestelmät 130 milj. e, 14 %

 Perhe-eläkkeet+ryhmähenkivakuutus 88 milj. e, 10 %

 Työkyvyttömyyseläkkeet 69 milj. e, 8 %

 Tapaturmakorvaukset+sairauspäivärahat 41 milj. e, 4 %

 Työttömyyseläkkeet+muut korvaukset 8 milj. e, 1 %

TA L o U S  j A  h E n K i L ö S T ö

Melan maksamien etuuksien ja palveluiden arvo oli 1 126 miljoonaa euroa sisältäen maatalouslomituksen.

Melan maksamista eläkkeistä ja etuuksista valtion maksuosuus ilman lomitusta oli 71 prosenttia, viljelijöiden 20 prosenttia 

ja muiden eläkelaitosten 9 prosenttia. Maatalouslomituksesta aiheutuneet kustannukset, 210 miljoonaa euroa, valtio korvasi 

kokonaan. Luopumisjärjestelmämenojen vähenemisestä johtuen valtion maksuosuus pieneni hieman edellisestä vuodesta.

Melan liikekulut alenivat tavoitteen mukaisesti neljällä prosentilla ja olivat 24 miljoonaa euroa. Liikekuluista merkittävimmät 

osat muodostuivat henkilöstökuluista (11 milj. e) ja tietohallintokuluista (10 milj. e).

Sijoitustoiminnan käyvin arvoin laskettu tuotto oli 15 miljoonaa euroa, mikä oli 11,7 prosenttia sitoutuneelle pääomalle. 

Melan sijoitukset olivat vuoden lopussa markkina-arvoltaan 160 miljoonaa euroa. Sijoituksista 42 prosenttia oli korko- ja kor-

korahastosijoituksia, 31 prosenttia osake- ja osakerahastosijoituksia, 24 prosenttia kiinteistö- ja kiinteistörahastosijoituksia ja  

3 prosenttia muita sijoituksia.

Vuoden 2010 lopussa Melassa työskenteli 219 toimihenkilöä. nettohenkilömääräksi muunnettuna toimihenkilöiden määrä oli 

185. henkilökunnan määrä väheni vuoden aikana 5,7 prosenttia.

Melan palveluksessa oli 57 asiamiestä, joista 19 oli päätoimisia. Asiamiehet ottivat asiakkaita vastaan lähes 200 toimipisteessä.

henkilökunnan keski-ikä oli 50,7 vuotta. Toimihenkilöt siirtyivät vanhuuseläkkeelle keskimäärin 64,5 vuoden iässä.
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M AU S TA  T y ö  E L ä M ä L L ä

Viime vuosi oli Melalle menestyksekäs. Pystyimme nopeuttamaan asiakkaidemme etuus-

hakemusten käsittelyä, mikä oli keskeinen tavoitteemme.

Toimintatapojen uudistaminen näkyi myös liikekulujen kehityksessä. Kokonaisliike- 

kulut alenivat neljällä prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna. Kustannuksia saatiin 

alennettua ennen kaikkea tietohallintomenoissa.

Melan maksamien etuuksien ja palveluiden arvo oli yhteensä 1,1 miljardia euroa. 

Maatalousyrittäjävakuutettujen määrä oli lähes 79 000.

Erityisen ilahduttavaa oli, että maataloustöissä tapahtuneiden tapaturmien  

määrä väheni edelleen. Vuonna 2010 sattui lähes kymmenen prosenttia vä- 

hemmän tapaturmia kuin vuotta aikaisemmin. Kahdessa vuodessa tapaturmien 

määrä on alentunut lähes viidenneksellä. Melan tekemällä työturvallisuus- ja 

työhyvinvointityöllä pyrimme osaltamme pitämään tapaturmien määrän edel-

leen laskusuunnassa.

Apurahansaajat olivat Melan asiakkaina toista vuotta. Apurahansaajien hake-

muksia käsiteltiin neljännes enemmän kuin edellisenä vuonna. Vakuutushake-

muksia saapui vuoden aikana kaikkiaan 4 400. Apurahansaajat ovat olleet asia-

kastutkimusten mukaan varsin tyytyväisiä palveluumme.

Lomituslainsäädännössä tapahtui vuoden 2010 alussa myönteisiä muutoksia. Tur-

kistuottajien lomituspalvelulaki tuli voimaan ja maatalousyrittäjien vuosilomapäi-

vien lukumäärä lisääntyi yhdellä 26 päivään. Kolmevuotinen poronhoitajien sijais-

apukokeilu käynnistyi ja se kattaa vuodet 2010–2012. 

Maatalouslomitus ja sijaisapu ovat tärkeitä palveluita maatalousyrittäjien työhy-

vinvoinnin tukemisessa. niiden, samoin kuin maatalousyrittäjien työterveyshuollon, 

kehittämistä onkin syytä jatkaa.

Vuoden 2010 aikana Melassa valmisteltiin monipuolinen maatalousyrittäjien työhy-

vinvointiohjelma, jonka tavoitteena on lisätä maatalousyrittäjien terveitä työvuosia. 

ohjelma edistää osaltaan yleistä yhteiskunnallista tavoitetta työurien pidentämisestä.

Työhyvinvointiohjelman Mausta työ elämällä -tunnuslauseella haluamme muistuttaa, 

että arjen kiireiden keskellä riittävä lepo ja virkistäytyminen lisäävät työniloa ja jaksa-

mista.

huolehtimalla laadukkaasti asiakkaidemme sosiaaliturvasta tuemme heidän hyvin-

vointiaan. hyvinvointi puolestaan auttaa niin maatalousyrittäjiä kuin tieteen ja taiteen 

harjoittajia menestymään tärkeässä työssään.

Päivi huotari

toimitusjohtaja

A S i A K K A AT

Mela hoitaa maatalousyrittäjien ja apurahansaajien lakisääteistä eläke- ja tapaturmavakuuttamista sekä vastaa maatalouslo-

mituksen toimivuudesta.

Melan asiakkaina oli vuoden 2010 lopussa 78 600 MyEL-vakuutettua ja 96 200 MATA-vakuutettua maatalousyrittäjää.  

Eläkkeensaajia Melalla oli vuoden lopussa asiakkainaan 151 800.

MyEL-vakuutettujen maatalousyrittäjien määrä väheni edellisestä vuodesta 3,2 prosenttia, MATA-vakuutettujen 2,4 pro- 

senttia ja eläkkeensaajien 3,4 prosenttia. 

MyEL-vakuutetuista asiakkaista poronhoitajia oli 1 100 ja kalastajia 700. Poronhoitajien määrä väheni 1,6 prosenttia ja kalas-

tajien 6,3 prosenttia.

Apurahansaajien vakuuttaminen vilkastui edellisestä vuodesta. Vuoden lopussa Melan asiakkaina oli 2 350 MyEL- ja MATA-

vakuutettua apurahansaajaa, mikä on kolmannes enemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Apurahansaajista 68 prosenttia  

oli tutkijoita ja 32 prosenttia taiteilijoita. Apurahansaajien vakuutusjaksot olivat keskimäärin 14 kuukauden mittaisia.

Vuosilomaa käyttäneitä karjatalousyrittäjiä oli 25 800. Vuosilomaan oikeutettujen yrittäjien määrä väheni 6,5 prosenttia. 

Sijaisavun käyttäjiä oli vuoden aikana 10 700. Sijaisavun käyttäjien määrä väheni 5,6 prosenttia. Uutta poronhoitajien sijais-

apua hyödynsi 60 porotalousyrittäjää. Maatalouslomituksen paikallisyksiköitä toimi vuoden aikana 69, mikä on 15 yksikköä 

vähemmän kuin edellisenä vuonna.

To i M i n TA

Melan toiminnan keskeinen tavoite oli asiakastyytyväisyyden parantaminen. Etuushakemusten käsittelyajat lyhenivätkin muu-

tamilla päivillä. yhä useammat asiakkaat siirtyivät käyttämään sähköistä palvelukanavaa, mikä nopeutti päätösten saamista.

Vuoden aikana annettiin päätös lähes 60 000 vakuutus- tai etuushakemukseen. hakemusten kokonaismäärä väheni neljäl- 

lä prosentilla edellisestä vuodesta, vaikka vanhuuseläkehakemuksia saapui edelleen runsaasti suurten ikäluokkien siirtyessä 

eläkkeelle.

Maatalousyrittäjille sattuneiden työtapaturmien määrä jatkoi laskuaan. Työtapaturmia sattui 4,6 sataa vakuutettua kohden, 

mikä on lähes kymmenen prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Maatalouden luopumistukia alkoi vuoden 2010 aikana 573 henkilöllä, mikä on 45 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Luo-

pumisjärjestelmän kautta viljelystä luovuttiin 351 maatilalla. Luopumistuelle siirtymisiä vähensi vuoden 2011 alusta voimaan 

tullut uusi luopumistukilaki, mikä mahdollistaa myös peltojen vuokrauksen kautta luopumisen.

Lomituslainsäädännössä tapahtui vuoden 2010 alussa muutamia muutoksia. Kolmevuotinen poronhoitajien sijaisapukokeilu 

käynnistyi ja se kattaa vuodet 2010 –2012. Mela hoitaa poronhoitajien sijaisavun hallinnoinnin. Myös turkistuottajien lomi-

tuspalvelulaki tuli voimaan vuoden alussa ja maatalousyrittäjien vuosilomapäivien lukumäärä lisääntyi yhdellä 26 päivään. 

Vuoden lopussa maatalousyrittäjien keskimääräinen vuotuinen MyEL-työtulo oli 17 750 euroa. nousua edelliseen vuoteen 

oli 4,7 prosenttia. Apurahansaajien keskimääräinen MyEL-työtulo oli vuoden lopussa 19 400 euroa.


