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Asiakkaat

Melalla oli vuoden 2012 lopussa 75 919 MYEL-vakuutettua ja 94 840 MATA-vakuutettua asiakasta. 
MYEL-vakuutetuista asiakkaista poronhoitajia oli 1 078, kalastajia 632 ja apurahansaajia 2 600. Eläkkeen-
saajia oli vuoden lopussa 137 712.

MYEL-vakuutettujen asiakkaiden kokonaismäärä väheni edellisestä vuodesta 3,2 prosenttia, MATA-va-
kuutettujen 1,9 prosenttia ja eläkkeensaajien 2,8 prosenttia. 

Apurahansaajien työeläkevakuutuksia tuli voimaan 3 550, mikä on suunnilleen sama määrä kuin edel-
lisvuonna. Apurahansaajista 70 prosenttia oli tieteen ja 30 prosenttia taiteen harjoittajia. Apurahansaajien 
vakuutusjaksot olivat keskimäärin 16 kuukauden mittaisia.

Vuosilomaan oikeutettuja kotieläinyrittäjiä oli 23 300. Kotieläinyrittäjien määrä väheni vuoden aikana 
6,2 prosenttia.

Vuoden lopussa maatalousyrittäjien keskimääräinen vuotuinen MYEL-työtulo oli 18 850 euroa. Nousua 
edelliseen vuoteen oli 3,6 prosenttia. Apurahansaajien keskimääräinen MYEL-työtulo oli 20 525 euroa, 
jossa nousua oli 2,4 prosenttia.

Mela hoitaa maatalous- 
yrittäjien ja apurahansaa- 
jien lakisääteistä eläke- ja 
tapaturmavakuuttamista 
sekä vastaa maatalous- 
lomituksen toimivuudesta.

Melan vuosi
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Työhyvinvointia edistämässä

Epävakaa taloustilanne pakotti valtion tekemään viime vuonna ikäviä säästöpäätöksiä ja ne kohdistuivat 
myös Melan asiakaskunnan sosiaaliturvaan. Säästöistä huolimatta tarjoamme asiakkaillemme jatkossakin 
kattavan henkilövakuutusturvan yrittäjyyden ja apurahatyöskentelyn tueksi.

Tärkeäksi kehittämiskohteeksi näemme asiakkaidemme työhyvinvoinnin edistämisen. Sosiaali- ja ter-
veysministeriö asetti viime vuonna työryhmän pohtimaan keinoja maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin 
edistämiseksi. Tämän työryhmän työskentelyyn Mela antaa vahvan asiantuntijapanoksensa.

Apurahansaajia koskevat kehittämiskysymykset ovat puolestaan esillä luovilla aloilla työskentelevien ja 
muiden itsensä työllistävien sosiaaliturvaa pohtivassa työryhmässä. Toivon, että vireillä olevat kehittämis-
hankkeet etenevät kuluvan vuoden aikana suotuisasti asiakaskuntamme hyväksi.

Asiakaspalvelun painopisteenä on hakemuskäsittelyn tehostaminen. Tavoitteena on muutaman vuoden 
kuluessa päästä yksityisen sektorin työeläke- ja tapaturmavakuutusalan nopeimpiin käsittelyaikoihin. Laa-
dukas palvelu, lainmukaiset ratkaisut ja kustannustehokkuuden säilyttäminen hyvällä tasolla ovat keskeiset 
tavoitteemme jatkossakin.

Tarjoamme asiak- 
kaillemme kattavan 
henkilövakuutusturvan 
yrittäjyyden ja apuraha- 
työskentelyn tueksi.

Päivi Huotari
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Toiminta

Kertomusvuoden aikana annettiin päätös 54 000 vakuutus- tai etuushakemukseen. Hakemusten koko-
naismäärä väheni vajaalla kolmella prosentilla edellisestä vuodesta.

Melan asiakkaat siirtyivät työeläkkeelle keskimäärin 62,5-vuotiaina. Edellisenä vuonna työeläkkeelle siir-
ryttiin 61,9-vuotiaina. Työtapaturmien määrä lisääntyi 12 prosentilla. Työtapaturmia korvattiin reilut 4 800, 
mikä oli 5,1 sataa vakuutettua kohden. 

Luopumisjärjestelmän kautta viljelystä luovuttiin 425 tilalla. Peltojen vuokrausmahdollisuus poistui luo-
pumistukilaista vuoden 2012 alussa. Vuoden 2013 alussa poistui myös mahdollisuus myydä pellot lisä-
maaksi lähialueen viljelijälle. Ainoaksi luopumistavaksi jäi jäljelle sukupolvenvaihdos.

Työhyvinvointiohjelmaan liittyen Mela oli mukana kehittämässä maatalousyrittäjille varhaisen välittämi- 
sen mallin ja järjestämässä siitä koulutusta. Toiminnan tarkoituksena on havaita ajoissa yrittäjien työkykyä 
uhkaavat ongelmat ja ehkäistä niitä.

Lomitusjärjestelmässä poronhoitajien kolmevuotinen sijaisapukokeilu päättyi vuoden 2012 lopussa. Lo- 
mituksen paikallisyksiköitä toimi vuoden aikana 47, kuten edellisenäkin vuonna.

Vuonna 2012 tapahtui 
kaksi merkittävää  
muutosta: hakemusten 
sähköinen käsittely otettin 
käyttöön ja Mela muutti 
uuteen toimitaloon. 

Melan vuosi
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Talous

Melan maksamista eläkkeistä ja etuuksista (ei sisällä maatalouslomitusta) valtion maksuosuus oli 70 prosent- 
tia, asiakkaiden 20 prosenttia ja muiden eläkelaitosten 9 prosenttia. Sijoitusten tuottoina saatiin 1 prosentti 
tuloista. Maatalouslomituksen kulut valtio maksoi kokonaan.

Melan maksamien 
etuuksien ja palveluiden 
arvo oli 1 189 miljoonaa 
euroa, josta maatalous- 
lomituksen osuus oli 
224 miljoonaa euroa.

 Vanhuuseläkkeet 661 milj. e

 Luopumisjärjestelmät 105 milj. e

 Perhe-eläkkeet+ryhmähenkivakuutus 91 milj. e

 Työkyvyttömyyseläkkeet 62 milj. e

 Tapaturmakorvaukset+sairauspäivärahat 42 milj. e

 Työttömyyseläkkeet+muut korvaukset 4 milj. e

Eläkkeet, korvaukset 
ja muut suoritukset

965
milj. e

69 % 11 %

9 %

6 %
4 %

1 %
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Melan kokonaisliikekulut olivat 23,8 miljoonaa euroa, josta henkilöstökulujen osuus oli 10,5 miljoonaa 
euroa ja tietohallintokulujen 10,4 miljoonaa euroa. Liikekulut pysyivät edellisvuoden tasolla.

Sijoitustoiminnan käyvin arvoin laskettu tulos oli 22,6 miljoonaa euroa, 12,7 prosenttia sitoutuneelle 
pääomalle. Edellisenä vuonna sijoitustoiminta jäi 3 prosenttia tappiolle. Sijoituksista 45 prosenttia oli kor-
ko- ja korkorahastosijoituksia, 32 prosenttia osake- ja osake-rahastosijoituksia, 19 prosenttia kiinteistö- ja 
kiinteistörahastosijoituksia ja 4 prosenttia muita sijoituksia.

Melan sijoitukset
olivat vuoden lopussa 
markkina-arvoltaan  
162,7 miljoonaa euroa. 

Melan vuosi
2012

 Työeläkkeet 816 milj. e

 Maatalouslomitus 224 milj. e

 Luopumisjärjestelmät 105 milj. e

 Tapaturmakorvaukset 42 milj. e

 Liikekulut 24 milj. e

 Muut kulut 25 milj. e

Tuotot

1 235
milj. e

55 % 18 %

16 %

9 %

1 % 1 %

 Valtiolta etuuksien hoitoon 682 milj. e

 Valtiolta maatalouslomitukseen 224 milj. e

 Asiakkailta 192 milj. e milj. e

 Muilta eläkelaitoksilta 110 milj. e

 Kelalta 11 milj. e

 Sijoituksista 16 milj. e

Kulut

1 235
milj. e

66 % 18 %

9 %

3 %

2 % 2 %
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Henkilöstö

Vuoden 2012 lopussa Melassa työskenteli 213 toimihenkilöä, joista 49 oli alueellisia asiamiehiä. Henkilös-
tön määrä kasvoi vuoden aikana kahdella prosentilla. 

Vanhuuseläkkeelle siirtyi 12 toimihenkilöä keskimäärin 64 vuoden iässä. Uusia toimihenkilöitä palkattiin 
16. Henkilöstön keski-ikä aleni vuodella ja oli 50 vuotta.

Henkilöstö osallistui aktiivisesti Melan järjestämiin monipuolisiin koulutuksiin. Vuoden lopussa aloitettiin 
ensimmäinen, kuuden päivän mittainen asiantuntijavalmennus, johon osallistui 12 toimihenkilöä. 

Esimiestyön laatua mitattiin 360-tutkimuksella. Esimiestyön koettu laatu oli parantunut kahden vuoden 
takaisesta mittauksesta.

Henkilöstön työterveyshuoltopalveluiden toteuttajiksi valittiin vuoden 2012 alussa Metropol Työter-
veys Oy ja Suomen Työterveys ry:n jäsenyhteisöt. Sairauspoissaoloja oli vuoden aikana 3,6 prosenttia 
työajasta, saman verran kuin edellisenä vuonna.

Melan toimihenkilöistä
73 prosenttia oli naisia
ja 27 prosenttia miehiä. Melan vuosi

2012
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Mela on enemmän kuin eläkelaitos

Huolehdimme asiakkaidemme lakisääteisistä työeläke- ja työtapaturmavakuutuksista. Hoidamme myös 
vapaa-ajan tapaturmavakuutusta, ryhmähenkivakuutusta, luopumistukea, Mela-sairauspäivärahaa, maatalo-
uslomitusta ja annamme työturvallisuusopastusta. Melan tarjoamasta sosiaaliturvasta nauttii noin 230 000 
asiakasta.

Uudet yhteystietomme:

• Asiakaspalvelu 029 435 2650
• Vaihde 029 435 11

• Käyntiosoite: Revontulenpuisto 2, 02100 Espoo
• Postiosoite: PL 16, 02101 ESPOO

Lue vuosikertomus kokonaisuudessaan Melan uudistuneilta internetsivuilta www.mela.fi

Muutimme heinäkuussa 
2012 uusiin tiloihin
Espoon Tapiolassa. Melan vuosi

2012


