
Melan laskureilla 
osoitteessa 

mela.fi/laskurit 
voit laskea korvaustesi 

ja MYEL-maksujesi 
määrän sekä arvion 
eläkkeesi määrästä.

MYEL on poronhoitajan eläkevakuutus
Poronhoitajana sinut vakuutetaan maatalousyrittäjän eläkelain mukaisella MYEL-eläke-

vakuutuksella, kun teet poronhoitotyötä omaan tai perheenjäsenesi lukuun tai palis-

kunnalle. Myös poronhoitajan puoliso voidaan vakuuttaa, jos hän osallistuu poron-

hoitotyöhön.

Työeläkettä kartuttavan MYEL-vakuutuksen lisäksi saat Melasta tapaturmaturvaa 

työ- ja vapaa-ajan vahinkojen varalle. Sinun on mahdollista saada myös Mela-sai-

rauspäivärahaa sairausvakuutuksen omavastuuajalta sekä sijaisapua ja muita etuja.

Mikä on poronhoitotyötä?
Poronhoitotyötä on paliskunnalle tehty työ, kuten

 • porojen paimentaminen, tarhaus ja erottelu

 • porojen teurastus ja merkintä

 • aitatyöt

 • poroisännän ja rahastonhoitajan työ.

Lisäksi paliskunnan kirjanpidon ulkopuolella tehty työ, kuten porojen 

tarhaus, talvirehun keruu ja varastointi sekä erotustyö ovat MYEL-

vakuutettavaa työtä.

Vakuutus perustuu MYEL-työtuloon
MYEL-vakuutuksen perustana on vuosittainen MYEL-työtulosi, 

joka muodostuu lukuporojen, poronhoitotyöpäivien sekä tarhaus-

päivien mukaan. Työpäiviin lasketaan sekä paliskunnan kirjanpitoon 

merkityt päivät että kirjanpidon ulkopuolinen työ.

Jos poronhoitotyön ohella olet MYEL-vakuutettu viljelijä tai kalastaja 

tai sinulla on metsätila, josta sinulla on MYEL-vakuutus, saat MYEL-työtu-

loa myös maataloudesta, kalastuksesta ja metsätöistä.

Poronhoitajan pitää ottaa MYEL-vakuutus, jos hänen vuotuinen työtulonsa ylit-

tää pakollisen vakuuttamisen rajan. Jos työtulosi jää rajan alle, kannattaa sinun ottaa 

vapaaehtoinen MYEL-vakuutus, jonka myötä voit kartuttaa eläkettä poronhoitotyöstäsi.

Eläkkeesi ja korvaustesi määrä lasketaan työtulosi mukaan. Työtulo kannattaa valita 

viisaasti ja pitää ajan tasalla, sillä se määrittää toimentulosi esimerkiksi sairauden 

sattuessa, vanhempainvapaan aikana ja eläkkeellä. Työtulo kannattaa tarkistaa aina, 

kun poronhoitoyrityksessä tapahtuu muutoksia, jotka voivat vaikuttaa työtuloon. 

Mahdollisista muutoksista ilmoittaminen ajoissa on tärkeää. Muutokset vakuutukseen 

tehdään aina ilmoituspäivästä, ei takautuvasti.

Poroja omistamattoman puolison ja avopuolison sekä perheenjäsenen työtulo 

määritellään työpäivien perusteella. Perheenjäsenen on asuttava poronhoitoa harjoittavan 

taloudessa.

MYEL-vakuutettuna 
poronhoitajana voit saada  

eläke- ja tapaturmaturvaa 
• 

sijaisapua 
• 

Mela-sairauspäivärahaa 
• 

kuntoutusta 
• 

ryhmähenkivakuutuksen 
• 

mahdollisuuden liittyä 
työterveyshuoltoon 

• 
tukea työhyvinvointiin ja 

työturvallisuuteen

Poronhoitajalle

Mela turvaa



MATA-vakuutukset 
ovat etuihinsa nähden 
edulliset ja korvaavat 

laajemmin kuin 
monet yksityiset 

vakuutukset.

Kaikki Melan 
vakuutusmaksut 

ovat verovähennys- 
kelpoisia. 

Tapaturmaturvaa poronhoitotyöhön ja vapaa-ajalle
Pakolliseen MYEL-vakuutukseen sisältyy MATA-työtapaturma- ja ammattitautivakuutus, 

joka korvaa poronhoitotyössä sattuneet tapaturmat ja töistä aiheutuneet ammattitaudit. 

Jos sinulla ei ole MYEL-vakuutusta pakollisena, kannattaa työvahinkoihin varautua vapaa-

ehtoisella työajan MATA-vakuutuksella.

Vapaa-ajalla sattuvia vahinkoja korvaamaan työajan MATA-vakuutuksen rinnalle 

voi ottaa vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen. Vapaa-ajan MATA-vakuutus korvaa 

yksityis talouden töissä ja vapaa-ajan harrastuksissa sattuneet tapaturmat. Huomaa 

kuitenkin, että esimerkiksi moottoripyörien, moottorikelkkojen, mönkijöiden ja päältä 

ajetta vien ruohon leikkureiden kanssa sattuneet tapaturmat kuuluvat pääsääntöisesti 

liikennevakuutuk sen piiriin. Kattavan turvan varmistamiseksi suosittelemme myös 

urheiluharras tuksiin erillisen lajiin räätälöidyn urheilu- tai lisenssivakuutuksen 

ottamista.

 Vapaa-ajan tapaturmaturva on voimassa myös ulkomailla. Vapaa-ajan 

tapaturmavakuutus on aina vapaaehtoinen ja se on otettava erikseen.

Poronhoitajan sijaisapu
Jos sinulla on pakollinen MYEL-vakuutus ja omistat yksin tai yhdessä 

alaikäisten lastesi kanssa 50 lukuporoa, voit saada sijaisapua poron-

hoitotyöhön sairauden tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyy-

den aikana.

Ennen sijaisen järjestämistä ja sijaisaputöiden alkamista sinun pitää 

tehdä kirjallinen sijaisapuhakemus Melaan ja ilmoittaa sijaisaputarpeestasi 

paliskunnan poroisännälle.

Mela-asiamies ja Melan asiakaspalvelu auttavat sinua kaikissa 

Mela-turvaasi liittyvissä kysymyksissä. 

Ota yhteyttä, kun

 • aloitat tai lopetat porotalouden yritystoiminnan

 • täytät 18 vuotta ja pakollisen vakuuttamisen edellytykset lukuporomäärän 

 ja poronhoitotyöpäivien suhteen täyttyvät

 • lukuporojesi tai poronhoitotyöpäiviesi määrä tai työnjako poronhoitotöissä muuttuu

 • olet aloittanut tai lopettanut porotalouden liitännäistoimintoja

 • uusi yrittäjä tai perheenjäsen aloittaa tai lopettaa työskentelyn yrityksessä

 • sinulle on sattunut tapaturma

 • haluat hakea eläkettä

 • haluat hakea muutosta Melan päätökseen

 • haluat tietoja eläke-, tapaturmavakuutus- tai sijaisapuasioista.

Lue lisää 
poronhoitajan 
vakuutuksesta  
mela.fi

Lisää Mela-turvasta mela.fi ja tarinoita maaseudulta Juurevajoukko.fi
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Mela-asiamiehet ja asiakaspalvelumme auttavat sinua Mela-turvaasi liittyvissä asioissa.

 • Hoida Mela-turvaasi verkossa mela.fi/asiointipalvelut

 • Melan asiakaspalvelunumero 029 435 2650

 • Postia Melaan: PL 16, 02101 Espoo

 • Käytä sähköpostiyhteydenotoissa suojattua sähköpostia nettisivujen kautta mela.fi

 • Esitteitä Mela-turvasta voit tilata netistä tai asiakaspalvelustamme.


