
Kalastajan vakuutus

MYEL-vakuutettuna
kalastajana voit saada

 • eläke- ja tapaturmaturvaa 

 • Mela-sairauspäivärahaa 

 • kuntoutusta 

 • ryhmähenkivakuutuksen 

 • mahdollisuuden liittyä 
 työterveyshuoltoon 

 • tukea työhyvinvointiin 
 ja työturvallisuuteen

Melan laskureilla 
osoitteessa 

mela.fi/laskurit 
voit laskea arvion siitä, 
miten työtulo vaikuttaa

korvausten, tulevan eläkkeen 
sekä vakuutusmaksujen

määrään.

Kun teet töitä ammattikalastajana tai kalastusta harjoittavan osakeyhtiön osakkaana, työelä-
keturvasi perustana on Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan tarjoama MYEL-eläkevakuutus. 
Myös troolin tai nuottakunnan osakkaana tehty kalastustyö sekä osuudella 
kalastaminen voivat mahdollistaa MYEL-vakuutuksen ottamisen. Jos myös 
puolisosi työskentelee kalastusyrityksessäsi ja hänellä on verotuksessa 
ansiotuloa kalastuksesta, voi hänkin saada vakuutuksen Melasta.

Työeläkettä kartuttavan MYEL-vakuutuksen lisäksi saat Melasta 
tapaturmaturvaa työ- ja vapaa-ajan vahinkojen varalle. MYEL-va-
kuutukseen kuuluu myös oikeus Mela-sairauspäivärahaan sai-
rausvakuutuksen omavastuuajalta, mahdollisuus ammatilliseen 
kuntoutukseen sekä muita etuja. Yhteisnimellä tätä kaikkea 
kutsutaan Mela-turvaksi.

VAKUUTUS PERUSTUU TYÖTULOON
MYEL-vakuutuksen perustana on henkilökohtainen MYEL-työ- 
tulosi. Työtulo ei ole sama kuin kalastusyrityksesi verotettu tulo, 
vaan se vastaa työpanoksesi osuutta kalastusyrityksessäsi.

Työtuloosi vaikuttaa myös muu yritystoimintasi, jolla on toiminnallinen 
yhteys kalastukseen. Kun varmistat, että työtulosi vastaa tekemäsi työn arvoa, 
kartutat itsellesi sosiaaliturvaa kaikesta kalastustyöstäsi.

Kalastamisen lisäksi työtulossa huomioidaan esimerkiksi
 • kalan käsittely
 • jatkojalostus
 • saaliin markkinointi
 • pyydysten valmistus, korjaus ja kunnostus.

Jos toimit kalastustyön ohella MYEL-vakuutettuna viljelijänä tai poronhoitajana 
tai sinulla on metsätila, josta sinulla on MYEL-vakuutus, saat työtuloa myös maa- 
taloudesta, poronhoidosta ja metsätöistä.

Työtulo on pohja sille, kuinka paljon sinulle kertyy eläkettä työstäsi. Työtulon perusteella 
määräytyy myös etuuksien ja korvausten taso. Työtulo kannattaa valita viisaasti ja pitää ajan 
tasalla, sillä se määrittää toimeentulosi esimerkiksi sairauden sattuessa, vanhempainvapaan 
aikana ja eläkkeellä. Myös vakuutusmaksusi määräytyvät työtulon mukaan.

TAPATURMATURVAA KALASTUSTYÖHÖN JA VAPAA-AJALLE
Ammattikalastajan työ on fyysistä ulkoilmatyötä, jossa olosuhteet ja työvaiheet altistavat 
työtapaturmille. Pakolliseen MYEL-vakuutukseen sisältyy aina työtapaturma- ja ammattitauti-
vakuutus eli työajan MATA-vakuutus, joka korvaa kalastustyössä sattuneet tapaturmat ja töistä 
aiheutuneet ammattitaudit.



Jos sinulla ei ole MYEL-vakuutusta pakollisena, kannattaa työvahinkoihin varautua ottamalla 
työajan MATA-vakuutus vapaaehtoisena. Vapaaehtoisen MATA-vakuutuksen voi 
ottaa myös ilman MYEL-vakuutusta.

Vapaa-ajalla sattuvia vahinkoja korvaamaan työajan vakuutuksen rin-
nalle voi ottaa vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen. Melan vapaa-ajan 
tapaturmavakuutus korvaa yksityistalouden töissä ja vapaa-ajan 
harrastuksissa sattuneet tapaturmat, ja se on voimassa myös 
ulkomailla. Huomaa kuitenkin, että esimerkiksi moottorikelkko-
jen, mönkijöiden ja päältä ajettavien ruohonleikkureiden kanssa 
sattuneet tapaturmat kuuluvat pääsääntöisesti liikennevakuu-
tuksen piiriin. Kattavan turvan varmistamiseksi suosittelemme 
myös urheiluharrastuksiin erillisen lajiin räätälöidyn urheilu- tai 
lisenssivakuutuksen ottamista. Vapaa-ajan tapaturmavakuutus on 
aina vapaaehtoinen ja se on otettava erikseen.

VAKUUTUKSEN ALKAMINEN
Sinun tulee ottaa MYEL-vakuutus kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun 
olet aloittanut ammattimaisen kalastuksen.

Työtulo kannattaa tarkistaa aina, kun kalastusyrityksessäsi tapahtuu muutok-
sia, jotka voivat vaikuttaa työtuloon. Mahdollisista muutoksista ilmoittaminen 
ajoissa on tärkeää, sillä muutokset vakuutukseen tehdään aina ilmoituspäi-
västä, ei takautuvasti.

Kalastajana sinun pitää ottaa MYEL-vakuutus, jos vuotuinen työtulosi 
ylittää pakollisen vakuuttamisen rajan. Jos työtulosi jää rajan alle, kannattaa 
sinun ottaa vakuutus vapaaehtoisena, jolloin kartutat eläketurvaa myös 
kalastustyöstäsi.

Jos olet palkkatyössä tai harjoitat muuta yrittäjätoimintaa, saat MYEL-va-
kuutuksesta lisäeläketurvaa palkkatyöstä tai yrittäjätoiminnasta maksettavan 
eläkkeen päälle. 

VARMISTA VAKUUTUSTURVASI
Mela-asiamiehemme tai asiakaspalvelumme numerossa 029 435 2650 auttavat sinua 
kaikissa Mela-turvaasi liittyvissä kysymyksissä.

Ota yhteyttä aina, jos
 • aloitat tai lopetat ammattimaisen kalastustoiminnan
 • aloitat tai lopetat yritystoiminnan, jolla on yhteys kalastukseen
 • uusi yrittäjä tai perheenjäsen aloittaa tai lopettaa työskentelyn yrityksessä
 • sinulle on sattunut tapaturma
 • haluat hakea eläkettä
 • haluat hakea muutosta Melan päätökseen.

Melan
tapaturmavakuutukset 
ovat etuihinsa nähden 
edulliset ja korvaavat 

laajemmin kuin 
monet yksityiset 

vakuutukset.

Kaikki Melan 
vakuutusmaksut 

ovat verovähennys- 
kelpoisia.

Lue lisää
kalastajan

vakuutuksesta
mela.fi/ 

kalastajat

Mela-asiamiehet ja asiakaspalvelumme auttavat sinua Mela-turvaasi liittyvissä asioissa.

 • Hoida Mela-turvaasi verkossa mela.fi/asiointipalvelut
 • Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650
 • Lähetä postia: PL 16, 02101 Espoo
 • Lähetä suojattua sähköpostia: mela.fi

Lisää Mela-turvasta mela.fi ja tarinoita maaseudulta Juurevajoukko.fi
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