
Försäkring för fiskare

Som LFÖPL-försäkrad 
fiskare får du

 • pensions- och olycksfallstrygghet 

 • LPA-sjukdagpenning 

 • rehabilitering 

 • grupplivförsäkring 

 • möjlighet att ansluta sig  
 till företagshälsovården 

 • stöd för välbefinnande och 
 säkerheten i arbetet

Räkna ut 
hur din arbetsinkomst 
påverkar ersättnings- 
belopp, pensionen och 

försäkringspremierna med 
LPA:s räknare 
lpa.fi/raknare

När du arbetar som yrkesfiskare eller som delägare i ett aktiebolag som bedriver fiske utgör 
LFÖPL-pensionsförsäkringen som Lantbrukarföretagarnas pensionsanstalt LPA erbjuder grunden 
för din arbetspension.

Du kan eventuellt också ta en LFÖPL-försäkring om du bedriver fiske 
som delägare i en trål eller ett notlag eller fiske mot andel i fångsten. Om 
din maka/make också arbetar i fiskeföretaget och har beskattningsbar 
inkomst av fisket kan han eller hon också ta ut en försäkring hos 
LPA. Förutom LFÖPL-försäkringen som du tjänar in arbetspension 
med försäkras du dessutom mot skador som inträffar i arbetet 
och på fritiden. LFÖPL-försäkringen omfattar också rätten till 
LPA-sjukdagpenning under sjukförsäkringens självrisktid, yrkes- 
inriktad rehabilitering och andra förmåner.

Alla dessa förmåner kallar vi LPA-tryggheten.

FÖRSÄKRINGEN BASERAR SIG PÅ 
ARBETSINKOMSTEN
Grunden för din LFÖPL-försäkring är din personliga LFÖPL-arbetsinkomst. 
Arbetsinkomsten är inte detsamma som ditt fiskeföretags beskattningsbara 
inkomst utan motsvarar din arbetsinsats.

Din arbetsinkomst påverkas också av annan företagsverksamhet som du 
bedriver i anslutning till fisket. När du säkerställer att din arbetsinkomst 
motsvarar din arbetsinsats tjänar du in social trygghet i allt arbete som 
du utför som fiskare.

Förutom fisket beaktas i arbetsinkomsten bland annat
 • hantering av fisk
 • vidare förädling
 • marknadsföring av fångst
 • tillverkning av fångstredskap, reparation och iståndsättning.

Om du förutom fiske också är LFÖPL-försäkrad jordbrukare, renskötare eller har skog 
som du har en LFÖPL-försäkring för, har du arbetsinkomst också från den verksamheten.

Arbetsinkomsten är grunden för din pension. Även förmåner och ersättningsnivåer bestäms 
utifrån arbetsinkomsten.

Välj rätt arbetsinkomst och uppdatera den eftersom den bestämmer din utkomst, till 
exempel under sjukdom och föräldraledighet samt din pension.

Även försäkringspremierna bestäms utifrån din arbetsinkomst.

OLYCKSFALLSSKYDD FÖR ARBETSTID OCH FRITID
Yrkesfiskarens arbete är fysiskt och utförs utomhus där förhållandena och arbetsmomenten 

exponerar för olyckor i arbetet. I en obligatorisk LFÖPL-försäkring ingår alltid olycksfallsförsäk-
ring och försäkring mot yrkessjukdomar, det vill säga OFLA-försäkring för arbetstid. 



Den ersätter olycksfall som inträffar i arbetet och vid yrkessjukdomar som beror på arbetet.
Trots att du inte behöver en obligatorisk LFÖPL-försäkring lönar det sig att vara 

beredd på olycksfall i arbetet med en frivillig OFLA-försäkring för arbetstid. 
Du kan också ta en frivillig OFLA-försäkring utan LFÖPL-försäkring.

 Vid sidan om försäkringen för arbetstid kan du också ta en olycks-
fallsförsäkring för fritiden. LPA:s olycksfallsförsäkring för fritiden er-
sätter olycksfall när du arbetar i privata hushåll och i hobbyer under 
fritiden och den gäller också utomlands. Observera emellertid att 
olycksfall som anknyter till snöskotrar, fyrhjulingar och åkgräsklippa-
re principiellt omfattas av trafikförsäkringen. För en så omfattande 
trygghet som möjligt även för din idrottshobby rekommenderar 
vi en särskilt för idrottsgrenen skräddarsydd försäkring eller en 
licensförsäkring. En olycksfallsförsäkring för fritiden är alltid frivillig 
och måste alltid tas separat.

FÖRSÄKRINGEN BÖRJAR
Du ska ta en LFÖPL-försäkring inom sex månader efter att du har börjat arbeta 
som yrkesfiskare. Kom ihåg att justera arbetsinkomsten vid förändringar som kan 
påverka arbetsinkomsten.

Kom också ihåg att meddela eventuella ändringar i god tid eftersom ändring-
arna i försäkringen alltid träder i kraft den dagen du meddelar om dem, inte 
retroaktivt.

Som fiskare ska du ta en LFÖPL-försäkring om din årliga arbetsinkomst 
överstiger gränsen för obligatoriskt försäkringsskydd. Om din arbetsinkomst 
stannar under gränsen lönar det sig att ta en frivillig försäkring. Då tjänar du in 
pension även som fiskare.

Om du är anställd eller om du bedriver annan företagarverksamhet ger 
LFÖPL-försäkringen ytterligare pensionsskydd som betalas utöver pensionen för 
lönearbetet eller företagarverksamheten.

SÄKERSTÄLL DITT FÖRSÄKRINGSSKYDD
LPA-ombudsmännen och vår kundtjänst på numret 029 435 2650 hjälper dig i 
frågor om LPA-tryggheten.

Kontakta oss alltid då
 • du inleder eller avslutar yrkesmässig fiskeverksamhet
 • du inleder eller avslutar företagsverksamhet som anknyter till fisket
 • en ny företagare eller familjemedlem inleder eller avslutar arbetet i företaget
 • du har råkat ut för en olycka
 • du vill ansöka om pension
 • du vill söka ändring i ett beslut som LPA tagit.

LPA:s 
olycksfallsförsäkringar 

 är förmånliga och  
ersättningarna är mer 
omfattande än många 

privata försäk- 
ringars.

Du kan dra 
av alla LPA:s 

försäkringspremier 
i beskattningen.

Läs mer 
om försäkringen 

för fiskare 
lpa.fi/fiskare

Lpa-ombudsmännen och vår kundtjänst hjälper dig i frågor om LPA-tryggheten.

 • Se till din LPA-trygghet på webben lpa.fi/etjanster
 • Ring vår kundtjänst på numret 029 435 2650
 • Skicka post till PB 16, 02101 Esbo
 • Skicka skyddad e-post till lpa.fi

Läs mer om LPA-tryggheten och berättelser från 
landsbygden på Juurevajoukko.fi (på finska).
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