
Mela turvaa
Mela-sairauspäiväraha

Jos sairastut
MYEL-vakuutettuna yrittäjänä voit sairastuessasi saada Mela-sairauspäivärahaa 

viidennestä sairauspäivästäsi lähtien. Sairauspäivärahaa edeltää omavastuu -

aika, joka on lääkärissäkäyntipäivä ja sitä seuraavat 3 päivää. 

Mela-sairauspäivärahaa maksetaan kaikilta viikonpäiviltä, myös 

sunnuntailta ja juhlapyhiltä. 

Mela-sairauspäivärahan maksaminen päättyy viimeistään sairaus-

vakuutuksen omavastuuajan täyttyessä, joka on lääkärissäkäyntipäivä 

+ 9 arkipäivää (sisältää arkilauantait ja aattopäivät). Jos sairauslomasi 

jatkuu vielä tämänkin jälkeen, sinun pitää hakea sairauspäivärahaa 

Kelasta. Kelan sairauspäivärahaa maksetaan vain arkipäiviltä. Arkipäiviä 

ovat päivät maanantaista lauantaihin. Kelan sairauspäivärahan maksa-

misessa arkipyhiä ei lasketa arkipäiviksi.

Älä lykkää sairauslomatodistuksen hakemista!
 • Kun sairastut, ota yhteyttä lääkäriin tai terveysasemaan. Tarvitsemme aina  

 Mela-sairauspäivärahan maksua varten kirjallisen sairauslomatodistuksen. 

 Jos et pääse lääkäriin, voit toimittaa meille myös puhelimitse haetun, lääkärin, 

 sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan antaman kirjallisen todistuksen työ- 

 kyvyttömyydestäsi.

 • Sairauspäivärahan omavastuuaika alkaa siitä päivästä, kun työkyvyttömytesi 

 on todettu.

 • Lääkärille kannattaa kertoa, että Mela-sairauspäivärahaa maksetaan 

 myös viikonlopun ajalta.

Sairauspäivärahan määrä
Mela-sairauspäivärahan määrä perustuu MYEL-työtuloosi. Voit laskea arvion 

Mela-sairauspäivärahasi määrästä nettisivujemme arviolaskurilla mela.fi/laskurit.

Myös Kela käyttää MYEL-työtuloasi päivärahan maksuperusteena. Kelan päivärahaa 

laskettaessa huomioon otetaan myös mahdollisesta muusta yrittäjätoiminnasta ote-

tun YEL-vakuutuksen työtulo sekä ansiotyöstä kertynyt palkkatulo.

Jos olet maatalousyrittäjätyösi lisäksi muussa ansiotyössä, voit saada Mela-sairaus-

päivärahaa sairausajan palkan lisäksi. Sairauspäiväraha ei korvaa sairaanhoidon kuluja.

Haetko korvausta Melasta vai Kelasta?
Sairausaikasi pituus ratkaisee sen, haetko päivärahaa Melasta vai Kelasta. Jos sairaus-

lomasi jatkuu lääkärissäkäyntipäivän lisäksi yli 9 arkipäivää, hae korvausta Kelasta. 

Jos pääset palaamaan töihin jo aikaisemmin, hae korvausta suoraan Melasta.

Kun haet korvausta Kelasta, toimittaa Kela tiedon myös Melaan Mela-sairauspäivärahan 

Jos 
työkyvyttömyytesi 

johtuu esimerkiksi kausi- 
flunssasta, hammassärystä 

tai vatsataudista, 
hae Mela-sairaus- 

päivärahaa.

Jos 
työkyvyttömyytesi 

johtuu tapaturmasta 
tai ammattitautiepäilystä, 

hae korvausta työ- tai 
vapaa-ajan tapaturma- 

vakuutuksesta.



maksua varten. Muista tällöin rastittaa Kelan hakemuksesta MYEL-vakuutetun päivä-

rahaa koskeva kohta!

Jos sinulla on MYEL-vakuutuksen lisäksi muuta yrittäjätoimintaa varten 

otettu YEL-vakuutus, tee sairauspäivähakemus aina Kelaan. Silloinkin, kun 

sairauslomasi kestää lääkärissäkäyntipäivän lisäksi enintään 9 arkipäivää. 

Rastita tällöin Kelan hakemuksesta sekä MYEL-vakuutetun että YEL-va-

kuutetun päivärahan hakemista koskevat kohdat.

Muista, että Kelan sairauspäivärahahakemus pitää tehdä jo 2 kuukau-

den kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta.  Lisätietoja Kelan 

sairauspäivärahasta kela.fi

Mela-sairauspäivärahan hakeminen
Mela-sairauspäivärahan hakuaika on 6 kuukautta. Voit hakea sairauspäivä-

rahaa sähköisellä hakemuksella asiointipalvelussamme mela.fi/asiointipalvelut. 

Asiointipalvelun Lähetä liitteitä -linkin kautta voit toimit taa lääkärintodistuk-

sen sähköisesti Melaan.

Voit myös täyttää ja tulostaa hakemuksen nettisivuiltamme mela.fi/lomakkeet 

ja lähettää sen Melaan. Liitä lääkärintodistus mukaan hakemukseen.

Mela-asiamies ja asiakaspalvelumme auttavat ja neuvovat sinua Mela-sairauspäiväraha-

hakemuksen tekemisessä. Jos täytät hakemuksen yhdessä Mela-asiamiehen kanssa, muista 

ottaa lääkärintodistus mukaasi tapaamiseen.

Lyhyt sairausaika > hae sairauspäivärahaa Melasta

Jos sairautesi kestää lääkärissäkäyntipäivän lisäksi enintään 9 arkipäivää, 
hae korvausta Melasta. Mela-sairauspäivärahan hakuaika on 6 kuukautta.

to pe la su ma ti ke to pe la su ma

Pitkä sairausaika > hae sairauspäivärahaa Kelasta

to pe la su ma ti ke to pe la su ma

ma ti ke to pe la su ma

ti ke>

= lääkärissäkäyntipäivä

= omavastuupäivät

= Mela-sairauspäivärahan 
    maksupäivät

= Sairausvakuutuksen päivä- 
   rahan maksupäivät

Jos sairautesi kestää lääkärissäkäyntipäivän lisäksi yli 9 arkipäivää, hae korvausta Kelasta. 
Muista rastittaa hakemuksesta MYEL-vakuutetun päivärahaa omavastuuajalta koskeva 
kohta. Sairauspäivärahan hakuaika Kelasta on 2 kuukautta.

Mela-sairauspäivä- 
rahaa maksetaan 

kaikilta viikonpäiviltä 
viidennestä sairaus- 

päivästäsi 
lähtien.

Mela saa tiedon Kelasta 
Mela-sairauspäivärahan 
maksua varten

Lue lisää 

mela.fi

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.

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