
Hengähdä hetki
Poronhoitajan sijaisapu

Jos sinulla on pakollinen MYEL-vakuutus ja vähintään 50 lukuporoa, voit hankkia sijaisen  

hoitamaan poronhoitotöitäsi, kun sairastut tai sinulle sattuu tapaturma.

Jätä sijaisapuhakemus ennen kuin tilaat sijaisen hoitamaan työsi. Mela maksaa 

sijaisapukorvauksen ennakkoperintärekisteriin merkitylle palvelun tuottajalle. 

Olet oikeutettu poronhoitajan sijaisapuun,  

kun täytät seuraavat edellytykset:

 • sinulla on sijaisapuajankohtana voimassa lakisääteinen MYEL-vakuutus 

 poronhoitotyöstäsi

 • omistat viimeksi vahvistetun poroluettelon mukaan vähintään 50 lukuporoa 

 joko yksin tai yhdessä alle 18-vuotiaan samassa taloudessa asuvan lapsesi kanssa

 • et saa työkyvyttömyyseläkettä, täyden eläkkeen suuruista kuntoutustukea 

 tai työuraeläkettä.

Sijaisavun enimmäismäärä
Valtioneuvosto vahvistaa korvattavien sijaisaputuntien enimmäismää-

rän vuosittain. Katso tämän vuoden enimmäistuntimäärä nettisivuil-

tamme mela.fi/poronhoitajat. Sijaisapua voidaan myöntää enintään 

90 päivänä vuodessa.

Jos sinulla ei ole todistusta työkyvyttömyydestäsi, voit saada 

sijais apua enintään 7 päivää kalenterivuodessa. Kun olet käyttänyt 

kalenterivuoden 7 sijaisapupäivää, sinun täytyy lisää sijaisapua saadak-

sesi toimittaa lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan todistus 

työkyvyttömyydestäsi.

Lääkärintodistus kannattaa toimittaa aina, kun mahdollista. Siten 7 päi-

vää ilman todistusta on käytettävissä mahdollista myöhempää tarvetta varten.

Korvattava työ ja korvauksen taso
Sijaisapukorvausta maksetaan poronhoitotöistä, jotka ovat sijaisapuajankoh   tana 

välttämättömiä. Katso nettisivuiltamme mela.fi/poronhoitajat, mitkä  

ovat poronhoitajan sijaisapuna korvattavia töitä.

Poronhoitajan itselleen järjestämästä sijaisavusta maksetaan vuosittain 

vahvistettava korvaus. Voit tarkistaa kuluvan vuoden enimmäiskorvauksen 

nettisivuiltamme.

Korvaus ei voi olla suurempi kuin palvelun tuottajan laskuttama työkorvaus. 

Sijaisapukorvausta maksetaan vain työkorvauksesta. Korvausta ei makseta 

mahdollisen arvonlisäveron osalta.

Korvattavien 

sijaisaputuntien enimmäis - 

määrä vahvistetaan vuosittain.  

Tarkista kuluvan vuoden 

tuntimäärä ja enimmäiskorvaus 

mela.fi/poronhoitajat

Poronhoitajan 
sijaisavun tarkoitus on 

tukea poronhoitajan työssä 
jaksamista, terveyttä 

ja toimintakykyä.



Lisätietoja poronhoitajan sijaisavusta

 • mela.fi/poronhoitajat

 • Melan asiakaspalvelunumero 029 435 2650

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

Melaan tekstiviestillä 
numeroon 

050 410 8909

Jätä kirjallinen sijaisapuhakemus aina  
ennen kuin sijainen aloittaa työt
Huolehdi, että sijaisapuhakemus on tullut perille Melaan ennen kuin sijainen aloittaa työt. 

Jos sijaisaputyöt aloitetaan ennen kuin sijaisapuhakemus on tullut perille, sijaisapuoikeus 

hylätään koko haetulta ajalta. 

Jätä uusi kirjallinen hakemus, jos sijaisavussa on keskeytys.

Sijaisapuhakemuksen voit tehdä 

 • tekstiviestillä numeroon 050 410 8909

 • suojatulla sähköpostilla osoitteeseen porosijaisapu@mela.fi

 • täyttämällä ja postittamalla hakemuslomakkeen Melaan, PL 16, 02101 Espoo.

Nopein tapa toimittaa sijaisapuhakemus Melaan on lähettää tekstiviesti numeroon 

050 410 8909. Kirjoita viestiin esimerkiksi: haen sijaisapua, työkyvytön, nimesi, syntymä-

aikasi ja sijaisavun alkamispäivä. 

Suojatun sähköpostin voit lähettää nettisivujemme kautta mela.fi > Yhteystiedot > 

Lähetä sähköpostia.

Ilmoita sijaisavun tarpeesta paliskuntasi poroisännälle heti, kun tiedät tarvitsevasi 

sijaisapua. Kun olet saanut todistuksen työkyvyttömyydestäsi, lähetä se heti Melaan.

Osta työ ennakkoperintärekisteriin merkityltä 
yrittäjältä tai yritykseltä
Sijaisapu voidaan korvata vain, jos työ on ostettu ennakkoperintärekisteriin  

merkityltä yritykseltä tai yrittäjältä. Ennakkoperintärekisterimerkinnän voit  

tarkistaa osoitteesta ytj.fi. 

Sijaisena tai palvelun tuottajana ei voi toimia:

 • avio- tai avopuolisosi

 • alle 18-vuotias samassa taloudessa kanssasi elävä lapsesi tai puolisosi lapsi

 • edellä mainittujen omistama yritys.

Hae korvausta seuraavan kalenterikuukauden kuluessa
Korvaushakemuksen pitää olla perillä Melassa viimeistään sijaisapuajankohtaa seuraa-

van kalenterikuukauden viimeisenä päivänä. Esimerkiksi elokuussa tehdystä sijaisavusta 

hakemuksen on oltava perillä Melassa syyskuun loppuun mennessä. Liitä korvaushake mukseen 

poroisännän lausunto. 

 Esimerkki: 
Sijaisapuhakemus 

on tullut perille Melaan 26.8. 
kello 20.00 Sijaisapu työt 

voidaan aloittaa aikaisintaan 
26.8. kello 20.00 jälkeen.

Tarkempia tietoja 
poronhoitajan 

lomituspalveluista saat 
nettisivuiltamme  

mela.fi 
/poronhoitajat
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