Hengähdä hetki
Sijaisapua kotieläintöihin
Kotieläintuotantoa harjoittavana maatalousyrittäjänä voit saada sijaisapua useissa eri
elämäntilanteissa. Sijaisavussa maatalouslomittaja hoitaa välttämättömät päivittäiset
kotieläinten hoitotyöt silloin, kun itse et voi. Sijaisapu on maksullista palvelua.

Hae sijaisapua kirjallisesti omasta paikallisyksiköstäsi
Sijaisapua pitää hakea kirjallisesti ennen lomitustöiden aloittamista. Tämä koskee sekä
paikallisyksikön palveluja käyttäviä että itse lomituksensa järjestäviä. Sijaisapuhakemus
löytyy paikallisyksikkösi nettisivuilta sekä Melan nettisivuilta mela.fi/lomakkeet.
Lomituspalveluja voi hakea myös sähköisesti Lomitusnetissä. Omasta paikallis

Sijaisavun
perusmaksun
laskeminen.
3 euroa + MYELtyötulosi / 5400

yksiköstäsi saat tietoa muista mahdollisuuksista tehdä kirjallinen hakemus.
Sijaisapuhakemuksella täytyy olla vähintään seuraavat tiedot
• hakijan nimi ja syntymäaika
• sijaisavun syy (esimerkiksi sairauden aiheuttama työkyvyttömyys)
• sijaisavun alkamispäivä.

Hae päivärahaa – myös saadaksesi sijaisapua
Ilman päivärahapäätöksen toimittamista paikallisyksikköön, voi
sijaisapua saada työkyvyttömyyden vuoksi enintään 20 päivää
kalenterivuodessa. Näistä 7 päivän ylittävältä ajalta on paikallisyksik
köön toimitettava todistus työkyvyttömyydestä.
Jos maatalousyrittäjälle myönnetään päivärahaa sairauden tai tapa
turman aiheuttaman työkyvyttömyyden vuoksi, hän voi saada sijaisapua
koko päiväraha-ajalle. Päivärahapäätöksen voi toimittaa paikallisyksikköön
sijaisavun jälkeenkin. Osapäivärahan perusteella sijaisapua ei voi saada.

Sijaisapumaksu
Sijaisapulomitus on maksullista palvelua. Sijaisavun perusmaksu lasketaan sijaisapua
saavan maatalousyrittäjän MYEL-työtulosta, joka hänellä on voimassa vuoden
ensimmäisenä päivänä.
Sijaisavun perusmaksua korotetaan 50 prosentilla, jos maatalousyrittäjä on
sijaisavun alkaessa palkkatyössä tai hänellä on voimassa YEL-vakuutus.

Lomitusnetti palvelee
Lomitusnetissä voit hoitaa lomitusasioitasi sähköisesti. Voit päivittää omia ja tilasi tietoja
sekä tehdä hakemuksia ja lomituspyyntöjä. Lomitusnettiin kirjaudutaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla Melan nettisivuilta mela.fi tai lomitus.fi

Hoida
lomitusasiasi
sähköisesti
Lomitusnetissä
mela.fi
tai
lomitus.fi

Tilanteet, joissa voi saada sijaisapua

Enimmäisaika

Maksu

Sairauden tai tapaturman aiheuttama työkyvyttömyys
• ilman lääkärintodistusta

7 päivää kalenterivuodessa

perusmaksu

• lääkärin, sairaanhoitajan tai terveyden-	
hoitajan todistus on (ei päivärahaa)

20 päivää kalenterivuodessa
(sisältää 7 pv ilman todistusta)

perusmaksu

• sairauspäiväraha
(ei osasairauspäiväraha)

päivärahapäätöksellä
myönnetty aika

perusmaksu

• tapaturmapäiväraha
(vähintään 60 %)

päivärahapäätöksellä
myönnetty aika

perusmaksu

• työkyvyttömyyseläkehakemus
vireillä

vireilläoloaika, kun hakemus on
laitettu vireille päiväraha-aikana

perusmaksu

• kuntoutustuki

enintään 3 vuoden aikana sairastumisesta

perusmaksu

• määräaikainen tapaturmaeläke tai vastaava liikenne-	
vakuutuksen korvaus (vähintään 60 % työkyvyttömyys)

enintään 3 vuoden aikana vahingon
sattumisesta

perusmaksu

• kuntoutusraha (ei uudelleenkoulutus)

enintään 3 vuoden aikana

perusmaksu

Varusmies- ja siviilipalvelus sekä kertausharjoitukset

palveluksen keston aika

perusmaksu

Lähiomaisen kuolema sekä lähiomaisen hautajaiset

1 päivä molempiin

perusmaksu

Lääkinnällinen kuntoutus

kuntoutusaika

perusmaksu

Työterveyshuollon suunnittelema työkykyä
ylläpitävä toiminta

ohjatun toiminnan
aika

perusmaksu

Äkillisesti sairastuneen alle 10-vuotiaan
lapsen hoitaminen

7 päivää sairausjaksoa
kohden

perusmaksu

Lapsen kuntoutukseen tai hoitoon
osallistuminen, kun saa erityishoitorahaa

erityishoitorahapäätöksellä
myönnetty aika

perusmaksu

Erityisäitiys-, äitiys-, isyys- tai vanhempainraha-aika sekä
adoptiovanhemman vanhempain- ja isyysraha-aika

päivärahapäätöksellä
myönnetty aika

perusmaksu, äitiysrahakausi –50 %

Alle 3-vuotiaan lapsen kotihoito, kun lapsesta maksetaan
kotihoidon tukea ja hakijalla on vuosilomaoikeus

100 päivää /
lapsen ikävuosi

perusmaksu
+50 %

Yritystoiminnan järjestelyt, kun työkyvytön maatalous60 pv / 6 kuukautta päätöksen
yrittäjä jää vanhuuseläkkeelle tai työkyvyttömyyseläkkeelle
tiedoksisaannista eteenpäin
			

tarkista kuluvan vuoden
maksu mela.fi/
maatalouslomitus

60 pv / 6 kuukautta maatalous-	
Kuolinpesän yritystoiminnan järjestelyt, kun
sijaisapuun oikeutettu maatalousyrittäjä kuolee
yrittäjän menehtymisestä
			

tarkista kuluvan vuoden
maksu mela.fi/
maatalouslomitus

Oma paikallisyksikkösi auttaa sinua lomituspalveluihin liittyvissä asioissa.
Lisätietoja lomituspalveluista
• mela.fi/maatalouslomitus
• Lomitusasioiden palvelunumero 029 435 2688, arkisin kello 8 –16
Lisää Mela-turvasta mela.fi ja tarinoita maaseudulta Juurevajoukko.fi
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Sijaisapu
on maksullista
palvelua.

