
Sijaisapu vahingon satuttua 
 
Saat sijaisapua tapaturman, liikennevahingon tai ammattitaudin  
aiheuttaman työkyvyttömyyden vuoksi. 
 

Hae päivärahaa, jos työkyvyttömyys pitkittyy 
Huomaathan, että lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan kirjoittaman työkyvyttömyystodistuksen 
perusteella voit saada sijaisapua enintään 20 päivää kalenterivuodessa. Näistä 20 päivästä yli 7 päivää voidaan 
järjestää sitten, kun toimitat paikallisyksikköön lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan kirjoittaman 
todistuksen työkyvyttömyydestäsi. Jos tapaturma, liikennevahinko tai ammattitauti on aiheuttanut sinulle 
pidemmän työkyvyttömyyden, sinun pitää sijaisapua saadaksesi toimittaa paikallisyksikköön myönteinen päätös 
tapaturmapäivärahasta tai muusta ansionmenetyskorvauksesta. 
 

Tapaturmapäivärahat ja muut ansionmenetyskorvaukset, joiden perusteella sijaisapua saa työkyvyt-
tömyysajalle: 

• tapaturmapäiväraha, joka on myönnetty vähintään 60 %:n työkyvyn aleneman perusteella 

• määräaikainen tapaturmaeläke, joka on myönnetty vähintään 60 %:n työkyvyn aleneman perusteella 

• liikennevakuutuksen korvaus, joka on myönnetty vähintään 60 % työkyvyn aleneman perusteella 

• kuntoutusraha tai sitä vastaava ansionmenetyskorvaus, ei kuitenkaan uudelleenkoulutukseen myönnetty. 
 
Päivärahahakemuksen tai ansionmenetyskorvauksen käsittelyn ajan saat sijaisapua ns. ehdollisella päätöksellä. 
Oikeutesi sijaisapuun voidaan päättää lopullisesti vasta, kun toimitat päätöksen päivärahasta tai muusta edellä 
mainitusta ansionmenetyskorvauksesta paikallisyksikköön. 
 
Joskus on epäselvää, onko kyseessä sairauden vai tapaturman aiheuttama työkyvyttömyys. Tällöin haettu 
tapaturmakorvaus tai muu edellä mainittu etuus saatetaan hylätä. Silloin sinulla saattaa kuitenkin olla oikeus 
Kelan sairauspäivärahaan. Myös Kelan myöntämän sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan perusteella sinulla 
on oikeus sijaisapuun. 
 

Jatkohakemuksen voit tehdä myös suullisesti 
Jos työkyvyttömyytesi jatkuu edelleen, ilmoita sijaisaputarpeen jatkumisesta paikallisyksikköön ennen myönnetyn 
sijaisavun päättymistä. Sijaisavun jatkohakemuksen voit tehdä suullisestikin, jos sijaisavun tarve jatkuu katkotta. 
Toimita kuitenkin todistus työkyvyttömyydestäsi paikallisyksikköön. 
 

Sijaisapu päättyy viimeistään, kun vahinkopäivästä on kulunut 3 vuotta 
Vahinkopäivä on se päivämäärää, jolloin tapaturmasi tai liikennevahinkosi sattui. Vahinkopäivä on myös ammatti-
taudin ilmenemispäivä. Löydät vahinkopäivän korvauspäätökseltäsi. Sijaisapu näillä perusteilla päättyy viimeis-
tään kolmen vuoden kuluttua vahinkopäivästä. 
 

Tapaturmaeläkkeen aikana ei ole vuosilomaoikeutta 
Sekä määräaikainen että toistaiseksi myönnetty tapaturmaeläke, joka on myönnetty vähintään 60 %:n työkyvyn 
aleneman perusteella, estävät oikeuden vuosilomaan, maksulliseen lomitukseen sekä sijaisapuun muilla perus-
teilla. 
 

Kaikkien sijaisavun edellytysten pitää täyttyä koko lomituksen ajan. Ilmoita paikallisyksikköön, 
kun vuosilomahakemuksen tai sijaisapuhakemuksen yhteydessä antamasi tiedot muuttuvat. 
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Tämä sinun 
on hyvä tietää 


