Täyttöohjeet

Sairauspäivärahakauden laskennan ohje
Sairauspäivärahan ja osasairauspäivärahan yleisistä perusteista ja määrästä saat tietoa
Sairastaminen »Sairauspäiväraha ja Sairastaminen » Osasairauspäiväraha–sivuilta.
Laskentatapahtumalla voit laskea joko sairauspäivärahan tai osasairauspäivärahan





omavastuuajan
enimmäisajan
sairauspäivärahan ensisijaisuusajan työeläkkeeseen nähden eli sen, milloin
työeläke
päivärahakauden jälkeen alkaa
sairauspäivärahan maksukaudet ja minä päivinä päiväraha maksettaisiin,

Jos olet YEL-vakuutettu, voit lisäksi laskea ajanjakson, jolta voit saada YEL-päivärahaa.
YEL-päivärahaa voi saada sairaus- tai osasairauspäivärahan omavastuuajalta.
Sairausaika
Sairausaika on sairastumispäivän ja viimeisen sairauslomapäivän välinen aika.
Sairastumispäivä on se päivä, jolloin sairaus on todettu. Sairastumispäivä voi olla myös
työpäivä. Esimerkiksi, jos työpäivän jälkeen illalla olet mennyt lääkäriin ja vaikka lääkäri on
kirjoittanut sairausloman alkamaan vasta seuraavasta päivästä, sairastumispäivä on
lääkärissä käyntipäivä. Jos sairausloma jatkuu toistaiseksi, sairausloman päättymispäivää
ei tarvitse antaa.
Omavastuuaika
Sairauspäivärahan ja osasairauspäivärahan omavastuuaika on sairastumispäivä ja 9
seuraavaa arkipäivää. Sairastumispäivä voi siis olla myös sunnuntai tai muu pyhäpäivä,
mutta omavastuuaikaan lasketaan vain arkipäivät.
Jos olet jo saanut sairauspäivärahaa eli edellinen sairauslomasi on ollut pitempi kuin
sairastumispäivä ja 9 arkipäivää ja sama sairaus alkaa uudelleen 30 päivän kuluessa
edellisestä, omavastuuaika on vain sairastumispäivä.
Jos lääkäri on kirjoittanut jatkotodistuksen aikaisempaan sairauspoissaoloon,
sairauspäivärahan maksu jatkuu ilman omavastuuaikaa.
Osasairauspäivärahaa voit saada, jos osa-aikatyö kestää omavastuuajan jälkeen
vähintään 12 arkipäivää.
Yhtäjaksoisen sairausajan ensimmäinen päivärahapäivä
Jos sairautesi jatkuu, päivärahan maksukaudet lasketaan aina yhtäjaksoisen
päivärahakauden alusta siten, että ensimmäinen maksukausi on 6 arkipäivää ja seuraavat
maksukaudet 25 arkipäivää. Jos laskentaa varten pyydetään antamaan yhtäjaksoisen
sairausajan ensimmäinen päivärahapäivä ja annat jonkun muun päivän, maksukausien
laskenta ei mene oikein.
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Aikaisemmat päivärahapäivät kahden viimeisen vuoden ajalta
Aikaisempien päivärahapäivien lukumäärä kahden viimeisen vuoden ajalta tarvitaan mm.
sairauspäivärahan ja osasairauspäivärahan enimmäisajan laskemista varten. Jos olet
saanut Kelalta sairauspäivärahasta tai osasairauspäivärahasta päätöksen, näet siitä
aikaisemmin saamiesi päivärahapäivien lukumäärän.
60. päivärahapäivä
Yli 60 päivärahapäivää kestävä sairausaika on syytä tietää esimerkiksi siitä syystä, että
päivärahan jatkoa varten tarvitaan A-todistusta laajempi lääkärinlausunto B. Kun 60.
päivärahapäivää lasketaan, huomioidaan laskennassa aikaisemmat päivärahapäivät
kahden viimeisen vuoden ajalta.
Kuntoutustarpeen arvioiminen tulee myös tässä vaiheessa ajankohtaiseksi. Kela selvittää
kuntoutustarpeesi ja pyytää sinulta tarvittaessa laajemman lääkärinlausunnon.
90. päivärahapäivä (koskee vain sairauspäivärahaa)
Työntekijä-asemassa olevan on hyvä tietää, milloin päivärahapäiviä on kertynyt yhteensä
90, koska tämän jälkeen päivärahan maksamista varten tarvitaan työterveyshuollon
lausunto työssä jatkamismahdollisuuksista. Lausunto sisältää arvion jäljellä olevasta
työkyvystä ja mahdollisuuksista jatkaa työssä. Lausunnon saa työpaikan
työterveyshuollosta. Muiden kuin työntekijöiden, esimerkiksi yrittäjien, opiskelijoiden,
työttömien ja omaa taloutta hoitavien ei tarvitse toimittaa lausuntoa Kelaan.
Kun 90. päivärahapäivää lasketaan, otetaan laskennassa huomioon aikaisemmat
sairauspäivärahapäivät kahden viimeisen vuoden ajalta.
Päiväraha-aika
Päivärahan myöntöajasta näytetään lisäksi siihen sisältyvien päivärahapäivien
(arkipäivien) lukumäärä.
Laskentatapahtumalla voit laskea vain yhden sairausajan päivärahapäivät kerrallaan. Jos
haluat laskea enimmäisajan täyttymisen useamman päivärahajakson perusteella, laske
kaikki jaksot erikseen vanhimmasta uusimpaan. Muista ottaa talteen päivärahapäivien
lukumäärä jokaisen jakson jälkeen ja kirjoita se seuraavan jakson laskentaan aikaisempien
suorituspäivien lukumääräksi.
Enimmäisajan päättymispäivä
Sairauspäivärahan enimmäisaika päättyy sen kuukauden lopussa, jota seuraavan
kuukauden aikana 300 päivärahapäivää tulisi täyteen. Jos aikaisemmista
päivärahapäivistä ja nyt laskettavasta jaksosta päivärahan enimmäisaika ei tule täyteen,
laskennan tuloksena kuitenkin näytetään, milloin se täyttyisi, jos sairausloma jatkuisi
yhtäjaksoisena.
Osasairauspäivärahaa maksetaan enintään 120 arkipäivää.
2

Täyttöohjeet

Ensisijaisuusajan päättymispäivä (koskee vain sairauspäivärahaa)
Sairauspäivärahan ensisijaisuusaika määritellään työeläkelakien mukaisen kuntoutustuen
(määräaikainen työkyvyttömyyseläke) tai pysyvän työkyvyttömyyseläkkeen alkamista
varten. Työeläke voi alkaa aikaisintaan sairauspäivärahan ensisijaisuusajan päättymistä
seuraavan kuukauden alusta lukien. Ensisijaisuusaika lasketaan, kun päivärahapäivistä
ensimmäisen kerran täyttyy 150 päivää. Ensisijaisuusajan päättymispäivä on yleensä
sama kuin enimmäisajan päättymispäivä, jos päivärahaa maksettaisiin yhtäjaksoisesti
myös 150. päivärahapäivän jälkeen.
Maksukaudet
Maksukaudet lasketaan sairausajan ensimmäisestä päivärahapäivästä lukien siten, että
ensimmäinen maksukausi on 6 arkipäivää ja seuraavat 25 arkipäivää. Päivärahat
maksetaan asiakkaan tilille maksukauden viimeisenä pankkipäivänä. Jos maksukauden
viimeinen päivä on esimerkiksi lauantai, päiväraha maksetaan jo perjantaina.
Maksukaudet määräytyvät yhtäjaksoisen päivärahakauden alusta lukien. Siksi päivärahan
jatkuessa ensimmäinen maksukausi voi olla alle 25 päivää. Jos olet antanut yhtäjaksoisen
sairausajan ensimmäisen päivärahapäivän laskennan perusteita varten, maksukaudet
lasketaan tämän päivän perusteella.

3

