
1 
HAKEMUS

2 
HAKIJA

3 
MAKSUOSOITE 6)

Minkälaisia tehtäviä työhönne sisältyy? Kuvailkaa tarkemmin työn laatua ja työolosuhteita.

Miten sairaus omasta mielestänne haittaa työntekoa?

Kuka tekee työnne työstä poissaolon aikana?

Työni on omaa työtä, esim. yritys, liike, ammatti. Selostakaa toimiala sekä yritysmuoto.

Työni on palkkatyötä. Mainitkaa työssäoloajat sekä kaikkien nykyisten työnantajien nimet, osoitteet ja puhelinnumerot.

Mistä alkaen olette ollut poissa työstänne?

Syynä työnteon lopettamiseen on ollut

4 
SELVITYS  
TYÖSTÄ- 
POISSAOLOSTA

_____ . _____ . _________ 

Milloin palasitte työhön?

_____ . _____ . _________ Olen edelleen poissa työstä

Sairaus, tapaturma 7) tai ammattitauti Tartuntatauti Elimen tai kudoksen luovutus

Työni on5 
SELVITYS 
TYÖSTÄ JA  
TYÖOLO- 
SUHTEISTA

Milloin aloititte nykyisen työnne?

Muu syy, mikä?

Kokopäivätyötä Päivätyötä

_____ . _____ . _________ Osa-aikatyötä; päivittäinen työaika? ______ Vuorotyötä

En ole ollut työkyvyttömyyttä edeltäneiden kolmen kuukauden aikana ansiotyössä. Selostakaa syy, esim. opiskelu, kotitaloustyö, 
työttömyys, vuorotteluvapaa, varusmiespalvelus.

Postinumero

BIC-pankkitunniste

IBAN-tilinumero

Postitoimipaikka

Vakinainen asuinkunta

PuhelinnumeroLähiosoite

Ammatti (nykyinen työ)

Sukunimi ja täydelliset etunimet

4 kk:n kuluessa takautuvasti siitä,  
mistä alkaen sitä halutaan saada

HAKUAIKA

Lisätietoja eri paperilla

Sairaus- 
päiväraha 1)

Luovutus- 
päiväraha 3)

Tartuntatautipäiväraha  
ja ansionmenetyskorvaus 2)

Mela- 
päiväraha 4)

YEL- 
päiväraha 5)

Sairauspäivärahahakemus

Liitteet kpl
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Henkilötunnus

Kela



Mainitkaa kaikkien palkkaa maksavien työnantajien nimet

En

Mitä? Mistä? Miltä ajalta?

SaanOlen hakenutAion hakea

Oletteko hakenut, aiotteko hakea tai saatteko kuntoutusta, kuntoutusrahaa tai kuntoutukseen liittyvää ansionmenetyskorvausta?

Oletteko hakenut, aiotteko hakea tai saatteko työkyvyttömyyden vuoksi muuhun kuin sairausvakuutuslakiin perustuvaa päivärahaa, 
eläkettä tai muuta korvausta?

En

Mitä? Mistä? Mistä alkaen?

En Olen. Missä? Millä ajalla?

9 
ESITETYT  
TYÖTULOT JA  
TULONHANK- 
KIMISKULUT

Ei On; täyttäkää alla olevat kohdat.

Työmatkakustannukset Kulkuneuvo Km (yhteen suuntaan)

€/kk

Matkareitti

Muut tulonhankkimiskulut; mitkä ja kuinka paljon?

Haen etuutta YEL-työtulojen perusteella Haen etuutta MYEL-työtulojen perusteella

Työmarkkinajärjestön jäsenmaksu

kk:ssa 6 kk:ssa vuodessa

________________ € tai ______% palkasta

Onko Teillä tulonhankkimiskuluja ajalta, jolta palkkatulot esitetään?

Haen etuutta palkkatulojen perusteella

Selvitys esim. lomakkeella "Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta", Y 17.

Haen etuutta vakuutuspalkan perusteella (ulkomaankomennus)

on liitteenäSelvitys
toimitetaan  
myöhemmin

Täyttäkää tämä kohta vain, jos haette etuutta verotuksesta poikkeavien työtulojen perusteella. Sairauspäivärahan suuruus määrä-
tään työkyvyttömyyden alkamista edeltäneenä vuonna toimitetussa verotuksessa todettujen työtulojen mukaan. Jos tulonne ovat sen 
jälkeen olennaisesti nousseet, voitte hakea päivärahaa viimeisten kuuden kuukauden työtulojen perusteella. 

SaanOlen hakenutAion hakea

Oletteko työkyvyttömyysaikana varusmiespalveluksessa tai siviilipalveluksessa taikka suorittamassa vankeusrangaistusta?

Oletteko hakenut, aiotteko hakea tai saatteko eläkettä iän perusteella, työttömyyseläkettä, osa-aikaeläkettä, sukupolvenvaihdos- 
eläkettä tai luopumiseläkettä, luopumiskorvausta tai luopumistukea?

En

Miltä ajalta?

SaanOlen hakenutAion hakea

10 
ALLEKIRJOITUS 6)

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja ilmoitan, jos tietoni muuttuvat.

Paikka ja aika Allekirjoitus

Kela saa tiedon YEL- ja MYEL-työtuloista suoraan eläkelaitoksesta. 

Oletteko hakenut, aiotteko hakea tai saatteko työkyvyttömyysajalta tai neljän kuukauden ajalta ennen työkyvyttömyyden alkamista 
opintorahaa?

En

Mitä? Mistä? Miltä ajalta?

SaanOlen hakenutAion hakea

8 
PÄIVÄRAHA- 
OIKEUTEEN JA 
PÄIVÄRAHAN 
MAKSAMISEEN 
VAIKUTTAVAT 
SEIKAT

En ole saanut edellä mainittuja etuuksia.

_____ . _____ . _________ 

Mihin asti olette etuutta saanut? Maksajan nimi, jos maksaja on muu kuin Kela. Esittäkää selvitys tai todistus.  

7 
TYÖTTÖMYYS- 
ETUUDET / 
KOULUTUS- 
TUKI / TYÖLLIS- 
TÄMISTUKI

Olen. Mistä ja milloin?En

Minulla on voimassa oleva YEL/MYEL-vakuutus.

Oletteko hakenut työttömänä työnhakijana työtä työvoimatoimistosta?

työmarkkina- 
tukea

työvoimapoliittista koulutustukea  
tai koulutuspäivärahaa

työvoimatoimiston myöntämää työllistä-  
mistukea työelämävalmennukseen

työttömyys- 
päivärahaa

Oletteko saanut työkyvyttömyytenne aikana tai sitä edeltäneiden neljän kuukauden aikana 

6 
TYÖSTÄ- 
POISSAOLO- 
AJAN PALKKA

En Saan Ajalta _____ . _____ . _________ – _____ . _____ . _________

Palkka on

Tämän kohdan täyttää YEL/MYEL-vakuutettu henkilö, joka on samanaikaisesti muun työnantajan palveluksessa. Jos Teillä on YEL/
MYEL-työtuloa ja saatte palkkaa muulta työnantajalta samalta ajalta, jolta haette sairauspäivärahaa, etuus jaetaan Teille  ja työnanta-
jallenne YEL/MYEL-työtulon ja palkan suhteessa.

muuta palkkaa; mitä? sairausajan palkkaa
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Saatteko palkkaa työstäpoissaoloajalta?

Kela voi käyttää tämän etuusasian ratkaisemiseksi saatuja tietoja myös muussa etuusasiassa, jos tiedot on lain mukaan otettava siinä huomioon.  
Samoin muuta etuutta varten saatuja tietoja voidaan käyttää ratkaistaessa tätä etuutta.  
Kelan toimistosta saatte tietoa siitä, mistä Teitä koskevia tietoja voidaan hankkia ja mihin niitä voidaan säännönmukaisesti luovuttaa.

1) Esitettävä lääkärin tai sairaanhoitolaitoksen todistus tai lääkärinlausunto työkyvyttömyydestä.  
2) Esitettävä kunnan terveysviranomaisen määräys työstäpoissaolosta sekä selvitys palkasta, jonka työnantaja olisi maksanut työstäpoissaoloajalta.  
3) Esitettävä todistus työstäpoissaolosta elimen tai kudoksen luovutukseen liittyvien välttämättömien tutkimusten vuoksi.  
4) Jos Teillä on maatalousyrittäjien pakollinen tai vapaaehtoinen eläkevakuutus, voitte saada sairausvakuutuksen omavastuuajalta Melalta sairaus-    
     päivärahaa. Tieto hakemuksestanne välitetään Melaan suoraan tämän hakemuksen perusteella.  
5) Jos Teillä on työkyvyttömyyden alkaessa voimassa yrittäjien eläkelain mukainen pakollinen tai vapaaehtoinen eläkevakuutus, voitte hakea myös  
     sairausvakuutuksen omavastuuajalta sairauspäivärahaa.  
6) Silloin kun myös työnantaja on hakijana, työnantajan maksuosoite ja allekirjoitus merkitään lomakkeelle "Ilmoitus työnantajan maksamasta 
     palkasta", Y 17.  
7) Selvitys tapaturmasta esitetään lomakkeella "Selvitys tapaturmasta", SV 143.

http://lomake.kansanelakelaitos.fi/kela/kela.fi/fi/tiedostot/22111/Y17_W.pdf
http://lomake.kansanelakelaitos.fi/kela/kela.fi/fi/tiedostot/21762/SV143_W.pdf
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