
Toimeentulo sairastumisen yhteydessä 

 

Sairauspäiväraha 

https://sosiaaliturvaopas.fi/toimeentulo/#61 

 

Sairausloma 

Sairastuneena sinun tulee hakeutua lääkäriin. Sairauspoissaolon tarve ja pituus harkitaan tilanteen 

mukaan.Lääkäri kirjoittaa sairauslomatodistuksen, jonka perusteella Kela maksaa 

sairauspäivärahaa tai osasairauspäivärahaa. 

 

Työsuhteessa olevat 

Lääkärintodistus työkyvyttömyydestä toimitetaan työnantajalle. 

Palkanmaksu yleensä jatkuu työehtosopimuksen mukaan ja työnantaja hakee sairauspäivärahan 

tai osasairauspäivärahan itselleen. 

Jos sairaus jatkuu 90 arkipäivää, sinun on toimitettavana työterveyshuollon lausunto 

työssäjatkamismahdollisuuksista Kelaan. Tämän sairauspäivärahan jatkamisen edellytys. 

Jos sairaus jatkuu yli 300 päivärahapäivää (=n. yksi vuosi), päivärahan maksu päättyy. Voit 

• palata työhön, työskentelet 30 päivää, sama sairaus uusiutuu, voit hakea päivärahaa 50 

lisäpäivälle. 

• hakea työkyvyttömyyseläkettä Kelasta, työeläkelaitoksesta tai molemmista. 

 

Muut 

Sairauspäiväraha Kelasta (yleensä 10 päivän omavastuu) Haettava 2 kuukauden kuluessa. 

Jos olet työttömänä, pidä yllä työnhakusi TE-toimistossa. Näin turvaat toimeentulosi tilanteessa, 

jossa sairauspäivärahahakemustasi ei hyväksytä. 

Jos sairaus jatkuu yli 300 päivärahapäivää (= n. yksi vuosi), päivärahan maksu päättyy. Voit hakea 

työkyvyttömyyseläkettä Kelasta, työeläkelaitoksesta tai molemmista.  

 

Vammaistuki 

https://sosiaaliturvaopas.fi/toimeentulo/#65 

Selvitä Kelasta mahdollisuutesi vammaistukeen, jos toimintakykysi päivittäistoimissa on 

heikentynyt vuoden ajan.  

 

https://sosiaaliturvaopas.fi/toimeentulo/#61
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Työkyvyttömyyseläke toistaiseksi tai kuntoutustuki (=määräaikainen 

työkyvyttömyyseläke) 

https://sosiaaliturvaopas.fi/toimeentulo/#64 

 Jos sairaus jatkuu yli 300 päivärahapäivää, voit hakea työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea 

Kelasta, työeläkelaitoksesta tai molemmista. 

Jos saat hylkäävän eläkepäätöksen, Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Näin 

menetellen toimeentulosi voit jatkua eläkeselvittelyjen ajan työttömyyspäivärahana, jota tulee 

hakea Kelasta tai työttömyyskassasta.  

 

 

 

 

 

Muut korvaukset ja etuudet  
 

 

Kuntoutusraha ja kuntoutuskorotus 

 

https://sosiaaliturvaopas.fi/kuntoutus/#811    

Aktiivisen kuntoutuksen ajalta voidaan maksaa kuntoutusrahaa tai kuntoutuskorotusta.  

Haetaan Kelasta tai työeläkelaitokselta. 

 

Lääkekustannukset 

 

https://sosiaaliturvaopas.fi/maksut/#714 

Kelakorvauksen saa apteekissa Kelakorttia esittämällä. Vuotuinen lääkekatto 572 euroa.  

 

Sairauden aiheuttamat matkat 

 

https://sosiaaliturvaopas.fi/maksut/#715 

Korvausta haetaan Kelasta matkojen omavastuun ylittävältä osalta.  

Vuotuinen matkakatto 300 euroa. 

 

Asumisen tuet 

 

https://sosiaaliturvaopas.fi/asuminen/#41 

https://sosiaaliturvaopas.fi/asuminen/#42 

Yleinen asumistuki ja eläkkeensaajan asumistuki haetaan Kelasta. 

 

Eläkettä saavan hoitotuki 

 

https://sosiaaliturvaopas.fi/toimeentulo/#66   

Haetaan Kelasta 
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Sosiaali- ja terveydenhuollon maksut 

 

https://sosiaaliturvaopas.fi/maksut/#73 

Vuotuinen maksukatto 683 euroa. 

Alennusta tai perimättä jättämistä voi hakea, jos henkilön tai perheen toimeentulon edellytykset tai 

elatusvelvollisuus vaarantuvat maksujen johdosta. 

 

Perustoimeentulotuki 

 

Haetaan Kelasta 

 

Harkinnanvarainen toimeentulotuki 

 

https://sosiaaliturvaopas.fi/toimeentulo/#67 

Haetaan sosiaalitoimistosta 

 

 

 

Sosiaalipalveluja  
 

Henkilökohtainen apu 

 

https://sosiaaliturvaopas.fi/asuminen/#416 

Henkilökohtaista avustajaa haetaan sosiaalitoimesta 

 

Kuljetuspalvelut 

 

https://sosiaaliturvaopas.fi/liikkuminen/#332 

https://sosiaaliturvaopas.fi/liikkuminen/#333 

Kuljetuspalveluja niihin liittyvine saattajapalveluineen haetaan sosiaalitoimesta.  

 

Kotipalvelut, kotihoito 

  

https://sosiaaliturvaopas.fi/asuminen/#43 

https://sosiaaliturvaopas.fi/asuminen/#44 

Haetaan kunnan sosiaalitoimesta 

 

Asumispalvelut 

  

https://sosiaaliturvaopas.fi/asuminen/#414 

Haetaan kunnan sosiaalitoimesta 

 

Sosiaalinen kuntoutus  

 

https://sosiaaliturvaopas.fi/asuminen/#46 

Haetaan kunnan sosiaalitoimesta 
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Päivätoiminta  

 

https://sosiaaliturvaopas.fi/asuminen/#419  

Haetaan kunnan sosiaalitoimesta 

 

Päihdetyö sosiaalipalveluna 
 

https://sosiaaliturvaopas.fi/asuminen/#421 

Kunnan sosiaalitoimesta 

  

Mielenterveystyö sosiaalipalveluna 

 

https://sosiaaliturvaopas.fi/asuminen/#422 

Kunnan sosiaalitoimi 
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