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Selles bukletis tutvustatakse Kela 
(Soome Rahvapensioniamet) antavaid 
toetusi lastega perekondadele ja 
eluasemetoetusi.

Lastega perekondade toetused on 
mõeldud kõikidele lastega 
perekondadele.
Eluasemetoetuste saamist mõjutab 
sissetulekute ja vara suurus ja neid 
saavad vaid väikese sissetulekuga 
perekonnad.

Kela määrab toetusi vaid avalduste 
alusel, seega kõiki toetusi tuleb Kelast 
taotleda.
Võite taotleda toetusi interneti teel 
või kasutada taotlusblankette. 

 
www.kela.fi/asiointi

Kela toetuste alused on seadusega 
kindlaks määratud.

Toetuste määramisel vaatleb Kela iga 
taotleja olukorda individuaalselt.

Taotlejate olukord ja seega ka 
toetusvajadus võib olla väga erinev.
Seetõttu on ka toetuste suurus erinev.

Selles bukletis tutvustatakse lastega 
perekondade toetuste ja 
eluasemetoetuste põhiküsimusi 2015. 
aastal.
Kõiki toetuste üksikasju ei käsitleta.

Toetuste täpsed suurused ja 
sissetulekute piirmäärad on eraldi 
lisas, mille saab välja printida veebist
www. kela.fi/lapsiperheet
ja www.kela.fi/asumistuki
või küsida Kela büroost.

Lisateavet teenuste kohta 

Teised kodu ja perekonnaga seotud 
Kela toetused on näiteks:
•	  haigestumisega seotud hüvitised
•	  õppuri toetused
•	  ajateenija toetused
•	  töötuskaitse
Neid tutvustatakse eraldi buklettides.

Lastega perekondadele oluliste 
omavalitsuse teenuste (päevahoid, kool 
ja üürikorterid) kohta saate teavet 
kohaliku omavalitsuse veebilehelt või 
vastavatelt ametnikelt kohapeal.
Tervishoiu kohta saate teavet oma valla 
või linna(osa) nõuandlast ja 
tervisekeskusest.

Kesksed terminid
– Ematoetus – äitiysavustus
– emapuhkuseraha – äitiysraha
– isapuhkuseraha – isyysraha
– rasedustõend – raskaustodistus
– leibkond – ruokakunta
– brutotulud – bruttotulot
– põhiomavastutus – perusomavastuu
– eluasemekulud – asumiskulut
– iga-aastane korrektsioon,
   vahekorrektsioon – vuositarkistus, 
   välitarkistus

Kodu ja perekond
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Kela maksab lastega peredele rahalist 
toetust ema rasedusajast alates.
Kela toetuse abil võivad vanemad olla 
tähtsatel esimestel elukuudel koos 
oma lapsega. Hiljem toetab Kela lapse 
päevahoidu ja lapsega kaasnevaid 
väljaminekuid.

Kela toetused lastega 
perekondadele on:
•	 ematoetus
•	 vanemapäevaraha
•	 lapsetoetus
•	 lastehoiu toetused
•	 haige ja puudega lapse toetused
•	 elatistoetus

Vanemapäevaraha on ühtne nimetus 
toetustele, milleks on:
•	 sünnitushüvitis 
•	 spetsiaalne sünnitushüvitis
•	 isapalk
•	 vanemapalk

Kes võib saada lastega perede 
toetusi?

Võite saada Kela lastega peredele 
mõeldud toetusi, kui kuulute Soome 
sotsiaalkaitse alla ja elate püsivalt 
Soomes. Vahel võivad toetusi saada ka 
teised Soomes töötavad isikud.

Kui olete elanud välismaal või 
välismaale elama asumas, kontrollige 
Kelast oma kuuluvust sotsiaalkaitse 
alla. Elama asumine Soome või 
Soomest väljapoole võib mõjutada 
Kela makstavaid toetusi.

Enne lapse sündi

Rasedust kinnitav tõend

Kui kahtlustate, et olete rase, 
pöörduge kohalikku 
naistenõuandlasse (äitiysneuvola).

Lastega perede toetamine

SÜND 3k

LAPSE SÜNNI JA KASVATAMISEGA SEOTUD PERETOETUSED

Sünnitushüvitis
Varasem sünnitushüvitis *
Isapalk (kokku 9 nädalat) **
Võimalik isapuhkusel olemise aeg
Vanemapalk
Vanemapalga pikendus kaksikute korral

Koduhoiutoetus / paindlik lapsehoiuraha

* 50 või 30 päeva enne arvestuslikku sünnitusaega    ** võib võtta osade kaupa 
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Sel juhul saab ema sünnitushüvitist.
Seda makstakse kokku 105 argipäeva 
ehk umbes 4 kuud. 

Ema võib jääda emapuhkusele kõige 
varem 50 argipäeva enne 
arvestuslikku sünnitustähtaega. Ema 
saab sellisel juhul sünnitushüvitist 
varem.

Taotlege sünnitushüvitist hiljemalt 2 
kuud enne sünnitust.

Ärge unustage teavitada 
tööandjat oma emapuhkusest 
hiljemalt 2 kuud enne selle 
algust!

Spetsiaalne sünnitushüvitis

Kui puutute tööl kokku kiirguse, 
keemiliste ainete või nakkava 
haigusega, võite töölt eemale jääda 
kohe, kui rasedus on kinnitust 
leidnud. Saate selle aja eest 
spetsiaalset sünnitushüvitist.

Naistenõuandla teenused on tasuta.
Saate nõuandlast häid nõuandeid 
raseduse ajaks ja sünnituseks.
Nõuandlas jälgitakse ka ema ja loote 
terviseseisundit.

Ema peab käima raseduse alguses 
arstlikus kontrollis enne viiendat 
raseduskuud. Läbivaatusel saate 
rasedustõendi. Vajate tõendit Kelast 
toetuse taotlemiseks.

Ematoetus

Võite taotleda ematoetust, kui rasedus 
on kestnud 5 kuud. Võite valida kas 
beebipaki või maksuvaba rahasumma 
140 eurot.
Beebipakis on imiku rõivad ja 
hooldusvahendid. 

 

Emapalk

Ema jääb emapuhkusele üldjuhul 30 
argipäeva enne arvestuslikku 
sünnitustähtaega. 

9k 11k 1a 2a 3a

* 50 või 30 päeva enne arvestuslikku sünnitusaega    ** võib võtta osade kaupa 
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Isapuhkus tuleb välja võtta enne lapse 
2-aastaseks saamist.

Kela maksab isale isapuhkuse aja eest 
isapalka. Isapalka makstakse isale, 
kes elab lapse emaga koos.

Taotlege isapalka hiljemalt 2 kuud 
pärast lapse 2-aastaseks saamist.

Teavitage tööandjat 
isapuhkusest 2 kuud oma 
enne selle algust. 
Kui teie isapuhkuse pikkus on 
maksimaalselt 12 argipäeva, 
teavitage sellest tööandjat üks 
kuu ette.

 
Lisateave telefonil 
020 692 206 (soome keeles) 
020 692 226 (rootsi ja inglise 
keeles)  
E–R kl 8–18

Pärast lapse sündi

Pärast lapse sündi saavad ema ja isa 
lapsega kodus olla.
Kela maksab selle aja eest rahalist 
toetust, mis kindlustab perele 
sissetuleku.

Sünnitushüvitis

Pärast lapse sündi jätkub emal 
emapuhkus umbes 3 kuud.
Selle aja jooksul makstakse emale 
sünnitushüvitist.

Isapalk

Isa võib võtta isapuhkust 
maksimaalselt 54 argipäeva ehk 
umbes 9 nädalat. Sellest 1–18 
argipäeva ehk 3 nädalat võib isa olla 
emaga samal ajal kodus.

Ülejäänud puhkuse võid võtta pärast 
seda, kui vanemapalga saamine on 
lõppenud. Võid võtta kogu puhkuse 
korraga või jagada selle osadeks.
Kui isa on juba võtnud 18 argipäeva 
isapuhkust, saab ta võtta veel 36 
argipäeva.

Kui te ei ole veel üldse puhkust 
võtnud, on teil saada 54 argipäeva ja 
võite need korraga välja võtta.
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Vanemapalk

Vanemapuhkusele võib jääda kas ema 
või isa. Isa ja ema võivad olla 
vanemapuhkusel ka kordamööda. 
Vanemapuhkuse kestab 158 argipäeva 
ehk umbes pool aastat.

Kela maksab vanemapuhkusel oleku 
aja eest vanemapalka sellele 
lapsevanemale, kes last hoiab.

Kui vanemapalk lõpeb, on laps umbes 
9-kuune. Kui perre sünnivad 
kaksikud, maksab Kela vanemapalka 
täiendavalt 60 argipäeva eest.

Ema peab käima pärast sünnitust 
arstlikul läbivaatusel ja edastama 
Kelale järelläbivaatuse tõendi. Kela 
vajab tõendit vanemapalga 
maksmiseks.

Taotlege vanemapalka kuu aega enne 
vanemapuhkuse algust.

Isa ja ema võivad töötada osalise 
tööajaga ja hoida last kordamööda. 
Selle aja eest maksab Kela mõlemale 
osalist vanemapalka.

Kui suur on toetus?

Sünnitushüvitist, spetsiaalset 
sünnitushüvitist, isapalka ja 
vanemapalka arvutatakse ühtemoodi. 
Need toetused arvutatakse üldjuhul 
töiste sissetulekute alusel.

Toetus on alati väiksem kui töötasu, 
tavaliselt umbes 70% sissetulekust.

Toetust makstakse argipäevade eest, 
mille hulka loetakse ka laupäev.

Kui saate vanemapuhkuse aja eest 
palka, maksab Kela toetuse teie 
tööandjale.

Toetuse suurust mõjutab ka see, kui 
olete eelnevalt õppinud, olnud haige 
või töötu. Vähim toetus on alla 600 
euro kuus. Näiteks üliõpilane saab 
selles ulatuses toetust.

Vanemapäevaraha on maksustatav 
tulu. Maksud peetakse kinni vastavalt 
tulumaksukaardile.
Töötajale koguneb emapuhkusel, 
isapuhkusel või vanemapuhkusel 
oldud aja eest pensionistaaž ja 
aastapuhkus.

Arvutage kalkulaatori abil välja 
oma toetuse määr.

www.kela.fi/laskurit
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Toetus lapsendajatele

Kela toetab lapsendatud lapse 
vanemaid enam-vähem samamoodi 
nagu bioloogilisi vanemaid.
Lapsendajad ei saa sünnitushüvitist,  
kuid nad saavad kauem vanemapalka.
Vanemapalka makstakse alates 
päevast, kui lapsendatud laps on teie 
hoida.

Lapsendatud lapse isa võib olla 
isapuhkusel samadel tingimustel 
nagu teised isad.

Kui lapsendate lapse välismaalt, võite 
taotleda Kelast toetust lapsen-
damisega seotud kulude katteks.

Kela kaart

Kui laps sünnib Soomes, läheb info 
selle kohta haiglast otse rahvasti- 
kuregistrisse ja sealt Kelasse.

Laps saab isikukoodi ja pärast nime 
panemist Kela kaardi (Kela-kortti) 
ehk haiguskindlustuskaardi. 
Kaart saadetakse koju.

Lapselisa

Kela maksab iga lapse pealt lapselisa 
kuni selle kuu lõpuni, mil laps saab 
17-aastaseks.

Lapsetoetust makstakse vastavalt 
laste arvule:
•	 esimese	lapse	eest	95,75	eurot	kuus
•	 teise	lapse	eest	105,80	eurot	kuus
•	 kolmanda	lapse	eest	135,01	eurot		
 kuus
•	 neljanda	lapse	eest	154,64	eurot		
 kuus
•	 viienda	ja	iga	järgmise	lapse	eest		
 174,27 eurot kuus.

Üksikvanemale makstakse 
lapsetoetust kõrgendatud määras, mis 
on 48,55 eurot iga lapse kohta kuus.

Lapsetoetus on maksuvaba tulu. 
Lapsetoetust makstakse üldjuhul 
emale, isale või muule hooldajale.

Võite taotleda lapselisa kas eraldi või 
koos vanemapäevarahade 
taotlemisega.
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Lastehoiu toetused

Pärast vanemapuhkust võite:
•	 hoida last kodus ja saada koduhoiu 

toetust 
•	 hankida lapsele erapäevahoiu ja 

saada koduhoiu või erahoiu 
toetust 

•	 töötada kõige enam 30 tundi 
nädalas ja saada vastavalt sellele 
lapsehoiuraha

•	 panna lapse kohaliku omavalitsuse 
päevahoidu.

Lapsehoolduspuhkus

Pärast vanemapalga lõppemist võib 
isa või ema jääda last hoidma, olles 
palgata lapsehoolduspuhkusel  
kuni lapse 3-aastaseks saamiseni.

Teavitage tööandjat oma 
lapsehoolduspuhkusest vähemalt 
2 kuud enne selle algust.

Koduhoiu toetus

Laste koduhoiu toetust võib taotleda, 
kui isa või ema hoiab kodus alla 
3-aastast last. Hoidja võib olla ka kee- 
gi teine, näiteks vanavanemad või 
palgatud hoidja. Koduhoiu toetust ei 
ole võimalik saada, kui laps on 
kohaliku omavalitsuse päevahoius.

Koduhoiu toetuse alla kuulub 
lapsehoiuraha ja hoiulisa.

Hoiuraha on:
•	 ühe alla 3-aastase lapse eest 342,53 

eurot kuus
•	 teiste alla 3-aastaste laste eest (iga 

lapse eest) 102,55 eurot kuus
•	 üle 3-aastaste eelkooliealiste eest 

65,89 eurot kuus.

Hoiulisa saab vaid ühe lapse pealt ja 
see on kõige enam 183,31 eurot kuus. 
Hoiulisa sõltub vanemate 
sissetulekute suurusest.

Koduhoiu toetus on maksustatav 
tulu.

Teie kodukoha omavalitsus võib 
maksta omavalituse lisatoetust.
Küsige lisateavet elukoha 
omavalitsusest või Kelast.
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Erahoiu toetus

Võite saada erahoiu toetust, kui last 
hoiab palgatud hoidja või laps on 
erapäevahoius. Laps peab olema 
eelkooliealine.
Erahoiu toetust ei ole võimalik saada, 
kui laps on kohaliku omavalitsuse 
päevahoius.

Toetuse hulka kuulub hoiuraha 
174,38 eurot kuus lapse kohta.
Lisaks sellele võite saada hoiulisa 
kõige enam 146,64 eurot kuus lapse 
kohta. 
Hoiulisa suurus sõltub sissetulekute 
suurusest.

Kela maksab toetuse palgatud 
hoidjale või päevahoiukohale. 
Erahoiu toetus on maksustatav tulu.

Arvutage kalkulaatori abil välja 
oma koduhoiu toetuse ja erahoiu 
toetuse määr.

www.kela.fi/laskurit

Paindlik hoiuraha

Võite töötada 30 tundi nädalas või 
vähem ja hoida ülejäänud ajal ise oma 
last.
Siis teenite vähem palka, kuid saate 
Kelast paindlikku hoiuraha.

Kela maksab paindlikku hoiuraha 
alla 3-aastase lapse eest.

Isa ja ema võivad mõlemad 
paindlikku hoiuraha saada.
Nad peavad aga olema tööst eemal ja 
hoidma last eri aegadel. Näiteks isa 
võib töötada emast erinevatel 
päevadel.

Paindlikku hoiuraha makstakse 
tööaja järgi.
Hoiuraha võib olla kas 244,18 eurot 
kuus või 162,78 eurot kuus, sõltuvalt 
sellest, kui palju keskmiselt nädalas 
töötate.

Uurige tööaega puudutavaid 
piiranguid Kela kodulehelt:
kela.fi /joustavahoitoraha.

Kela maksab paindlikku hoiuraha 
korraga ainult ühe lapse eest.

Osaline hoiuraha

Võite saada osalist lapsehoiuraha,
kui töötate lapse hoidmise tõttu 
nädalas kuni 30 tundi.
Kela maksab osalist hoiuraha
koolis 1. või 2. klassis käiva
lapse eest.
Osaline hoiuraha on 98,09 eurot kuus 
ja see on maksustatav tulu.
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Kui laps haigestub

Kui teie laps haigestub, võite viia ta 
omavalitsuse tervisekeskusesse või 
eraarsti vastuvõtule.
Kela hüvitab osaliselt eraarstikulud.
Lisaks hüvitab Kela osa ravimite 
maksumusest.
Tervisekeskuse ravi Kela ei hüvita.

Ajutine töölt eemalolek alla 
10-aastase lapse haigestumisel

Kui alla 10-aastane laps ootamatult 
haigestub, võite jääda töölt koju teda 
hooldama.
Võite last hooldada kõige enam 
4 päeva.
Tööandja ei pea ajutise lapse 
hooldamise aja eest palka maksma.

Raskesti haige ja puudega lapse 
hooldamine

Kela toetab ka raskesti haige või 
puudega lapse hooldamist.

Kela toetused ja teenused on:
•	 erihooldusraha vanemale, kes 

hooldab alla 16-aastast last
•	 alla 16-aastase puudega lapse 

toetus
•	 Kela meditsiiniline taastusravi.

Elatistoetus

Kui vanemad lahutavad, jäävad lapsed 
sageli ühe lapsevanema juurde ja teine 
lapsevanem maksab elatisraha.
Teda nimetatakse ülalpidamis-
kohustuslaseks.
Vahel ei tasu ülalpidamis-
kohustuslane elatisraha või 
ülalpidamiskohustusega vanemat ei 
ole.
Siis võib Kela maksta last hooldavale 
vanemale elatistoetust.

Kela maksab elatistoetust, kui:
•	 elatist maksma kohustatud vanem 

ei ole elatisraha maksnud
•	 elatisraha on ülalpidamis- 

kohustuslase majandusliku 
olukorra tõttu väiksem kui 
elatistoetus

•	 lapse on lapsendanud vaid üks 
vanem

•	 väljaspool abielu sündinud lapse 
isadust ei ole tuvastatud

•	 lapse isa on tuvastatud, kuid 
elatisraha ei ole suudetud 
kindlustada.

Elatistoetuse lapse kohta on 155,17 
eurot kuus.
Elatistoetus on maksuvaba.
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Teavet ülalpidamiskohustuslasele 

Kui Kela maksab elatistoetust, nõuab 
amet ülalpidamiskohustuslaselt 
maksmata jäänud elatisraha sisse. 
Seda nimetatakse elatisraha võlaks.

Kui te ei suuda oma rahalise olukorra 
tõttu Kelale elatisraha võlga tasuda, 
võite taotleda Kelast maksuvabastust.

Taotlemine ja maksmine

Võite taotleda Kela kõiki lastega 
perekondadele mõeldud toetusi 
Internetis aadressil
 

 www.kela.fi/asiointi

Võite taotleda toetusi ka 
taotlusblankettide abil, mis on Kela 
kodulehel aadressil

 
www.kela.fi/lomakkeet

Saate taotlusblankette ka Kela 
büroodest.
•	 Toimetage taotlusblanketid Kela 

büroosse.
•	 Kontrollige üle taotlemise 

tähtajad.
•	 Kontrollige taotluselt, millised 

lisad peavad olema taotlusele 
lisatud

Toetuste maksmine

Kui Kela on teie taotluse läbi 
vaadanud, saabub teile koju toetust 
puudutav otsus. Otsusesse on 
märgitud toetuse suurus ja 
põhjendused. Saate otsuse ka siis, kui 
see on negatiivne.

Kela maksab ema-, isa- ja 
vanemapalga ema või isa pangaarvele.
Makse laekub arvele tagantjärele 
üldjuhul nelja nädala tagant.

Lapsetoetus kantakse ema, isa või 
muu hooldaja pangaarvele üldjuhul 
iga kuu 26. kuupäeval. Kui pangad on 
sellel päeval suletud või kui 
maksepäev on pärast puhkepäeva, 
laekub lapsetoetus pangakontole juba 
varem.
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Kela eluasemetoetused on:
•	 üldine eluasemetoetus
•	 õppetoetuse eluaseme lisatoetus 

õppurile
•	 pensionisaaja eluasemetoetus
•	 ajateenistuses olija eluasemetoetus.

Selles bukletis tutvustatakse vaid 
üldist eluasemetoetust. 

Kes võib saada üldist 
eluasemetoetust?

Kela maksab üldist eluasemetoetust 
eluasemega seotud kulude katteks.
Võite saada üldist eluasemetoetust, 
kui teil on väike sissetulek ja elate 
püsivalt Soomes.
Toetust võidakse maksta ühele 
inimesele või leibkonnale.

Leibkond tähendab ühes 
elukohas alaliselt elavaid inimesi. 
Tavaliselt moodustavad leibkonna 
abielupaar, vabaabielupaar või 
perekond.
Leibkonna võib moodustada ka 
üks inimene.

Üldist eluasemetoetust võib saada 
üürikorteri, kinnisvaraarendajale 
osaliselt väljamakstud korteri,
elamisõigusega korteri või 
eraomandis korteri või oma maja või 
kooperatiivkorteri puhul.

•	 Üürikorter: võite saada 
eluasemetoetust üüri ning vee- ja 
küttekulude tasumiseks, kui need 
tasutakse eraldi.

•	 Eramu: eluasemekuludena võetakse 
arvesse kinnistu hoolduskulud 
ning osa eluasemelaenude 
intressidest.

•	 Elamisõigusega korter: 
eluasemekulud on 
kasutuskompensatsioon, eraldi 
makstud vee- ja küttekulud ning 
osa eluasemelaenude intressidest.

•	 Kooperatiivkorter: eluasemekulud 
on üür ja eraldi makstud vee- ja 
küttekulud.

Eluasemekulud

Veekulu loetakse eluasemekuluks, kui 
maksate seda eraldi (lisaks üürile või 
kompensatsioonile).
Veekuluks loetakse 19 eurot inimese 
kohta kuus.

Küttekulu loetakse eluasemekuluks, 
kui maksate seda eraldi (lisaks üürile 
või kompensatsioonile).
Veekuluks loetakse 41 eurot, kui 
leibkonnas on üks inimene. Kui 
leibkonnas on rohkem inimesi, 
lisatakse küttekuluks 14 eurot iga 
lisanduva inimese kohta kuus.

Kui elate oma majas (eramus), 
loetakse hoolduskuludeks vee-, 
kütte- ja muude eramuga kaasnevatest 
kulutustest johtuvad väljaminekud.

Eluasemetoetused
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Kui teil on eluasemelaen, arvestatakse 
eluasemekuludeks 73% ehk ligemale 
kolm neljandikku laenuintressidest.

Kui palju võite saada üldist 
eluasemetoetust?

Eluasemetoetus võib olla kõige enam 
80% ehk neli viiendikku 
eluasemekuludest.
Maksate seega oma eluasemekuludest 
alati ise vähemalt 20% ehk ühe 
viiendiku.

Eluasemetoetust ei maksta kõikide 
eluasemekulude eest, vaid seaduses 
kindlaks määratud hüvitatavate 
eluasemekulude järgi.

Heakskiidetavatel eluasemekuludel 
on maksimumpiirid ehk määrad, 
millest rohkem ei hüvitata.
Kui heakskiidetavad eluasemekulud 
ületavad maksimumpiire, 
arvestatakse toetuse määr 
maksimaalsete eluasemekulude järgi.

Maksimaalseid eluasemekulusid 
mõjutavad korteris elavate 
täiskasvanute ja laste arv ning korteri 
asukoht.

 Lisateave 
 telefonil 

020 692 201 (soome keeles)
 020 692 221 (rootsi ja inglise
 keeles) 

E–R kl 8–18

 Kela veebilehelt 
www.kela.fi/asumistuki

 ja Kela büroost

Korteri asukoht

Vallad on jagatud eluaseme kalliduse 
alusel nelja rühma.
Helsingi kuulub esimesse vallarühma.
Helsingis on elamine kõige kallim, 
seega seal saab suuremat 
eluasemetoetust.

Teise vallarühma kuuluvad Espoo, 
Vantaa ja Kauniainen.

Kolmandasse vallarühma kuuluvad 
Hyvinkää, Hämeenlinna, Joensuu, 
Jyväskylä, Järvenpää, Kajaani, Kerava, 
Kirkkonummi, Kouvola, Kuopio, 
Lahti, Lappeenranta, Lohja, Mikkeli, 
Nokia, Nurmijärvi, Oulu, Pori, 
Porvoo, Raisio, Riihimäki, 
Rovaniemi, Seinäjoki, Sipoo, Siuntio, 
Tampere, Turu, Tuusula, Vaasa ja 
Vihti.

Neljandasse vallarühma kuuluvad 
kõik ülejäänud vallad.
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Näide
Maija elab Helsingis üürikorteris. Ta 
maksab üüri 800 eurot kuus. Talle 
kui ühe inimesega leibkonnale 
võidakse maksta 
maksimumeluasemekulude 
hüvituseks 508 eurot. 
Eluasemetoetus arvutatakse 
maksimumeluasemekulude alusel 
ehk siis Maija makstava üüri 800 
eurot kuus alusel.

Näide
Helli elab Kemis allüürnikuna. Ta 
maksab üüri 291 eurot kuus. 
Talle kui ühe inimesega leibkonnale 
võidakse maksta 
maksimumeluasemekulude hüvitist 
Kemis 362 eurot kuus. 
Eluasemetoetus arvutatakse Helli 
makstava üüri ehk 291 eurot kuus 
alusel, sest üüri määr wi ületa 
maksimumeluasemekulusid.

Põhiomavastustus

Enne lõpliku eluasemetoetuse 
selgumist arvestatakse 
eluasemekuludest maha 
põhiomavastutus.

Põhiomavastutuse määra mõjutavad

•	 leibkonda kuuluvate täiskasvanute 
brutotulud kuus 

•	 leibkonna täiskasvanute ja 
•	 laste arv 

Mida suuremad on tulud, seda 
suurem on omavastutuse osa.
Kui tulud on väga väikesed, ei pruugi 
põhiomavastutust üldsegi olla.

Brutotulud on tulud, mil- 
lest ei ole makse maha arvestatud.

Tulud

Eluasemetoetuse määra mõjutavad:
•	 teenistus, näiteks palgana 

saadavad tulud
•	 omanditulu, näiteks üüritulu ja 

säästude intressid
•	 mitmesugused sotsiaaltoetused, 
•	 näiteks tööturutoetus ja 

haiguspäevaraha

Eluasemetoetuse määra ei mõjuta:
•	 teatud sotsiaaltoetused,
•	 näiteks toimetulekutoetus, 

õpinguraha, lapselisa või omaste 
hooldamise toetus

•	 leibkonna alaealise lapse tulud
•	 juhutulud, näiteks pärand

Eluasemetoetuse puhul jõustub 
1. septembril 2015 teenitud tulust 
mahaarvamine. See tähendab seda,  
et iga leibkonda kuuluva isiku kokku 
arvutatud teenistusest ja 
ettevõtjatulust arvestatakse maha 
300 eurot kuus.
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Kelanveebilehelt: 
www.kela.fi  
saate lisateavet tulude mõjust 
eluasemetoetuse määrale.

Eluasemetoetuse arvestamine
Eluasemetoetust arvestatakse nii. 
Eluasemekuludest lahutatakse 
kõigepealt põhiomavastutuse osa. 
Eluasemetoetus on 80% järele jäävast 
summast.

Eluasemetoetuse arvestamine

Eluasemetoetust arvestatakse 
järgnevalt:
eluasemekuludest arvestatakse maha 
esmalt põhiomavastutus.
Eluasemetoetus on 80% järelejäävast 
summast.

Proovige Kela kalkulaatorit 
Kela veebilehel on kalkulaator, 
mille abil võite arvutada, kui palju 
võite eluasemetoetust saada.
 

 www.kela.fi/laskuri

Näide
Jaakko elab üksinda Turus 
üürikorteris.
Korteri üür on 700 eurot kuus.
Jaakko brutosissetulek on 705 
eurot kuus.

Arvutus:
• Maksimumeluasemekulud Turus 

üksinda elava inimese puhul on 
411 eurot.

• Sissetuleku väiksuse tõttu 
põhiomavastutust ei ole.

• Jaako eluasemetoetuson 80% 
eluasemekuludest ehk maksimum 
411 x 0,80 = 328,8 eurot kuus.

• Jaakko maksab ise eluaseme eest 
700 – 328,8 = 371,2 eurot kuus. 
(Arvutus vastab 2015. aasta olukorrale.)
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Taotlemine ja maksmine

Üldist eluasemetoetust võite taotleda 
Internetis aadressil 

 
www.kela.fi/asiointi

Võite taotleda toetusi ka 
taotlusblanketti kasutades. Blanketid 
leiate Kela kodulehelt aadressil 
 

  
www.kela.fi/lomakkeet

 
Saate taotlusblankette ka Kela 
büroodest.

•	 Toimetage taotlusblanketid Kela 
teeninduspunkti.

•	 Kontrollige taotlemise tähtaegu ja 
sissetulekute piirmäärasid.

•	 Kontrollige taotluselt, millised 
lisad peavad olema lisatud.

Eluasemetoetuse maksmine

Kui Kela on teie taotluse läbi 
vaadanud, saabub teile koju toetust 
puudutav otsus. Otsusesse on 
märgitud toetuse suurus ja 
põhjendused. Saate otsuse ka juhul, 
kui see on negatiivne.

Kela maksab üldise eluasemetoetuse 
teie pangakontole kalendrikuu 
esimesel pangapäeval.

Eluasemetoetuse võib maksta ka otse 
üürileandjale.

Kela vaatab eluasemetoetuse üle kord 
aastas.

Eluasemetoetus võidakse üle vaadata 
ka varem, kui teie olukord on 
muutunud, näiteks kui teie 
sissetulekud on suurenenud või 
vähenenud.
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Veebis

Saate Kelaga suhelda mugavalt 
veebikeskkonnas.
Teavet saate Kela kodulehelt.
Võite toetuste suurused välja 
arvutada, kasutades kalkulaatoreid.
Kela koduleht asub aadressil 

 www.kela.fi

Kela asjaajamisteenuste kaudu on 
turvaline asju ajada. 
Asjaajamisteenusesse saate sisse 
logida oma internetipanga 
kasutajatunnuste või mobiil-ID-ga.

Kela asjaajamisteenuse kaudu võite:
•	 taotleda Kela toetusi
•	 saata lisasid
•	 vaadata oma taotluse käsitlemise 

seisu
•	 teavitada muudatustest
•	 toetuse tühistada.

Kela asjaajamisteenused on aadressil

 www.kela.fi/asiointi

Telefoni teel

 Toetused lastega 
perekondadele 
020 692 206 (soome keeles)

 020 692 226 (rootsi ja inglise 
keeles 

 Eluasemetoetused 
020 692 201 (soome keeles) 
020 692 221 (rootsi ja inglise 
keeles) 

Büroos ja ühisteeninduspunktis

 Kela bürood teenindavad 
kõikides Kela toetustega 
seotud küsimustes.

Lähima Kela büroo või 
ühisteeninduspunkti kontaktid leiate 
internetist

 www.kela.fi/yhteystiedot

Aadressid ja teenusenumbrid on ka 
kohalikest telefonikataloogidest.

Aja broneerimine

Võite broneerida aja Kela büroosse või 
telefoninõustamisele. Broneerige aeg, 
kui teie elus on toimunud suur 
muudatus või on tegemist muu 
keeruka probleemiga.

Broneerige aeg veebis

 www.kela.fi/ajanvaraus

või helistage Kela teenusenumbrile.

Kela teenindab
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Kui vajate tõlkeabi, pöörduge Kela 
poole või vaadake lisateavet

 www.kela.fi/tulkkaus

Kela töötajatel on vaikimiskohustus. 
Nad ei tohi rääkida oma klientide 
asjadest kõrvalistele isikutele.

Teatage muudatustest

Kui saate teatud Kela toetust, ärge 
unustage teavitada Kelat kohe, kui 
teie olukord muutub. Olukorra 
muutumine võib puudutada eluaset, 
sissetulekute, laste arvu või 
paarisuhte muudatusi. 

Tagasinõudmine

Kui Kela maksab ebaõigete andmete 
tõttu rohkem toetust, nõutakse see 
teilt tagasi.

 www.kela.fi/takaisinperinta

Vaide esitamine

Võite esitada Kela otsuse suhtes vaide. 
Otsusele on lisatud vaide esitamise 
juhised.
Küsimuste korral pöörduge:

Kela töötajatel on 
vaikimiskohustus.
Neil on keelatud rääkida klientide 
asjadest kõrvalistele isikutele.

Sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunta 
(Sotsiaalkaitse vaidekomisjon)
Telefon 0295 163 800 
www.somla.fi

Kui Teil on küsimusi toetuse või 
väljastatud otsuse kohta, võtke 
ühendust!   E–R kl 8–18

Ajateenija toetused ___ 020 692 200
Eluasemetoetused ____ 020 692 201
Pensioniküsimused ____ 020 692 202
Kela kaart ja EL-i
ravikindlustuskaart ___ 020 692 203
Taastusravi __________ 020 692 205
Toetused lastega  
peredele _____________ 020 692 206

Välja- ja sisseränne ___ 020 692 207
Lähedase surma korral 020 692 208
Toetused õppurile ____ 020 692 209
Haigestumine ________ 020 692 204
Toetused töötuse ajal _ 020 692 210
Toetused puuetega  
inimestele ___________ 020 692 211



Kela bukletid

Kodu ja perekond
Toetused lastega perekondadele ja eluasemetoetused

Tervis ja taastusravi
Haigushüvitised ja päevarahad, taastusravi ja puuetega 
inimeste toetused

Õpingud
Õppuri toetused ja ajateenija toetused

Töötus
Toetused töötuse ajal

Pensionile jäämine
Pensionikaitse, eluasemetoetus ja hooldustoetus 

Elama asumine Soome või Soomest välismaale
Kuidas saate Soome sotsiaalkaitse ja mis juhtub,  
kui asute elama välismaale

Bukletid on saadaval Kela büroodes ja 
ühisteeninduspunktides.

Bukletid trükistena ja veebis www.kela.fi/muutkielet
suomeksi | på svenska | in English | Davvisámegiella
eesti keeles | Pусский


