
Elama asumine Soome 
või Soomest välismaale
Kuidas saate Soome sotsiaalkaitse ja mis 
juhtub, kui asute elama välismaale?
Lühidalt ja selgelt   
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Selles bukletis tutvustatakse, millistel 
tingimustel võite saada Kela toetusi, kui 
asute Soome elama.

Voldiku teises osas tutvustatakse, mis 
juhtub teie sotsiaalkaitsega, kui asute 
elama Soomest välisriiki.

Kela maksab rahalist toetust 
mitmesugustes olukordades.
Üldjuhul hoolitseb Kela põhitoimetuleku 
eest siis, kui muudest sissetulekutest jääb 
väheks.

Kela toetused on näiteks:
•	 rahvapension, garantiipension ja 

teised pensionil olijate toetused
•	 eluasemetoetus
•	 haigusega seotud toetused
•	 töötu põhitoimetulek
•	 õppuri toetused
•	 toetused lastega peredele

Saate teavet Kela toetuste kohta Kela 
kodulehelt aadressil 

 
www.kela.fi

Saate teavet ka toetusi käsitlevatest 
voldikutest (vt tagakaas).

Kela toetuste alused on seadusega 
kindlaks määratud.

Kui Kela otsustab mingi toetuse määrata, 
käsitletakse iga taotleja olukorda 
individuaalselt.

Taotlejate olukord ja toetusvajadus on 
sageli väga erinevad.
Seetõttu on ka toetuste suurus ja 
põhjendused erinevad.

Soome või Soomest välismaale 
elama asumine – kesksed terminid
– Kela kaart – Kela-kortti
– Euroopa ravikindlustuskaart  
– Eurooppalainen sairaanhoitokortti
– Soome sotsiaalkaitse alla 
kuulumine – Suomen sosiaaliturvaan 
kuuluminen

    

Kui asute elama Soome või Soomest 
välisriiki
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Põhireegel on, et võite saada Kela toetusi, 
kui elate Soomes alaliselt. 

Toetuste saamist mõjutab veel see, kas 
asute elama Soome:
•	 Põhjamaadest
•	 mõnest Euroopa Liidu (EL) või 

Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) 
riigist või Šveitsist või

•	 riigist, millega Soomel on sõlmitud 
sotsiaalkaitse leping (vt lk 4).

EMP riigid on Euroopa Liidu 
liikmesriigid ning Norra, Island ja 
Liechtenstein.

Toetuse saamist mõjutab lisaks asjaolu, 
kas asute elama Soome:
•	 töötaja või ettevõtjana
•	 õppurina
•	 pereliikmena
•	 lähetatud töötajana.

Kes saab Kela toetusi?

Kela toetusi saab saavad üldjuhul kõik, 
kes elavad Soomes alaliselt.

Erandiks on Soomes elavad, kuid teises 
Euroopa Liidu liikmesriigis töötavad 
isikud.

Isikud, kellel on Soomes 
haiguskindlustus, saavad Kela kaardi.

Kui asute elama Soome



3

Mida tähendab alaline elamine?

Elate Soomes alaliselt, kui teil on siin 
olemas korter ja kodu ja viibite peamiselt 
siin.

Kui kolite Soome, hindab Kela teie 
püsimajäämist. Hinnangus võetakse 
arvesse kogu teie olukorda, mida 
mõjutavad näiteks siin nimetatud asjad.
•	 Tulete välismaalt tagasi Soome elama.
•	 Teil on Soomes tehtavale tööle 
 tööleping.
•	 Olete abielus või muul viisil lähedastes  
 peresidemetes isikuga, kes elab   
 Soomes alaliselt.

Kui asute Soome elama ajutiselt, puudub 
teil üldjuhul õigus Soome 
sotsiaalkaitsele.
Näiteks õppur on Soomes ajutiselt siis, 
kui ainus põhjus riigis viibimiseks on 
õppimine.

Soome tööle

Teil on õigus Kela toetustele, kui asute 
alaliselt Soome elama.

Kui te ei asu alaliselt Soome elama, võite 
siiski kuuluda Soome sotsiaalkaitse alla 
töötamise alusel.

Teie sotsiaalkaitset mõjutab see, kui kaua 
töötamine kestab ja millisest riigist 
Soome kolite.

•	 Kui tulete Soome tööle vähem kui 
4 kuuks, võib teil teatud juhtudel olla 
õigus saada avalikke 
tervishoiuteenuseid. 
Kui tulete Soome ELi riigist, EMP 
riigist või Šveitsist, võib teil olla õigus 
ka laste koduhoiutoetusele.

•	 Kui teie töösuhe kestab vähemalt 
4 kuud, võite saada Soome 
sotsiaalkaitsetöötamise algusest 
peale. Sel juhul peavad teie tööaeg ja 
palk olema vähemalt 
miinimumtasemel.

Minimaalne tööaeg on üldjuhul 18 tundi 
nädalas.

Palk peab vastama kollektiivlepingule või 
kui seda teie töövaldkonnas ei ole, siis 
peab palk olema umbes 1 165 eurot kuus 
(aastal 2015).
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Sotsiaalkaitse lepinguriikidest 
ümberasuvad töötajad

Soome on sõlminud teatud riikidega 
sotsiaalkaitse lepingud.

Need riigid on:
•	 Põhjamaad (Soome, Rootsi, Taani, 

Norra ja Island)
•	 Ameerika Ühendriigid, Kanada ja 

Quebec
•	 Tšiili
•	 Iisrael
•	 Austraalia
•	 India

Lepingud puudutavad peamiselt 
pensione ja osa ka arstiabi.
Kui tulete neist riikidest, kontrollige 
Kelast, kuidas lepingud mõjutavad teie 
sotsiaalkaitset.

 
Lisateavet saate telefonilt

 020 634 0200 (soome,  
rootsi ja inglise keeles)

 E–R kl 8–18

Kui tulete Soome mujalt kui Euroopa
Liidu alalt, võib Kela maksta lapselisa ja 
koduhoiutoetust ainult siis, kui teie  töö 
on mõeldud kestma vähemalt 6 kuud.
Lisaks eeldatakse, et teie laps elab 
Soomes.
Et saaksite töötu päevaraha, peate olnud 
töötanud Soomes enne töötuks jäämist 
vähemalt 6 kuud.
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Lähetatud töötajad

Kui teie tööandja lähetab Teid Soome 
tööle mujalt kui ELi või EMP riikidest või 
Šveitsist, kehtivad teile samad reeglid 
nagu teistele töötajatele.

Saate Soome sotsiaalkaitse, kui asute riiki 
alaliselt elama või kui kavatsete töötada 
Soomes vähemalt 4 kuud ning palka ja 
tööaega puudutavad eeldused on 
täidetud.

Kui tulete lähetatud töötajana teisest ELi 
või EMP riigist või Šveitsist, jääb teile 
kehtima lähteriigi sotsiaalkaitse.

Ootamatu haiguse korral saate vajalikku 
ravi Euroopa ravikindlustuskaardiga, 
mille saate lähteriigist.

Lähteriigi ametiasutus on väljastanud 
teile tõendi A1 (varem E101) selle kohta, 
et tööandja on teid Soome tööle 
lähetanud.

Kui tulete lähetatud töötajana riigist, 
kellega Soomel on sõlmitud sotsiaalkaitse 
leping, saate lepingus mainitud toetusi 
lähteriigist.

Võite saada muid kui lepingus nimetatud 
toetusi Soomest, kui olete kolinud siia 
püsivalt või tulete Soome tööle vähemalt 
4 kuuks.

Töötamisel põhinev sotsiaalkaitse
Kui töötate Soomes, võite saada 
ka töötamisel põhinevat 
sotsiaalkaitset.
Need on näiteks tööpension, 
palgaga seotud töötuskindlustus 
ning tööõnnetuste ja 
kutsehaigustega seotud toetused.
Nendega ei tegele Kela, vaid 
erakindlustusfirmad, töötukassad 
ja fondid.
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Pereliikmed

Kui asute Soome elama töötaja või 
õppuri pereliikmena, peate üldjuhul 
elama alaliselt Soomes, et saada Soome 
sotsiaalkaitset.

Kui olete ELi või EMP riikidest või 
Šveitsist tuleva töötaja pereliige, võite 
saada arstiabi, lapsetoetust ja laste 
koduhoiu toetust isegi siis, kui Te ise 
Soomes ei ela või kui elate Soomes ainult 
ajutiselt.

Kui tulete Soome tööle mõnest mujalt 
riigist, võite saada oma Soomes elava 
lapse pealt lapselisa ja laste 
koduhoiutoetust, kuigi laps elab Soomes 
vaid ajutiselt.

Mõnede riikidega sõlmitud sotsiaalkaitse 
lepingud võivad mõjutada ka 
pereliikmete sotsiaalkaitset.

Lähetatud töötajate pereliikmed jäävad 
üldjuhul lähteriigi sotsiaalkaitse alla.

Õppurid

Kui asute Soome elama ainult õpingute 
tõttu ehk ajutiselt, ei kuulu te Soome 
sotsiaalkaitse alla.

Kui teie riigis viibimine on lisaks 
õppimisele seotud muude põhjustega, 
nagu töötamine, võite teatud eeldustel 
kuuluda sotsiaalkaitse alla.

Teile ei ole siiski võimalik Soomest 
õppetoetust maksta. 

Kui saabute välisriigist, siis kontrollige 
Kelast, kas teil on õigus saada 
õppetoetust.
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Soome sotsiaalkaitse taotlemine

Kui asute alaliselt Soome elama, peate 
taotlema Kela hallatavat sotsiaalkaitset.

Esitage taotlus Kela kodulehe 
asjaajamisteenuste kaudu  
(www.kela.fi/asiointi, teenindus soome ja 
rootsi keeles) või blanketil,  
mille tagastate Kela büroosse.

Kela saadab teile asja kohta kirjaliku 
otsuse.

Kui otsus on positiivne, saadetakse teile 
Kela kaart ehk haiguskindlustuskaart.

Toetuste taotlemine

Kela toetusi tuleb taotleda eraldi 
spetsiaalsete taotlusblankettidega või 
Kela kodulehe asjaajamisteenuste kaudu 
www.kela.fi/asiointi
(soome keeles).

Kela toetuste saamise 
tingimused

Kela maksab toetusi alates kuupäevast, 
millest alates teile laieneb Soome 
sotsiaalkaitse.

Teatud toetusi makstakse siiski vaid 
neile, kes on kuulununud Soome 
sotsiaalkaitse alla teatud aja enne toetuse 
määramist.

Sellised toetused on näiteks laste 
olemasolul makstavad päevarahad, Kelan 
makstav töötuskaitse põhipäevaraha, 
Kela pensionid ning üle 16-aastaste 
puuetega inimeste toetused.

Mõningaid toetusi määrates võetakse 
arvesse teise ELi või EMP riigi või Šveitsi 
kindlustusperioode.

Näiteks võite saada emapalka, kui olete 
kuulunud Soome sotsiaalkaitse alla ja 
elanud Soomes vahetult enne 
arvestuslikku sünnitustähtaega vähemalt 
180 päeva.

Soomes elamise aja hulka võidakse 
arvestada ka teise ELi riigi või EMP riigi 
või Šveitsi haiguskindlustusperiood.

Kontrollige Kelast, millal võite Kela 
toetust saada.
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Kui asute välismaale elama, teatage 
sellest Kelale.
Kelale tuleb teatada ka siis, kui elate 
välisriigis ajutiselt.

Teil on kohustus Kelat teavitada ka 
välisriigis aset leidvatest eluolu 
muutustest.

Need võivad olla seotud näiteks õpingute 
alustamise või katkestamisega, töötamise 
alustamise või lõpetamisega või 
peresuhetega.

Ajutine või alaline 
ümberasumine?

Teie õigus saada Soome sotsiaalkaitset 
otsustatakse üldjuhul selle alusel, kui 
pikalt kavatsete välisriigis viibida.

Kui planeerite viibida välisriigis 
maksimaalselt aasta, kuulute sellel ajal 
üldjuhul Soome sotsiaalkaitse alla.

Sellisel juhul võite saada neid Kela 
toetusi, mida makstakse välisriiki.

Need on näiteks pensionid, lapsetoetus, 
ematoetus ja vanematoetused.

Kui asute elama Soomest välisriiki
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Kui asute alaliselt välisriiki elama, ei 
kuulu te enam üldjuhul Soome 
sotsiaalkaitse alla.

Ümberasumist peetakse alaliseks, kui see 
on mõeldud kestma kauem kui aasta.
Sellisel juhul lõpevad teie õigused Kela 
toetustele siis, kui riigist välja rändate.

Kui asute elama teise riiki, selgitage välja, 
kas teil on võimalik kuuluda uue 
elukohariigi sotsiaalkaitsesüsteemi alla.

Teatud erigrupid võivad jääda Soome 
sotsiaalkaitse alla, isegi kui nad on 
välisriigis üle aasta.

Kui olete näiteks õppur või lähetatud 
töötaja, taotlege Kelast Soome 
sotsiaalkaitse alla kuulumise säilitamist.

Ilma taotluseta säilitavad oma Soome 
sotsiaalkaitse riigiametnikud või 
misjoni- ja arengukoostöös osalevad 
Soome kodanikud.

Nende pereliikmed peavad taotlema 
sotsiaalkaitse alla kuulumise säilitamist.

Osa aastast välismaal

Kui elate regulaarselt välisriigis üle poole 
aastast, ei ole teil üldjuhul õigust Soome 
sotsiaalkaitsele.

Teil võib siiski Soome sotsiaalkaitse 
säilida, kui teil on endiselt Soomega 
sidemed.

Kui neid hinnatakse, võetakse arvesse 
näiteks Soomes ja välisriigis elatud aeg 
ning peresidemed.
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Töötamine ELi liikmesriigis,  
EMP riigis või Šveitsis

Kui alustate töötamist mõnes ELi 
liikmesriigis, EMP riigis või Šveitsis, võib 
ka lühiajaline töötamine teid üle viia 
töökohariigi sotsiaalkaitse alla.

Kuulute töökohariigi sotsiaalkaitse alla 
hoolimata sellest, millises riigis elate.

Töötajad kuuluvad korraga vaid ühe riigi 
sotsiaalkaitse alla.

Seega ei saa te samal ajal kuuluda Soome 
sotsiaalkaitse alla, kui kuulute mingi 
teise riigi sotsiaalkaitse alla.

Piiriülesed töötajad

Piiriülene töötaja on isik, kes naaseb 
regulaarselt iga päev või vähemalt kord 
nädalas oma alalisse elukohariiki.

Kui olete piiriülene töötaja teises ELi 
riigis või EMP riigis, siis kuulute oma 
töökohariigi sotsiaalkaitse alla hoolimata 
sellest, kus riigis elate.

Meremehed

Meremehed kuuluvad selle riigi 
sotsiaalkaitse alla, kelle lipu all nende 
laev sõidab. Seda nimetatakse 
lipureegliks.

Kui töötate meremehena teise ELi või 
EMP riigi lippu kasutaval laeval, kuulute 
üldjuhul selle riigi sotsiaalkaitse alla, 
isegi kui elaksite Soomes alaliselt.

Elama asumine riiki, kellega 
Soomel on sotsiaalkaitse leping

Soomel on sotsiaalkaitse leping 
Põhjamaade, Ameerika Ühendriikide, 
Kanada, Tšiili, Iisraeli, Austraalia, 
Quebeci ja Indiaga.

Lepingud puudutavad peamiselt 
pensione ja osaliselt arstiabi.

Sotsiaalkaitse leping hõlmab eri riikides 
veidi erinevaid küsimusi. Seega tasub 
enne ümberasumist välja selgitada, 
kuidas riikide vahelised lepingud 
sotsiaalkaitset mõjutavad.
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Lähetatud töötajad

Lähetatud töötajad on isikud, keda 
Soome tööandja on lähetanud oma 
ettevõtte raames tööle välisriiki.

Töölähetus mujale kui ELi 
liikmesriiki, EMP riiki, Šveitsi või 
sotsiaalkaitse lepinguriikidesse

Teavitage Kelat välisriigis töötamisest, 
kui töötamine kestab kauem kui 3 kuud. 

Kui lähetus kestab alla aasta, säilib teil 
Soome sotsiaalkaitse.
Kui töötamine kestab üle aasta, taotlege 
Kelast Soome sotsiaalkaitse alla 
kuulumise otsust.
Taotlus tuleb teha aasta jooksul alates 
ümberasumisest.

Töölähetus ELi liikmesriiki,  
EMP riiki või Šveitsi

Kui teid saadetakse lähetatud töötajana 
nendesse riikidesse, säilib teil üldjuhul 
Soome sotsiaalkaitse kogu lähetuse aja 
jooksul.

Teie tööandja peab hankima teile 
Pensionikaitsekeskusest tõendi, millega 
näitate teises riigis, et kuulute endiselt 
Soome sotsiaalkaitse alla.

Lisateavet tõendi taotlemise kohta saate 
Pensionikaitsekeskusest (www.etk.fi).

Töölähetus sotsiaalkaitse 
lepinguriiki

Kui teid lähetatakse tööle sotsiaalkaitse 
lepinguriiki, säilitate üldjuhul kuulumise 
Soome sotsiaalkaitse alla, näiteks 
lepinguga kaetud toetuste osas.
Töölähetus võib sellisel juhul kesta ka üle 
aasta.

Ka sellistel juhtudel peab teie tööandja 
tooma teile Pensionikaitsekeskusest 
tõendi. Selle alusel teeb Kela ilma 
taotlemiseta otsuse teie õiguste kohta 
Kela toetustele.

Õppurid ja uurijad

Võite kuuluda Soome sotsiaalkaitse alla, 
isegi kui õpite välisriigis üle aasta.

Kui õpingud kestavad üle aasta, taotlege 
Kelast Soome sotsiaalkaitse alla 
kuulumise otsust.

Esitage taotlus aasta jooksul alates 
välisriiki elama asumisest.

Kui töötate õpingute kõrvalt, võivad teid 
puudutada töötajale kehtivad reeglid, 
eriti ELi riigis viibides.

Ärge unustage teavitada Kelat oma 
välismaal töötamisest.

Uurige ka töökohariigi sotsiaalkaitset 
puudutavaid seadusi.
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Pereliikmed

Välisriiki elama asuvate pereliikmete 
õigus Soome sotsiaalkaitsele sõltub 
üldjuhul sellest, kui kaua välisriigis 
viibimine kestab.

Kui kavatsete välisriigis elada 
maksimaalselt aasta, kuulute üldjuhul 
Soome sotsiaalkaitse alla.

Kui asute välisriiki elama näiteks  
lähetatud töötaja, riigiametniku, õppuri, 
misjoni- või arenduskoostööd tegeva 
isiku pereliikmena, võite taotleda Kelast 
Soome sotsiaalkaitse alla kuulumist.

Sellisel juhul võib välisriigis viibimine 
kesta ka üle aasta.

Välisriigis töötamine võib siiski 
mõjutada seda, kas saate kuuluda Soome 
sotsiaalkaitse alla.

Õigus Kela toetustele välisriigis

Kui kuulute välisriigis viibides Soome 
sotsiaalkaitse alla, võite saada üldjuhul 
samasuguseid toetusi, nagu saaksite 
Soomes.

Ka välisriiki makstakse näiteks 
lapsetoetust, ematoetust ning 
vanematoetusi.

Kõiki Kela toetusi välisriiki ei maksta.
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Kui kuulute Soome haiguskindlustuse 
alla, võite taotleda Kelast tasuta Euroopa 
ravikindlustuskaarti.

Sellega saate ELi riigis, EMP riigis või 
Šveitsis ootamatu haiguse korral 
vajalikku ravi.

  Kaardi saate tellida telefonil  
 020 692 203 (soome keeles) 
 020 692 223 (rootsi ja  
 inglise keeles)

  E–R kl 8–18

Pensionide maksmine välisriiki

Püsivalt välisriiki elama asuvatele 
pensionisaajatele makstakse 
rahvapensioni ja perepensioni 
maksimaalselt aasta jooksul alates 
välisriiki elama asumisest.
ELi, EMP riikidesse, Šveitsi ning 
sotsiaalkaitse lepinguriikidesse elama 
asuvatele pensionäridele makstakse 
pensioni pikema aja vältel.
Töövõimetuspensioni makstakse ainult 
ELi ja EMP riikidesse ning Šveitsi.
Kui asute alaliselt välisriiki elama, siis 
garantiipensioni ei maksta. 

Tööpensionide kogunemise ja välisriiki 
maksmise kohta saate lisateavet 
Pensionikaitsekeskusest (www. etk.fi).
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Teatamine ja taotlemine

Teavitage Kelat ajutisest või alalisest 
välisriiki elama asumisest.
Teate võib esitada Kela kodulehe 
asjaajamisteenuste kaudu 
(www.kela.fi/asiointi).
Teate võite edastada ka näiteks blanketil 
Y38 või telefoni teel.
Blanketid on Kela kodulehelt.

 
www.kela.fi/lomakkeet

Võite blanketi kodulehel täita ja siis välja 
trükkida ning tagastada ükskõik 
millisesse Kela büroosse.

Pidage meeles teavitada oma 
ümberasumisest ka magistraati.

Kui te ei kuulu enam Soome 
sotsiaalkaitse alla, peate tagastama Kelale 
oma Kela kaardi ja Euroopa 
ravikindlustuskaardi.  

Otsus

Kui teie taotlus on läbi vaadatud, saabub 
Teile koju otsus.
Selles öeldakse, kas kuulute Soome 
sotsiaalkaitse alla.

Naasmine Soome

Kui olete enne välismaaale minekut 
kuulunud Soome sotsiaalkaitse alla ja 
naasete Soome, teavitage oma 
tagasitulekust Kelat.

Kui te ei ole varem kuulunud Soome 
sotsiaalkaitse alla, taotlege Kelast 
sotsiaalkaitse alla arvamist.
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Lisateave
Telefoni teel ja internetis 

•	 Kela rahvusvaheliste asjade keskus 
annab teavet Soome või välismaale 
elama asumise kohta.
 www.kela.fi/kv-keskus

•	 Sotsiaalkaitse küsimused, kui asute 
elama Soome või Soomest välisriiki 
(teenindab ka inglise keeles)
 020 634 0200  

E–R kl 8–18

•	 Rootsikeelne teenusenumber: 
 020 634 0300

 E–R kl 8–18

•	 Õppetoetusega seotud küsimused, 
kui sooritate kogu õppe välisriigis:
 020 634 6630  

E–R kl 13–15

•	 Piiriülene tervisekaitse 
kontaktpunkt pakub teavet 
välismaale ja välismaalt Soome ravile 
pääsemise kohta internetis ja 
telefoniteenusena. 

 www.kela.fi/yhteyspiste 

 020 634 0400
 E–R kl 9-16

Seoses taotluste käsitlemisega 
võib Kela saada andmeid nii 
Soome kui ka välisriikide 
ametkondadelt.

Kas vajate tõlki?

Kui vajate tõlkeabi, võtke ühendust 
Kelaga või vaadake lisateavet

 www.kela.fi/tulkkaus
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Kela teenindab
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 kasutajatunnustega 
või mobiiltelefoni mobiil-ID-ga.

Kela asjaajamisteenuse kaudu võite:
•	 taotleda Soome sotsiaalkaitse alla 

kuulumist 
•	 taotleda Kela toetusi
•	 saata lisasid
•	 vaadata oma taotluse käsitlemise 

seisu
•	 teavitada muudatustest
•	 toetuse tühistada.

Kela asjaajamisteenused on aadressil

 www.kela.fi/asiointi

Asjaajamisteenused ja kalkulaatorid on 
soome ja rootsi keeles.

Telefoni teel

  Välja- ja sisseränne
 020 634 0200

Büroos ja ühisteeninduspunktis 

 Kela bürood teenindavad  
  kõikides Kela toetustega  
  seotud küsimustes.
 
Lähima Kela büroo või 
ühisteeninduspunkti kontaktid on 
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 muutus või 
on tegemist muu keeruka probleemiga.

Broneerige aeg veebis

  
www.kela.fi/ajanvaraus

või helistage Kela teenusenumbrile.

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

Kui saate teatud Kela toetust, ärge
unustage teavitada Kelat kohe, kui teie 
olukord muutub.
Olukorra muutumine võib puudutada
eluaset, perekonna olukorda või
sissetuleku muutumist.

Tagasinõudmine

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

 www.kela.fi/takaisinperintä

 või helistage 
tagasinõudekeskusse 
(Perintäkeskus)

 020 634 4940 
 (E–R kl 9-16)
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Vaide esitamine

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

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

Opintotuen
muutoksenhakulautakunta
(Õppetoetuse vaidekomisjon)
Telefon 0295 333 000
www.opintotuenmuutoksenhaku-
lautakunta.fi

Työttömyysturvan
muutoksenhakulautakunta
(Töötuskaitse vaidekomisjon)
Telefon 0295 16001
www.ttlk.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 ELi
ravikindlustuskaart ___ 020 692 203
Taastusravi __________ 020 692 205
Toetused lastega  
peredele _____________ 020 692 206

Välja- ja sisseränne ___ 020 634 0200
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



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 ajalt

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.

Kela bukletid

Teistes keeltes buklette leiate veebist www.kela.fi/muutkielet
suomeksi | på svenska | in English | Davvisámegiella
eesti keeles | Pусский


