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Kela toetused tagavad 
põhitoimetuleku, kui muud tulud 
vähenevad.
Selles bukletis tutvustatakse, millist 
rahalist toetust annab Kela õppuritele 
ja aja- või asendusteenistuses olijatele.

Toimetulekutugi võib koosneda 
paljudest toetusvormidest.
Seetõttu tasub välja selgitada, 
milliseid Kela toetusi teil on õigus 
saada.
See võib olla näiteks üldine 
eluasemetoetus.

Kela annab toetust taotluste alusel.
Võite taotleda Kela toetusi Internetis 
aadressil www.kela.fi/asiointi.
Võite taotleda toetusi ka 
taotlusblankettidega, mida saate 
Internetist, Kela büroodest või 
õppeasutustest.

 www.kela.fi/asiointi
 www.kela.fi/lomakkeet 

(teenindus soome ja  
rootsi keeles)

Kela toetuste alused on mitmete 
seadustega kindlaks määratud.
Kui Kela otsustab mingi toetuse 
määrata, käsitletakse iga taotleja 
olukorda individuaalselt.
Taotlejate olukord ja toetusevajadus 
on sageli väga erinevad.
Seetõttu varieerub ka toetuste suurus.

Selles bukletis tutvustatakse 
ülevaatlikult õppuritele ja 
ajateenijatele makstavaid toetusi.
Päris kõiki toetuste üksikasju siin ei 
käsitleta.

Kui soovite teada toetuste täpset 
suurust ja sissetulekute piirmäärasid, 
küsige Kelast selle bukleti 
lisavoldikut.

Lisateavet leiate Kela veebilehelt  
www.kela.fi/opintotuki.

 

Õpingud

Kesksed terminid
Õppetoetus – Opintotuki
Õpperaha – Opintoraha
Eluasemelisa – Asumislisä
Õppelaen – Opintolaina
Koolisõidutoetus – Koulumatkatuki
Aastatulu piir – Vuosituloraja
Ajateenija abiraha – Sotilasavustus
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Kela võib määrata õppurile 
õppetoetuse (opintotuki).
Õppetoetuse alla kuuluvad:
•	 õpperaha (opintoraha)
•	 eluasemelisa (asumislisä)
•	 õppelaenu riigitagatis 

(opintolainan valtiontakaus)

Teised Kela toetused õppurile on 
näiteks koolisõidutoetus ja 
toidutoetus.

Kes saab õppetoetust?
Võite taotleda õppetoetust, kui olete 
saanud 17-aastaseks ja õpite Soomes 
või välisriigis.  
Eluasemelisa puhul ei ole alumist 
vanusepiiri. Mõnel puhul võite saada 
laenutagatise ka siis, kui olete noorem 
kui 17-aastane (vt lisateavet lk 5).
Õpingud peavad olema põhitegevus 
ja kestma ilma vaheajata vähemalt 2 
kuud.

Õppetoetust võivad saada:
•	 gümnaasiumiõpilased 

(täiskasvanute gümnaasiumi 
õpilastest ainult kombineeritud 
eksami sooritajad)

•	 kutseõppeasutuste õpilased
•	 kõrgkoolis õppijad
•	 õpilased, kes õpivad teiste eraldi 

kindlaksmääratud õppekavade 
alusel.

Välismaalt Soome tulev õppur ei saa 
üldjuhul õppetoetust.
Kui tulete välisriigist, kontrollige 
oma õigust õppetoetusele ja teistele 
Kela toetustele.

Kui kavatsete õppida välisriigis, võite 
saada Soomest õppetoetust.
Eeldus on, et elate välisriigis ajutiselt. 
Kui teie õpingud välismaal kestavad 
üle aasta, taotlege Kelast Soome 
sotsiaalkaitse alla kuulumist.

Õppetoetuse saamist võivad mõjutada 
isiklikud tulud ja vahel ka vanemate 
tulud.
Seetõttu tasub enne toetuse taotlemist 
sissetulekute piirmäärad üle 
kontrollida.

Kes ei saa õppetoetust?
Te ei saa õppetoetust, kui saate näiteks 
järgmisi toetusi:
•	 õppetoetust teisest riigist
•	 töötu päevaraha või tööturutoetust
•	 haiguspäevaraha
•	 täiskasvanukoolituse toetust
•	 osaliselt tasustatava pikema 

puhkuse hüvitist
•	 sama koolitusega seotud 

taastusraviraha
•	 pensioni (ei puuduta perepensioni)

Te ei saa õppetoetust ka siis, kui:
•	 osalete tööjõukoolitusel
•	 osalete õpipoisikoolitusel
•	 olete aja- või asendusteenistuses.

Kela toetused õppuritele
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Gümnaasiumiõpilaste ja 
kutseõppurite õppetoetus

Kela võib määrata õppetoetuse 
gümnaasiumiõpinguteks 
(täiskasvanute gümnaasiumis ainult 
siis, kui sooritate kombineeritud 
eksami) ja kutseõppeks.

Toetust võite saada ka muudeks 
õpinguteks, näiteks:
•	 rahvakooliõpinguteks
•	 õpinguteks spordikoolituskeskuses
•	 puuetega inimeste 

treenimisõpinguteks
•	 immigrantide 

ettevalmistuskoolituseks

Õppetoetust makstakse teatud aja 
vältel.
Gümnaasiumiõpingutetoetus 
määratakse algul kolmeks esimeseks 
õppeaastaks.
Kutseõppetoetus määratakse vastavalt 
õpiaja pikkusele.
Võite saada õppetoetust ka lisaajaks, 
kui teie õpingud jätkuvad 
põhitegevusena.
Ärge unustada lõpetada õppetoetust, 
kui teie õppimine lõpeb planeeritust 
varem või katkestate õpingud.

Saate õppetoetust ainult siis, kui 
õppimine on põhitegevus. 
Lisateavet leiate Kela veebilehelt

 
www.kela.fi/opintotuki

Kõrgkoolis õppijate  
õppetoetus

Võite saada õppetoetust, kui õpite:
•	 kõrgkooli diplomi- või 

teaduskraadiõppes
•	 eraldi eraldi ametialasel 

täienduskoolitusel
•	 eraldi ainet või õppetervikut 

pärast kõrgkooli diplomiõpet

Et võiksite saada õppetoetust, peavad 
õpingud edenema.
Õpingute edenemist jälgivad 
kõrgkooli õppetoetuse komisjon ja 
Kela.
Õppetoetuse maksmise aeg sõltub 
teie õpingute ulatusest.
Ühe õppeaasta jooksul makstakse 
õppetoetust üldjuhul 9 kuu eest.

Võite saada õppetoetust kõikideks 
kõrgkooliõpinguteks kokku kõige 
enam 64 kuud, kui olete alustanud 
uute kõrgkooliõpingutega 1. augustist 
2014 või pärast seda.
Seega võite läbida teise eriala õpingud 
ja saada selleks õppetoetust, kui teil 
on 64 toetuskuust veel toetuskuid 
alles.
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170 eurot kuus või kui teil ei ole muid 
tulusid.

Vanemate tulud

Vanemate tulud võivad vähendada 
gümnaasiumiõpilase või kutseõppuri 
õpperaha.

Vanemate tulud võivad takistada ka 
õpperaha saamist.
Kui vanemate tulud on 41 810 eurot 
aastas või vähem, siis õpperaha ei 
vähendata.
Kui vanemate tulud on 61 000 eurot 
aastas või rohkem, ei saa te üldse 
õpperaha.

Tulupiirid on kõrgemad, kui  olete 
saanud 18-aastaseks ja elate 
vanematest eraldi. Kui vanemate 
aastatulu on alla 54 010 euro, siis 
õpperaha ei vähendata. Kui vanemate 
aastasissetulek on 73 200 eurot või 
rohkem, ei saa te üldse õpperaha.
Kui vanemate aastatulu on 39 000 
eurot või väiksem, võite saada 
suuremat õpinguraha.

Võite oma õpperaha suuruse 
internetikalkulaatori abil välja 
selgitada.

  www.kela.fi/laskurit

Lisateavet leiate Kela veebilehelt

  www.kela.fi/opintotuki

Kui suur on õppetoetus?

Kui liita õpperaha, eluasemelisa ja 
õppelaen, võib õppetoetuse 
täissumma olla kokku umbes 
850–935 eurot kuus.

Õpperaha

17-aastaseks saanud õppur võib saada 
õpperaha.
Väikseimad õpperahamäärad on 
8,40–62 eurot kuus (2015).
Seda võib saada oma vanema juures 
elav, 17–19-aastane õpilane.

Õpperaha suureneb koos õppuri 
vanusega.
Õpperaha suurust mõjutab lisaks 
vanusele see, kuidas elate, kas olete 
abielus ja kus õpite.
Vahel mõjutavad õpperaha suurust ka 
vanemate sissetulekud.

Gümnaasiumiõpilase või kutseõppuri 
suurim võimalik õpperaha on 250,28 
eurot kuus (2015).
Kõrgkoolis õppija suurim õpperaha 
on 335,32 eurot kuus või 301,89 eurot 
kuus, kui olete alustanud esimeste 
kõrgkooliõpingutega enne 1. augustit 
2014.
Seda saab omaette elav 18-aastane 
õppur või õppur, kes on abielus ja 
kelle ülalpidamisel on lapsi.
Õpperaha on maksustatav tulu.
Teil ei tule siiski õpperahalt makse 
maksta, kui õpperaha on väiksem kui 
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Eluasemelisa

Võite saada eluasemelisa nende kuude 
eest, mille ajal õppimine on teie 
põhitegevus.
Võite saada eluasemelisa, kui elate
•	 üürikorteris
•	 elamisõigusega korteris.

Eluasemelisa saamisel ei ole 
vanusepiirangut.
Seda makstakse korraga vaid ühe 
korteri eest.
Kui korteris on mitu õppurit, siis 
taotleb igaüks oma üüriosale eraldi 
eluasemelisa.

Te ei saa eluasemelisa, kui:
•	 elate vanemate juures
•	 elate ühes korteris koos oma või 

oma abikaasa lapsega
•	 elate enda või abikaasa omandis 

olevas isiklikus korteris
•	 teie või teie abikaasa saab 

pensionisaaja eluasemetoetust

Te ei saa eluasemelisa ka siis, kui teil 
oleks võimalik elada õppeasutuse 
tasuta ühiselamus ja teil ei ole erilist 
põhjust ühiselamukohast keelduda.

Eluasemelisa suurust mõjutavad 
eluasemekulud.
Aktseptitavad eluasemekulud on 
näiteks üür, elamisõigusega korteri 
kasutuskulud ning kindlad vee- ja 
elektriarved.

Kui olete alla 18-aastane, vallaline ja 
lasteta, mõjutavad eluasemelisa 
suurust ka vanemate sissetulekud.
Vanemate sissetulekute piirmäärad 
on samasugused nagu õpperaha 
puhul.
Seevastu abikaasa tulud ei mõjuta 
eluasemelisa suurust.

Eluasemelisa on kõige enam 201,60 
eurot kuus (aastal 2015).
Eluasemelisa on väiksem, kui elate 
näiteks vanemale kuuluvas või 
vanemalt üüritud korteris.

Kui teil ei ole õigust saada 
eluasemelisa, võite taotleda Kelast 
üldist eluasemetoetust.

Kui õpite kõrgkoolis, siis arvestage, et 
lihtsalt eluasemelisa määra tõstmine 
kulutab teie maksimaalset toetuse 
saamise aega.

Võite eluasemelisa suuruse 
internetikalkulaatori abil välja 
selgitada.

   
www.kela.fi/laskurit 
(teenindus soome ja  
rootsi keeles)
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Üldjuhul tuleb laen välja võtta mitmes 
jaos õppeaasta jooksul.
Maksate õppelaenu intressi 1% 
laenusummast juba õpingute ajal.

Intressi makstakse kaks korda aastas.
Muu kokkulepitud intressiosa 
lisatakse laenusummale ehk 
laenukapitalile.

Õppelaenu intressid võib tulumaksust 
maha arvata.
Mahaarvamise õigust ei ole vaja 
taotleda.

Õppelaenuhüvitis ehk 
õppelaenuvähendus kõrgkoolis 
õppijale

Kela võib maksta osa teie õppelaenust, 
kui sooritate kõrgkooli lõpueksamid 
normajaga. Kela makstav nn 
õppelaenulühendus ehk 
õppelaenuhüvitis võib olla isegi 
kolmandik teie õppelaenu määrast.

Õppelaenuhüvitis puudutab üksnes 
neid kõrgkoolis õppijaid, kes on 
alustanud oma esimesi 
kõrgkooliõpinguid 1. augustil 2014 või 
pärast seda.

Kui olete alustanud oma esimesi 
kõrgkooliõpinguid enne 1. augustit 
2014, võite ehk saada õppelaenu 
vähendust maksustamisel. 
Kui olete sooritanud eksamid 
normajaga ja maksate oma õppelaenu 
tagasi, maksate makse õppelaenu 
vähenduse võrra vähem.

Õppelaenu riigitagatis

Võite rahastada oma õpinguid ka 
pangast võetava õppelaenuga.
Maksate laenu tagasi, kui olete 
õpingud lõpetanud.
Kela annab õppelaenule riigitagatise.
Riigitagatis tähendab, et Kela võtab 
endale vastutuse laenu 
tagasimaksmise eest, kui te ei suuda 
pangale laenu tagasi maksta. Ent Kela 
nõuab laenusumma teilt ikkagi tagasi.

Õppelaenu annab pank.
Peate ise pangas käima, et laenus ja 
selle tingimustes (intress, 
tagasimaksmine) kokku leppida.

Kui saate õpperaha või 
täiskasvanukoolituse toetust, võite 
saada õppelaenule tagatise.
(Siin kehtivad teatud erandid.)

Õpperaha saavale kõrgkoolis õppijale 
antakse õppelaenu riigitagatis eraldi 
taotluseta.

Kontrollige Kelast, kas võite saada 
õppelaenule riigitagatise.

Tagatise suurust mõjutab teie vanus ja 
see, kus õpite.
Nooremate kui 18-aastaste õppelaenu 
määr on 260 eurot kuus, vähemalt 
18-aastased võivad saada 400 eurot 
kuus ja välismaal õppijad 700 eurot 
kuus (2015).

Otsustate ise, kas võtate üldse laenu 
või millise laenusumma korraga välja 
võtate.
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Õppelaenuhüvitis on 40% ja 
õppelaenu vähendus 30% 
arvestatavast õppelaenu määrast, mis 
ületab 2500 eurot.

Õppelaenuhüvitist ja 
õppelaenu vähendust ei ole üldjuhul 
tarvis taotleda. Siin kehtivad aga 
teatud erandid.

Intressitoetus

Kui olete oma õpingud lõpetanud ja 
teie sissetulekud on väikesed, võite 
taotleda Kelast intressitoetust. Sellisel 
juhul tasub Kela teie eest õppelaenu 
intressid, ilma et peaksite neid Kelale 
tagasi maksma.
Võite saada intressitoetust kõige enam 
5 korda.

Kuidas tulud mõjutavad 
õppetoetust?

Teil tohib olla sissetulekuid aastatulu 
piirmääras. Teie aastatulu piirmäär 
kujuneb vastavalt sellele, kui mitmel 
toetuskuul aasta jooksul olete 
õppetoetust välja võtnud. Teie 
sissetulekud arvutatakse 
kalendriaasta põhiselt. Õppetoetust 
tulude hulka ei arvestata. 

Aastatulu piirmäär arvutatakse nii: 
660 eurot iga õppetoetusega kuu eest 
ja 1970 eurot iga kuu eest, mil te 
õppetoetust ei saa. 

Sissetulekut võite saada ükskõik 
millal kalendriaasta jooksul, kui see 
ei ületa aastatulu piirmäära. Sel juhul 
saadud tulu õppetoetust ei mõjuta.

Toetuskuud  Aastatulu piirmäär, 
  eurot aastas
 1  22 330
 2  21 020
 3  19 710
 4  18 400
 5  17 090
 6  15 780
 7  14 470
 8  13 160
 9  11 850
 10  10 540
 11  9230
 12  7920

Kui alustate õpinguid või lõpetate 
need aasta keskel, siis arvestatakse 
kõik nimetatud aasta sissetulekud teie 
aastatuluks. Peate siis ehk Kelale või 
õppetoetuse komisjonile selgitama, 
millal olete tulu saanud. Võite siiski 
enne õpingute alustamist või pärast 
lõpetamist teenida piiranguteta.
Teie saadud tulu on jaotatud 
õppeajale ja ülejäänud ajale harilikult 
maksekuupäeva alusel.
Kui katkestate õpingud aasta keskel, 
võetakse arvesse kogu aasta tulud.
Vaadake Kela veebilehelt, millised 
sissetulekud mõjutavad õppetoetust.

 www.kela.fi/opintotuki
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Kui aastatulu piirmäär saab 
ületatud?

Te peate ise hoolitsema, et te ei 
ületaks aastatulu piirmäära. 
Kui tulupiir on ületatud, nõuab Kela 
üle piirmäära eraldatud õppetoetuse 
tagasi koos 15% intressiga.
 
Kui märkate, et saate tulu aastatulu 
piirmäärast rohkem, võite toimida 
nii:
•	 võite taotleda õppetoetust vaid 

osale õppekuudest
•	 võite tühistada oma valitud kuude 

õppetoetuse
•	 võite tagastada Kelale oma 

väljavõetud õppetoetuse

• Kui saate tulu aastatulu 
piirmäärast rohkem, pidage 
meeles, et peate tagastama 
enammakstud õppetoetuse 
hiljemalt järgmise aasta maikuu 
lõpuks.

Hinnake kalkulaatori abil, kuidas teie 
sissetulekud mõjutavad õppetoetust.

 www.kela.fi/laskurit

Koolisõidutoetus

Gümnaasiumiõpilased ja 
põhikutseõppes või kombineeritud 
kutseõppekava alusel õppijad võivad 
saada igapäevase koolisõidu toetust.
Toetust võib saada, kui:
•	 ühe suuna teekond on vähemalt 10 

kilomeetrit
•	 sõidukulud on rohkem kui 54 

eurot kuus
Maksate sõitude eest alati 
omavastutusosa, mis on vähemalt  
43 eurot kuus.
Kõrgkoolis või täiskasvanute 
gümnaasiumis õppijad 
koolisõidutoetust ei saa.

Koolisõidutoetuse taotlemine

Täitke koolisõidutoetuse taotlus ja 
edastage see oma õppeasutusele.
Kui kasutate bussi või rongi, saate 
oma õppeasutusest ka eraldi 
ostutõendi.
Kui ostate ostutõendiga sõidupileti, 
maksate selle eest kõige enam 43 
eurot kuus.

Peate taotlema koolisõidutoetust igal 
aastal eraldi. Kela maksab toetuse 
vastavalt teie sõidumoodusele kas otse 
piletimüüjale, õppeasutusele või teile 
endale.
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Toidutoetus

Kõrgkoolis õppijad võivad saada 
toidutoetuskavas osalevates 
söögikohtades soodushinnaga toitu. 
Saate soodustust, kui näitate 
tudengikaarti või Kela toidutoetuse 
kaarti.

Täiskasvanukoolituse toetus

Kui olete töötanud vähemalt 8 aastat, 
võite ehk saada täiskasvanukoolituse 
toetust.
Seda ei määra Kela, vaid see on 
Koolitusfondi (Koulutusrahasto) 
antav toetus.

Lisateavet saate Koolitusfondist:
www.koulutusrahasto.fi

Kui saate täiskasvanukoolituse 
toetust vähemalt 8 nädalat, võib Kela 
määrata teile õppelaenu riigitagatise.
Tagatis on 400 eurot kuus.

Haigestumine

Kui haigestute õpingute ajal, võite 
jääda haiguspuhkusele.
Kui teie haigus kestab rohkem kui 2 
kuud, vahetage õppetoetus 
haiguspäevarahaks.
Toetuskuid ei tasu kulutada ajal, kui 
ainepunkte ei kogune.

Haiguspäevaraha saamise eelduseks 
on kuulumine Soome sotsiaalkaitse 
alla.

Võite vahetada õppetoetuse ja 
eluasemelisa haiguspäevaraha ja 
üldise eluasemetoetuse vastu.
Muudatused saate teha Internetis.

 www.kela.fi/asiointi

Lisateavet saate ka 
Kela veebilehelt.

 www.kela.fi/opintotuki

Aja- ja asendusteenistus

Aja- või asendusteenistuse ajaks tuleb 
õppetoetuse maksmine peatada.
Sel ajal ei ole teil õigust õppetoetust 
saada.
Õpingute jätkamisel võite uuesti 
toetust taotleda.
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Kela toetused ajateenijatele
Toetuse suurust mõjutavad pere 
sissetulekud ja laste arv.

Eluasemetoetus

Kela maksab eluasemetoetusena 
ajateenija ja tema lähedaste 
mõistlikud eluasemekulud.
Eluasemekulude hulka arvestatakse 
üür, vee- ja elektriarved, ühistutasu, 
korterilaenude intressid ja eramu 
hoolduskulud.

Elatistoetus

Kui ajateenija ei suuda teenistuse ajal 
lapsele elatist maksta, võib seda 
maksta Kela. Summa on niisama suur 
kui elatisraha.

Muud toetused

Kela võib vastavalt kaalutlustele 
tasuda ajateenija lähedasele 
eritoetusena näiteks tervishoiu või 
lastehoiuga seotud kulud ning 
ajateenija ja tema lähedase õppelaenu 
intressid.
Õppelaenu intresside jaoks võib 
taotleda Kelast ka intressitoetust.
Kui te ei saa sõduritoetust, kontrollige 
Kelast, kas võiksite saada üldist 
eluasemetoetust.
Kui ajateenija on isapuhkusel, võib ta 
saada isapalka.

  

Ajateenija teenistuse ajal tema 
perekonna tulud sageli vähenevad.
Ajateenija või asendusteenistuses olija 
saab väikest päevaraha.
Lisaks võib Kela maksta teenistuses 
olijale ja tema lähedastele 
sõduritoetust.
Seda makstakse ka välisriigist 
teenistusse tulevale ajateenijale.

Sõduritoetuse alla kuuluvad:
•	 põhitoetus
•	 eluasemetoetus
•	 elatistoetus
•	 eritoetus
•	 õppelaenu intressitoetus

Sõduritoetust võivad saada:
•	 ajateenija
•	 abikaasa
•	 elukaaslane, kui neil on ühine laps
•	 ajateenija oma laps või abikaasa 

laps

Põhitoetus

Põhitoetust makstakse ajateenija 
lähedastele.
See katab abikaasa ja laste 
igapäevased väljaminekud, milleks 
muudest tuludest ei piisa.
Need on näiteks toidu-, riietuse- ja 
tervishoiukulud.
Põhitoetuse täismäär on 636,63 eurot 
kuus (aastal 2015).
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Taotlemine ja maksmine
Kela õppe- ja sõduritoetust saab 
taotleda Interneti teel.

  www.kela.fi/asiointi 
(teenindus soome ja rootsi 
keeles)

Toimetage taotlusblanketid Kela 
teeninduspunkti. 
Kontrollige üle taotlemise tähtajad.
•	 Kontrollige taotluselt, millised 

lisad peavad olema lisatud.
•	 Lisad saab edastada 

veebikeskkonna kaudu

Toetuste maksmine

Kui teie taotlus on läbi vaadatud, 
saadetakse teile koju toetust puudutav 
otsus.
Otsusesse on märgitud toetuse 
suurus, põhjendused ja maksepäev.
Saate otsuse ka siis, kui see on 
negatiivne.
Kela maksab toetused teie 
pangaarvele.
Õppetoetuse regulaarne maksmise 
päev on kuu 4. kuupäev või sellele 
järgnev pangapäev.

Sõduritoetuse regulaarne maksmise 
päev on kuu esimene pangapäev.

Otsuse suhtes vaide esitamine

Võite esitada Kela otsuse suhtes vaide.
Vaide esitamise juhised on lisatud 
Kelast saadud otsusele.
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Veebis

Võte Kelaga hõlpsasti suhelda ja asju 
ajada Interneti teel.
Kalkulaatorite abil saate välja 
arvutada toetuste suurused.
Teavet leiate Kela veebilehelt.
Kela veebilehe aadress on
www.kela.fi
Kela asjaajamisteenuse kaudu saate 
turvaliselt veebikeskkonnas asju 
ajada.
Asjaajamisteenusesse võite sisse 
logida oma internetipanga 
kasutajatunnustega.

 
www.kela.fi/opintotuki

        www.kela.fi/laskurit 
www.facebook.com/opintotuki

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

olekut
•	 teavitada muudatustest
•	 toetuse lõpetada

Kela asjaajamisteenuse aadress on

 www.kela.fi/asiointi

Telefoni teel

  
Õppurite toetused 020 692 209

 Ajateenijate
 toetused 020 692 200
 (soome keeles)  

Õppurite toetused 020 692 229 
Ajateenijate  
toetused 020 692 220 
(rootsi ja inglise keeles)

Büroos ja ühisteeninduspunktis 

 Kela bürood ja 
ühisteeninduspunktid 
teenindavad kõikides Kela 
toetustega seotud küsimustes.

Lähima Kela büroo või 
ühisteeninduspunkti aadressi leate 
veebist

   www.kela.fi/yhteystiedot

Aja broneerimisega

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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Tagasinõudmine

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

Vaide esitamine

Opintotuen 
muutoksenhakulautakunta 
(õppetoetuse vaidekomisjon)
Telefon 0295 3 33000
www.opintotuenmuutoksenhaku-
lautakunta.fi

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

Kas vajate tõlki?

Kui vajate tõlgi abi, pöörduge Kela 
poole või vaadake lisateavet

 www.kela.fi/tulkkaus

Teatage muudatustest

Kui saate mingit Kela toetust, ärge 
unustage teavitada Kelat kohe, kui 
teie olukord muutub.
Sellised juhtumid võivad olla 
eluaseme, pere olukorra või 
sissetuleku muutused.
Näete teile edastatud otsusest, 
millistest olukordadest peate 
teavitama Kelat või õppetoetuse 
komisjoni.
Kela töötajatel on vaikimiskohustus. 
Neil on keelatud rääkida klientide 
asjadest kõrvalistele isikutele.

Lö
nn

be
rg

 2
01

5

Ajateenija toetused ________ 020 692 200
Eluasemetoetused _________020 692 201
Pensioniküsimused ________ 020 692 202
Kela kaart ja EL-i 
ravikindlustuskaart ________ 020 692 203
Haigestumine _____________ 020 692 204
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
Toetused töötuse ajal _______020 692 210
Toetused puuetega  
inimestele _________________020 692 211

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



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

Kodu ja perekond
Toetused lastega peredele ja eluasemetoetused

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

Õpingud
Õppurite ja ajateenijate 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.

Kela bukletid


