Kuârad lomaakk

Ooccmõš
Lääʹddjânnmest šõddâm
taalkâskuul
Vuäitak tååimted ooccmõõžž da
meâlddõõzzid še OmaKelast
(www.kela.fi/neettest).

SV 178sms

Tiuddâd lomaakk tärkka da ainsmââʹtt, što
puk taarbšum meâlddõõzz lie mieʹldd.

Lââʹssteâđ: www.kela.fi/taalkaskorvvoozz

Jos taarbšep lââʹssteâđaid, väʹlddep tuʹnne
õhttvuõđ.

Vuäitak ǩiõččâd persoonlaž taalkâsaaʹššid
Omakelast (www.kela.fi/neettest).

Pååʹštet ooccmõõžž da meâlddõõzzid
addrõʹsse Kela, PL 10, 00056 KELA.

Vuäitak kõõččâd lââʹzz teʹlfon-kääzzkõõzzâst
(www.kela.fi/telfoonast).

i Jõs jiõk leäkku ääiʹjben ooccâm Kela ouddõõzzid da leäk serddam Lääʹddjânnma, tiuddâd lââʹssen lomaakk
Y 77sms.

Jõs leäk vueʹlǧǧmen ålggjânnma, tiuddâd lââʹssen lomaakk Y 38.

Ooccâmääiʹj
Taalkâskuul, koin ij leäkku vuåǯǯum koʹrvvõs apteekkast: 6 määnpââʹj talkksi
vuäʹsttempeeiʹvest.
Eeʹǩǩjiõččvaʹsttõõzz (ns. taalkâslaakk) pââʹjdam taalkâskuul: Talkksi vuäʹsttempeeiʹvest
puõʹtti eeʹjj ǩieʹssmannu loopp räjja.

1.

Ooʒʒi teâđ

i Ooumaž, ǩeäzz talkkâz lie mieʹrruum.
Persoontiõtt

Sokknõmm da ouddnõmm

Teʹlfon-nââmar

Neʹttpååʹštaddrõs

i Addrõsteâđaid Kela vuäǯǯ meerteâttriâšldõõǥǥâst.
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Jõs jälstak ålggjânnmest, iʹlmmet nuʹtt ålggjânnam ǥu Lääʹddjânnam addrõsteâđ pääiʹǩest 5 Lââʹssteâđ.

2.

Tillnââmar

i Jõs baŋkktill lij ålggjânnmest, iʹlmmet še BIC-nââmar.

i Väʹlddǩiiʹrjin vuäitak uʹvdded vääʹld nuuʹbb oummu leʹbe põrggâz vuäǯǯad tuʹnne miõttum koʹrvvõõzz.
Iʹlmmet oskkum oummu teâđaid da tillnââmar pääiʹǩest 7 Väʹlddǩeʹrjj.
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3.

Ooccmõš

i Jõs leäk ooccâm Kelast piʹrǧǧeemtuärjjõõzz da tuʹnne lij miõttum mähssčõnnõõttmõš taalkâskuulid, tuʹnne
jeät mahssu čõnnõõttmõõžžin vuåǯǯum talkksin koʹrvvõõzz leʹbe lââʹsskoʹrvvõõzz.

Čiõlǥât, mõõn diõtt ooʒʒak koʹrvvõõzz.

i Õhttâd mieʹldd taarblaž meâlddõõzzid. Ǩiõčč lââʹssteâđ pääiʹǩest 4 Meâlddõõzz.
Eeʹǩǩjiõččvaʹsttõõzzan (ns. taalkâslaakk ) lij pââʹjdum.
Muʹnne lij miõttum ođđ taalkâskoʹrvveemvuõiggâdvuõtt.
Jiõm vuäǯǯam koʹrvvõõzz apteekkast.
Vueʹsttem lââʹzz talkksid, håʹt talkkâz võl leʹjje jijstan. Mõõn diõtt?

Vueʹsttem lââʹzz talkksid ålggjânnam määʹtǩ vääras.
Koon jânnma maatkšak?
Lääʹddjânnmest vueʹlǧǧempeiʹvv
Lääʹddjânnma mäʹccempeiʹvv
Lij-a määʹtǩ jurddjen reâuggmõš EU- leʹbe Eta-jânnmest, Sveiccjânnmest, Jõnn-Britanniast leʹbe
Tâʹvv-Irlaantâst?
Ij
Kâʹl
Jälstam ålggjânnmest.
Lääʹddjânnma pueʹttempeiʹvv
Lääʹddjânnmest vueʹlǧǧempeiʹvv
Vueʹsttem talkkâz,
ǥu kroota puâccjem Lääʹddjânnmest
ǥu ooʒʒõʹttem hoiddu Lääʹddjânnma nuuʹbb jânnam miõttmin ouddlooʹvin (S2/E112)
jeeʹres määinast. Mõõn diõtt vueʹsttiǩ talkkâz?

Leäk-a vuäǯǯam leʹbe ooccâm koʹrvvõõzz ooccmõõžžâst čuäʹjtum taalkâskuulid jeeʹres pääiʹǩest?
Kâʹl
Kela vuâđđpiʹrǧǧeemtuärjjõõzzâst
ååsktemõhttõõzzâst
jeeʹresåʹrnn. Koʹst?
Jiõm
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Mii-ne jeeʹres mäinn. Mii?

4.

Meâlddõõzz

i Vääʹld taarb mieʹldd kopio meâlddõõzzin (odm. ååsktemõhttõõzz vääras), ouddâl ǥu tååimtak tõid Kelaaʹje.
Eeʹǩǩjiõččvaʹsttõõzzan (ns. taalkâslaakk) lij pââʹjdum.
Čiõlǥtõõzz taalkâsvuästtõõzzin, odm. apteekkast vuåǯǯum käʹšnnkuitt. Nuʹbb vaajtõsmäinn lij, što ǩeeʹrjtak
taalkâsvuästtõõzzi peiʹvvmeäʹrid päikka 5 Lââʹssteâđ.
Muʹnne lij miõttum ođđ taalkâskoʹrvveemvuõiggâdvuõtt.
Jõs vuõǯǯuk taalkâsvuästtõõzzin vuâđđkoʹrvvõõzz apteekkast
Čiõlǥtõs taalkâsvuästtõõzzin, odm. apteekkast vuåǯǯum käʹšnnkuitt. Nuʹbb vaajtõsmäinn lij, što ǩeeʹrjtak
taalkâsvuästtõõzzi peiʹvvmeäʹr päikka 5 Lââʹssteâđ.
Jõs jiõk vuäǯǯam vuästtõõzzin koʹrvvõõzz apteekkast
Apteekk uʹvddem laaskâlm taalkâsvuästtõõzzâst
Jiõm vuäǯǯam koʹrvvõõzz apteekkast.
Apteekk uʹvddem laaskâlm taalkâsvuästtõõzzin
Jos jälstak ålggjânnmest, tååimât laaskâlm lââʹssen kopio euroopplaž puõccihåiddkoort kuhttu peäʹlin.
Jõs jälstak Tâʹvvjânnmest, vuäitak tååimted euroopplaž puõccihåiddkoort sâjja kopio paassâst leʹbe
persontuõđštõõzzâst. Jos jälstak Jõnn-Britanniast leʹbe Tâʹvv-Irlaantâst, vuäitak tååimted euroopplaž
puõccihåiddkoort sâjja kopio Jõnn-Britannia leʹbe Tâʹvv-Irlaant miõttmest håidd-vuõiggâdvuõtttuõđštõõzzâst. Jõs leäk ooʒʒõõttâm hoiddu Lääʹddjânnma nuuʹbb jânnam miõttmin ouddlooʹvin (S2/E112),
tååimât laaskâlm lââʹssen kopio ouddlååʹvest.
Tååimtam apteekk uʹvddem laaskâlm lââʹssen
kopio euroopplaž puõccihåiddkoortâst
kopio paassâst leʹbe persontuõđštõõzzâst
kopio Jõnn-Britannia leʹbe Tâʹvv-Irlaant miõttmest håidd-vuõiggâdvuõtt-tuõđštõõzzâst
kopio hoiddu ooʒʒõõttmõõžž ouddlååʹvest (S2/E112).
Leäm ooccâm leʹbe vuäǯǯam ooccmõõžžâst čuäʹjtum taalkâskuulid koʹrvvõõzz jeeʹres pääiʹǩest ǥu Kelast.
Kopio odm. ååsktemõhttõõzz koʹrvvõstuʹmmstõõǥǥâst.
Jeeʹres meâlddõs
Mii?
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5.

Lââʹssteâđ

i Meärk nââmrin, koon ooccmõõžž päikka viiʹttjak.
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6.

Vuâllaǩeeʹrjtõs

Ååsktam uvddum teâđaid vuõiggân.
Päiʹǩǩ da äiʹǧǧ

7.

Ooʒʒi, suu jeäʹlteei, ouddõsǩiõčči, roodnairuåđ leʹbe jeeʹres vueiʹvv-vueʹǩǩšânji
ooccjest huõl õõʹnni oummu vuâllaǩeeʹrjtõs, nõõm čiõlǥtõs da teʹlfon-nââmar.

Väʹlddǩeʹrjj

Ooudam vääʹld vueʹlnn peäggtum oummu leʹbe põrggâz vuäǯǯad muʹnne miõttum koʹrvvõõzz.
Åskkoummu oummu nõmm da persoontiõtt leʹbe põrggâz nõmm da P-tiõtt
Åskkoummu oummu leʹbe põrggâz addrõs
Pååʹštnââmar

Pååʹšt-tåimmpäiʹǩǩ

Åskkoummu tillnââmar
Põrggâz eeʹttǩeei nõmm da teʹlfon-nââmar
Ooʒʒi, suu jeäʹlteei leʹbe ouddõsǩiõčči vuâllaǩeeʹrjtõs da nõõm čiõlǥtõs

Vueiʹttep ââʹnned tän ouddõsääʹšš čåuddmõõžž diõtt vuåǯǯum teâđaid še jeeʹres ouddõsääʹššest, jõs
teâđ âʹlǧǧe lääʹjj mieʹldd väʹldded tõʹst lokku. Seämmanalla vueiʹttep ââʹnned jeeʹres ouddõõzz diõtt vuåǯǯum
teâđaid tän ouddõsääʹšš čåuʹddmen.
Vuäǯǯak Kelast teâđ tõn pirr, kooǥǥ vueiʹttep haʹŋǩǩeed tuu kuõskki teâđaid da koozz vueiʹttep tõid luåvted.
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Lomaakk a’lgge
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Päiʹǩǩ da äiʹǧǧ

