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Kela toetused õppurile

Kela võib määrata õppurile õppetoetuse.
Õppetoetuse hulka kuuluvad
•
•
•
•
•

õpperaha
õpperaha hooldajalisa
õpperaha õppematerjalilisa
õppelaenu riigitagatis
eluasemelisa.

Õppetoetuse eluasemelisa on võimalik saada üksnes juhul,
kui õpite näiteks rahvaülikoolis või välismaal.
Soomes elav õppur võib saada
üldist eluasemetoetust.
Kela muud õppurile mõeldud toetused on näiteks:
• koolisõidutoetus
• õppelaenuhüvitis
• toitlustustoetus.

Koolikohustus pikeneb

Koolikohustus pikeneb,
ja kõik peavad pärast põhikooli õpinguid jätkama.
Varem lõppes koolikohustus põhikooliga.
Koolikohustuse pikenemine puudutab esmalt neid noori,
kes lõpetavad põhikooli 2021. aastal
ja on sündinud 2004. aastal või hiljem.
Teise taseme haridus on pikenenud
koolikohustusega noorele tasuta.
Teise taseme hariduse hulka kuuluvad näiteks
õppimine gümnaasiumis ja kutseõppeasutuses.
Muudatus mõjutab õppetoetuse õppematerjalilisa
ja koolisõidutoetust alates 01.08.2021.
Toetusi tutvustatakse lähemalt järgnevatel lehekülgedel.
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Kes saab õppetoetust?

Võite taotleda õppetoetust,
kui alustate põhikoolijärgseid õpinguid.

Kui tulete välisriigist Soome õppima,
ei ole teil üldjuhul õigust saada õppetoetust.

Taotleja sissetulek ja mõnikord ka vanemate tulud
võivad mõjutada õppetoetuse saamist.

Kui õpite välisriigis, võite saada Soomest õppetoetust.
See eeldab, et teil säilivad näiteks elukoha või
perekonnasuhete kaudu Soomega tihedad sidemed.

Võite saada õppetoetust, kui õpite
• gümnaasiumis
• kutseõppeasutuses
• kõrgkoolis
• rahvaülikoolis.
Täiskasvanute gümnaasiumi õpilastest
saavad õppetoetust vaid need,
kel on õigus tasuta haridusele
või kes õpivad kombineeritud õppekava alusel.
Kombineeritud õppekava tähendab
kutse- ja keskhariduse samaaegset omandamist.

Kellel on õigus saada tasuta haridust?
Teil on õigus saada tasuta haridust,
kui täidate mõlemad alljärgnevad tingimused.
• Te lõpetate põhikooli 2021. aastal või hiljem.
• Te olete sündinud 2004. aastal või hiljem.
Kõik õpingud ei ole tasuta ka siis,
kui te need tingimused täidate.
Uurige õppeasutusest järele,
kas te saate tasuta õppida.
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Kes ei saa õppetoetust?

Teil ei ole õigust õppetoetusele,
kui saate näiteks järgmisi toetusi:
•
•
•
•
•
•
•

töötu päevaraha või tööturutoetus
haigushüvitis
õpingutega seotud taastusraviraha
pension (ei kehti perepensioni kohta)
osaliselt tasustatava pikema puhkuse hüvitis
õppetoetus teisest riigist
täiskasvanukoolituse toetus.

Kui saate täiskasvanukoolituse toetust,
võite siiski saada õppelaenu riigitagatist.
Teil puudub õigus saada õppetoetust juhul, kui:
• osalete tööjõukoolitusel
• sooritate õpipoisiõpet
• olete kaitseväe- või tsiviilteenistuses.
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Haigestumine
Õpingute ajal haigestudes võite jääda haiguspuhkusele
ja taotleda Kelast haigushüvitist.
Kui teile määratakse haigushüvitis,
lõpetab Kela õppetoetuse maksmise automaatselt.
Kaitseväe- ja tsiviilteenistus
Kaitseväe- või tsiviilteenistuse ajal
ei ole teil õigust õppetoetust saada.
Kui saate õppetoetust ja alustate kaitseväe- või
tsiviilteenistust, teatage sellest Kelale.
Sel juhul Kela lõpetab õppetoetuse maksmise.
Õpingute jätkamisel võite uuesti taotleda õppetoetust.

Gümnaasiumiõpilase ja kutseõppuri õppetoetus
Kela võib määrata õppetoetuse
gümnaasiumiõpinguteks ja kutseõppeks.
Täiskasvanute gümnaasiumi õpinguteks
saate toetust vaid juhul,
kui teil on õigus tasuta haridusele
või õpite kombineeritud õppekava alusel.

Toetust võite saada ka muudeks õpinguteks, näiteks:
• rahvaülikooli või spordikooli õpinguteks
• ettevalmistusõppeks
• gümnaasiumi ettevalmistusõppeks
• täiskasvanute põhihariduseks.
Õppetoetust makstakse tähtajaliselt.
Gümnaasiumiõpingute toetus määratakse
algul kolmanda õppeaasta lõpuni.
Kutseõppetoetus määratakse õpiaja pikkuse järgi.
Kui teie õpingud jätkuvad hiljemgi,
peate lisaajaks eraldi toetust taotlema.
Kui lõpetate õpingud plaanitust varem või katkestate need,
teatage sellest Kelale.
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Kõrgkoolis õppijate õppetoetus

Teil on õigus saada õppetoetust juhul, kui:
• omandate ülikoolis või rakenduskõrgkoolis kõrgharidust
• osalete immigrantide rakenduskõrgkooliõpingute
ettevalmistusõppes
• õpite pärast kõrgkooli lõpetamist eraldi ainet
või õppekava alusel.

Seda, kui suur oleks teie õppetoetuse summa,
saate ise arvutada Kela veebilehe kalkulaatori abil.
www.kela.fi/laskurit
Õpperaha, eluasemetoetuste ja õppelaenu kohta
leiate lisateavet voldiku järgnevatelt lehekülgedelt.

Õppetoetuse maksmise kestus oleneb õpingutest.
Ühe õppeaasta jooksul makstakse õppetoetust
üldjuhul üheksa kuu eest.
Selleks et õppetoetust saada, peate õpingutes edasi jõudma.
Kela jälgib õpingute edenemist.

Kui suur on õppetoetus?

Õppur, kellel ei ole lapsi,
võib saada õpperaha ja -laenu kuni
umbes 900 eurot kuus.
Sellest summast moodustab umbes 250 eurot õpperaha
ja 650 eurot õppelaen.
Õppur, kellel on lapsi,
võib saada suurendatud õpperaha.
Lisaks võib õppur saada üldist eluasemetoetust.
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Õpperaha
Õpperaha võib õppur saada alates 17. eluaastast.
Alla 17-aastane õppur võib saada õpperaha õppematerjalilisa.

Õpperaha õppematerjalilisa

Õppematerjalilisa saate juhul,
kui täidetud on kõik alljärgnevad tingimused.

Õpperaha suurust mõjutavad
• vanus

• Teil pole lapsi ja te pole abielus.

• elukoht

• Te elate vanema juures ja olete noorem kui 20-aastane
või elate iseseisvalt ja olete noorem kui 18-aastane.

• perekonnaseis

• Teie vanemate aastatulu on kokku alla 41 100 eurot aastas.

• laste olemasolu.
Väikseimad õpperahamäärad on 8–39 eurot kuus.
Seda võib saada 17–19-aastane õppur,
kes elab oma vanema juures.
Lasteta õppuri suurim võimalik õpperaha
on umbes 254 eurot kuus.
Õpperahalt tuleb tasuda makse.
Te pole siiski kohustatud õpperahalt makse maksma,
kui teil puudub muu sissetulek.

Õpperaha hooldajalisa

Kui olete alla 18-aastase lapse hooldaja,
saate peale õpperaha hooldajalisa.
See on umbes 101 eurot kuus.
Kela määrab selle automaatselt.
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Õppematerjalilisa ei maksta juhul,
kui teil on õigus saada tasuta haridust.

Kellel on õigus saada tasuta haridust?
Teil on õigus saada tasuta haridust juhul,
kui täidate mõlemad alljärgnevad tingimused:
• Te lõpetate põhikooli 2021. aastal või hiljem.
• Te olete sündinud 2004. aastal või hiljem.
Kõik õpingud ei ole tasuta ka siis,
kui te need tingimused täidate.
Uurige õppeasutusest järele,
kas te saate tasuta õppida.
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Õppematerjalilisa võivad saada ka 15- ja 16-aastased noored,
kuigi neil pole õigust muule õpperahale.
Õppematerjalilisa on umbes 47 eurot kuus.
Kui saate õppetoetust,
määrab Kela teile automaatselt õppematerjalilisa.
Te ei pea seda eraldi taotlema.
Kui te ei saa mingit õppetoetust,
kuid teil on õigus õppematerjalilisale,
taotlege õppetoetust vastava avalduse alusel.

Vanemate sissetulekud

• olete alla 18-aastane või
• elate vanema juures.
Vanemate sissetulekud võivad õppetoetuse määra vähendada
või suurendada või takistada täielikult selle saamist.

Vanemate tulud võivad mõjutada seda,
kas te saate õppetoetust ja kui suur see on.
Asendus- või näiteks vanavanemate sissetulekud
õppetoetust ei mõjuta.

Kui elate iseseisvalt, s.t mujal kui vanemate juures,
ei vähenda vanemate tulud teie õppetoetust,
vaid võivad seda üksnes suurendada.
Vanemate sissetulekud mõjutavad siiski seda,
kas saate õppematerjalilisa ja õppelaenu riigitagatist.

Kui teie vanemad on lahutatud,
võtab Kela arvesse selle vanema sissetulekuid,
kelle juures te elate või viimati elasite.

Vanemate sissetulekud ei mõjuta teie õppetoetust,
kui täidetud on mõni alljärgnevatest tingimustest:

Kõrgkoolis õppijad
Kui õpite kõrgkoolis,
ei vähenda teie vanemate sissetulekud õpperaha määra
ega takista selle saamist.
Kui vanemate sissetulekud on väiksed,
võivad need avaldada mõju selliselt,
et te saate rohkem õppetoetust.
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Gümnaasiumis, kutseõppeasutuses
ja täienduskursustel õppijad
Kui õpite gümnaasiumis,
kutseõppeasutuses või täienduskursustel,
võivad teie vanemate sissetulekud mõjutada õppetoetust
juhul, kui:

• Olete saanud 18-aastaseks ja elate iseseisvalt.
• Olete abielus.
• Olete alaealise lapse hooldaja.
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Eluasemelisa ja eluasemetoetus
Õppetoetuse eluasemelisa

Õppetoetuse eluasemelisa on õigus saada neil,
kes õpivad välismaal või Ahvenamaal.
Nende eluasemelisa on 210 eurot kuus.

Lisateavet üldise eluasemetoetuse kohta leiate lihtsas keeles
voldikust Üldine eluasemetoetus ja Kela veebilehelt

Eluasemelisa võivad saada
ka Soomes rahvaülikoolis või spordikoolis õppijad,
kelle õpingud on tasulised
ja kes elavad õppeasutuse ühiselamus.
Eluasemelisa on umbes 89 eurot kuus.

Kela veebilehel asuva kalkulaatori abil saate ise arvutada,
kui suur oleks teie üldise eluasemetoetuse summa.

www.kela.fi/selkosuomi

www.kela.fi/laskurit

Eluasemelisa ja muud õppetoetust saate
vaid õppekuude eest.
Eluasemelisa saamisel ei ole vanusepiirangut.
Vanemate sissetulekud eluasemelisa ei mõjuta.

Üldine eluasemetoetus

Soomes elav õppur võib saada üldist eluasemetoetust.
Seda ei taotleta mitte õppetoetuse avaldusega,
vaid selleks on eraldi avaldus.
Ühe leibkonna liikmed taotlevad eluasemetoetust koos.
Leibkond tähendab isikuid,
kes elavad alaliselt ühel eluasemel.
Tavaliselt moodustavad leibkonna abielupaar,
elukaaslased või perekond.
Leibkonna võib moodustada ka üks isik.
Leibkonnaliikmete sissetulekud mõjutavad
eluasemetoetuse määra.
Sissetulekutel on teistsugune mõju
kui õppetoetuse taotlemisel.
16
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Õppelaen
Võite rahastada oma õpinguid ka
pangast võetud õppelaenuga.
Maksate laenu tagasi pärast seda,
kui teie õpingud on lõppenud.

Välismaal õppija saab õppelaenu 800 eurot kuus.

Õppelaenule võite saada riigitagatise juhul,
kui teile on määratud õpperaha
või täiskasvanukoolituse toetus.
Riigitagatis tähendab,
et Kela maksab laenu pangale tagasi,
kui te ise seda teha ei suuda.
Kela nõuab laenusumma teilt hiljem siiski tagasi.

Õppelaenu intressid lisatakse laenusummale
õppetoetuse saamise vältel.
Kui te õppetoetust enam ei saa,
saate pangalt arve intresside ja laenu maksmiseks.

Õppelaenu riigitagatist taotletakse Kelast.
Võite esitada vastava taotluse koos õppetoetuse avaldusega.
Kui Kela on määranud teile õppelaenu riigitagatise,
võite ise valida, millisest pangast õppelaenu taotlete.
Teil tuleb isiklikult laenus ja selle tingimustes (intress ja
tagasimaksmine) kokku leppida.
Õppelaenu riigitagatis võidakse määrata ka
vanema juures elavale 18–19-aastasele noorele,
kuigi ta ei saa õpperaha.
Õppelaenu riigitagatist võib saada ka
iseseisvalt elav alla 17-aastane noor,
kui tema vanemate sissetulekud on väikesed.
Alla 18-aastane noor saab laenu 300 eurot kuus.
Alla 18-aastane noor vajab õppelaenu võtmiseks
vanemate nõusolekut.
18-aastane ja vanem isik saab laenu 650 eurot kuus.
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Teie enda otsustada on,
kas võtate laenu ja kui suure summa korraga välja võtate.

Õppelaenuhüvitis

Kela võib maksta osa teie õppelaenust,
kui omandate kõrghariduse nominaalajaga.
Seda nimetatakse õppelaenuhüvitiseks.
Õppelaenuhüvitis on 40% õppelaenu määrast,
mis ületab 2500 eurot.
Õppelaenuhüvitisel on maksimummäär.
Maksimummäär oleneb õpingutest.
Õppelaenuhüvitist saate juhul,
kui täidetud on kõik alljärgnevad tingimused.
• Alustasite oma esimesi kõrgkooliõpinguid
01.08.2014 või hiljem.
• Lõpetate õpingud nominaalajaga.
• Teil on õppelaenu üle 2500 euro.
Kui te ei lõpeta õpinguid nominaalajaga,
võite siiski õppelaenuhüvitist saada,
kui õpingute pikenemisel on õigustatud põhjus.
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Selleks on näiteks haigestumine, ent üksnes juhul,
kui olete saanud haigushüvitist.
Õigustatud põhjus on ka näiteks lapse saamine,
aga ainult juhul, kui olete saanud vanematoetust.
Õppelaenuhüvitist pole üldjuhul tarvis taotleda.
Kela saadab teile vastava otsuse,
kui olete kõrgkooli lõpetanud.
Õppelaenuhüvitist tuleb siiski taotleda,
kui soovite saada selle pärast
esimese astme kõrghariduse omandamist.
Kui olete omandanud kõrghariduse välismaa kõrgkoolis,
teatage sellest Kelale.

Õppelaenuvähendus

Kui alustasite õpinguid nii kaua aega tagasi,
et te ei saa õppelaenuhüvitist,
võite saada pärast õpingute lõpetamist abi
maksude tasumisel.
Seda nimetatakse õppelaenuvähenduseks.
Lisateavet õppelaenuvähenduse kohta saab aadressilt
www.kela.fi/opintolainavahennys

Intressitoetus

Kui olete oma õpingud lõpetanud ning teil on väike sissetulek
ja õppelaen, võite taotleda Kelast intressitoetust.
Sellisel juhul tasub Kela teie eest õppelaenu intressid.
Te ei pea neid Kelale tagasi maksma.

Kuidas mõjutavad õppetoetuse
saamist sissetulekud?
Teil võib õppetoetuse väljavõtmise ajal olla sissetulekuid.
Teie sissetulekud ei tohi aasta jooksul ületada aastatulu
piirmäära.
Aastatulu piirmäär sõltub sellest,
mitmel kuul olete õppetoetuse summa välja võtnud.

2021. aasta tulu piirmäärad

Sissetulekut võite saada ükskõik millal kalendriaasta jooksul.
Õppe- ega eluasemetoetust tulude hulka ei loeta.
Toetuskuid kalendriaastas

Aastatulu piirmäär
eurot kalendriaasta kohta

1

23 554

2

22 172

3

20 790

4

19 408

5

18 026

6

16 644

7

15 262

8

13 880

9

12 498

10

11 116

11

9 734

12

8 352

2022. aasta tulu piirmääradega saab tutvuda aadressil
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www.kela.fi/opintotuki-omat-tulot
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Kui alustate õpinguid või lõpetate need aasta keskel,
võite enne õpingute algust ja pärast lõpetamist vabalt tulu
teenida.
Õppekuude ajal jälgige siiski tulu piirmäärasid.
Kandke hoolt, et teil oleks õpingute ajal tulusid
kuni 696 eurot kuus iga toetuskuu kohta
ja 2078 eurot kuus iga toetuseta kuu kohta.
Kela võib teha järelepärimisi,
millal te olete mingi tulu teeninud.
Kui katkestate õpingud aasta keskel,
võetakse arvesse teie kogu aasta sissetulekuid.

Aastatulu piirmäära ületamine

Jälgige, et teie sissetulekud ei ületaks aastatulu piirmäära.
Muidu nõuab Kela üle piirmäära eraldatud õppetoetuse tagasi.
Sissenõutavale summale lisandub 7,5% intressi.
Kui märkate,
et teie sissetulekud on aasta piirmäärast suuremad,
võite toimida järgmiselt.
• Taotlege õppetoetust vaid osal õppekuudest.
• Tühistage mõne kuu õppetoetus.
• Tagastage Kelale oma valitud kuude õppetoetus.
Tagastage enam makstud õppetoetused
järgmise aasta aprilli lõpuks.
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Koolisõidu- ja
toitlustustoetus
Koolisõidutoetus

Koolisõidutoetus muutub 01.08.2021.
Selles voldikus tutvustatakse 2021.–2022. aasta
koolisõidutoetust.
Tasuta hariduse õigusega ja muude õppurite
koolisõidutoetuse tingimused on erinevad.

Koolisõidutoetus õppurile,
kellel on õigus saada tasuta haridust
Võite saada kooli ja koolist koju sõitmise toetust näiteks juhul,
kui õpite
• gümnaasiumis või täiskasvanute gümnaasiumis
• põhikutseõppes
• kutseõppes
• kutseõppe ettevalmistusõppes
• koolikohustuslikele isikutele mõeldud vaba haridustöö
koolitusel.
Teil on õigus toetust saada,
kui koolitee on ühes suunas vähemalt 7 km pikk.

Kellel on õigus saada tasuta haridust?
Teil on õigus saada tasuta haridust, kui täidate mõlemad
alljärgnevad tingimused:
• Te lõpetate põhikooli 2021. aastal või hiljem.

Kui teil on vähemalt 15 sõidupäeva kalendrikuus,
saate koolisõidutoetust täismahus.
Kui teil on 10–14 sõidupäeva kalendrikuus,
saate küll koolisõidutoetust, kuid pool toetuse täismäärast.

• Te olete sündinud 2004. aastal või hiljem.

Kui kasutate koolisõiduks ühis- või koolitransporti,
ei pea te sõidu eest üldjuhul midagi maksma.

Kõik õpingud ei ole tasuta ka siis,
kui te need tingimused täidate.
Uurige õppeasutusest järele,
kas te saate tasuta õppida.

Koolisõidutoetus õppurile,
kellel ei ole õigust saada tasuta haridust
Võite saada kooli ja koolist koju sõitmise toetust näiteks juhul,
kui õpite
• gümnaasiumis
• põhikutseõppes
• kutseõppe ettevalmistusõppes.
Teil on õigus toetust saada,
kui koolitee on ühes suunas vähemalt 10 km pikk.
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Kui teil on vähemalt 15 sõidupäeva kalendrikuus,
saate koolisõidutoetust täismahus.
Kui teil on 10–14 sõidupäeva kalendrikuus,
saate küll koolisõidutoetust,
kuid pool toetuse täismäärast.
Selleks, et saada täistoetust,
on peale sõidupäevade arvu lisatingimuseks,
et sõit maksab üle 54 euro kuus.
Sel juhul maksate üldjuhul sõidu eest ise 43 eurot kuus.
Selleks, et saada poolt täistoetusest,
on peale sõidupäevade arvu lisatingimuseks,
et sõit maksab üle 27 euro kuus.
Sel juhul maksate üldjuhul sõidu eest ise 21,50 eurot kuus.
Kui kasutate Waltti-liiklust, koolitransporti
või ise korraldatud liikumisviisi,
võite ikkagi saada koolisõidutoetust,
kuigi sõit maksab vähem.

Koolisõidutoetuse taotlemine
Täitke koolisõidutoetuse taotlus
ja edastage see oma õppeasutusele.
Kela maksab toetuse olenevalt teie liikumisviisist
kas otse piletimüüjale, õppeasutusele või teile endale.
Kui kasutate bussi,
antakse teile õppeasutusest ostutõend.
Koolisõidutoetust tuleb igal õppeaastal uuesti taotleda.

Toitlustustoetus

Kõrgkoolis õppijad saavad
toitlustustoetuse süsteemiga liitunud söögikohtades
soodushinnaga einestada.
Toit maksab vähem,
kui näitate üliõpilaspiletit või Kela toitlustustoetuse kaarti.

Waltti on sõidukaart,
millega saate maksta sõitude eest mitmes paikkonnas.
Koolitransport tähendab,
et õppeasutus või kohalik omavalitsus korraldab koolisõidu
või ostab selle jaoks sõidupiletid.
Kui ühis- või koolitransport ei ole saadaval,
võite liikuda kooli enda valitud viisil,
näiteks isikliku autoga või vanemate küüdis.
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Täiskasvanukoolituse toetus
Kõrgkoolis õppija ravikindlustusmaks
Alates 2021. aastast peavad
rakenduskõrgkoolide ja ülikoolide õppurid
maksma Kela ravikindlustusmaksu.
Maks on umbes 36 eurot kuus.

Kui teil on tööstaaži vähemalt kaheksa aastat,
on teil õigus saada täiskasvanukoolituse toetust.
Toetust ei maksa Kela, vaid Työllisyysrahasto.

Sellega rahastatakse
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) tegevust.
YTHS osutab rakenduskõrgkoolide
ja ülikoolide õppuritele tervishoiuteenuseid.

www.tyollisyysrahasto.fi

Kela ei saada maksu eest arvet.
Te peate maksete eest ise hoolt kandma.

Lisateavet saate aadressil

Kui saate täiskasvanukoolituse toetust
vähemalt kaheksa nädalat,
võib Kela määrata teile õppelaenu riigitagatise.
Tagatis on 650 eurot kuus.

Maksu tuleb tasuda kaks korda aastas.
Tehke kevadsemestri makse hiljemalt 31. jaanuaril
ja sügissemestri makse hiljemalt 30. septembril.
Maksu võite tasuda ka veebilehel
www.kela.fi/omakela
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Ajateenija toetused
Kaitseväeteenistuse läbimine tähendab
kaitseväe- või tsiviilteenistusse minekut.
Kaitseväe- või tsiviilteenistuses olija
saab väikest päevaraha.
Lisaks võib Kela maksta sõduritoetust.
Seda võidakse maksta
kaitseväe- või tsiviilteenistuses olijale või tema lähedastele.
Lähedane on ajateenija abikaasa või elukaaslane,
kellega ajateenijal on ühine laps.
Lisaks peetakse lähedasteks ajateenija oma lapsi
ja abikaasa lapsi.
Kela võib maksta sõduritoetust ka ajateenijale,
kes on tulnud Soome teenistusse välisriigist.
Sõduritoetuse hulka kuuluvad
• põhitoetus

Põhitoetus

Kela võib määrata ajateenija lähedasele põhitoetust.
See katab abikaasa ja laste igapäevased väljaminekud,
milleks muudest tuludest ei jätku.
Need hõlmavad näiteks kulutusi toidule,
riietele ja tervishoiuteenustele.
Põhitoetuse täismäär on umbes 665 eurot kuus.
Toetuse suurust mõjutavad pere sissetulekud ja laste arv.

Eluasemetoetus

Kela võib tasuda ajateenija
ja tema lähedaste mõistlikud eluasemekulud.
Kela määrab ajateenijale endale
eluasemetoetuse üksnes juhul,
kui too on elanud enne teenistusse asumist iseseisvalt
umbes kolm kuud.

• elatisabi

Eluasemekulude hulka arvestatakse üür,
vee- ja elektriarved, ühistutasu, korterilaenude intressid
ning eramu hoolduskulud.

• eritoetus.

Elatisabi

• eluasemetoetus

Lisaks võib Kela tasuda õppelaenu intresse.
Sõduritoetust võivad saada
• ajateenija

Kui ajateenija ei suuda lapsele elatist maksta,
võib seda tema kaitseväe- või tsiviilteenistuse ajal
maksta Kela.

• abikaasa
• elukaaslane, kui neil on ühine laps
• ajateenija oma laps või abikaasa laps.
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Taotlemine ja maksmine
Eritoetus ja õppelaenu intressid

Kela võib maksta ajateenija lähedase eest näiteks
tervishoiuteenuste või lastehoiuga seotud kulusid.
Seda nimetatakse eritoetuseks.
Kela võib maksta ka ajateenija
ja tema lähedase õppelaenu intressid.

Muud toetused

Kui ajateenija on isapuhkusel,
võib ta saada isapalka.
Kui te ei saa sõduritoetust,
võib teil olla õigus saada Kelast üldist eluasemetoetust.
Uurige lähemalt Kelast.

Võite taotleda õppetoetust, sõduritoetust
ja üldist eluasemetoetust aadressil
www.kela.fi/omakela
Kontrollige taotlusvormilt,
millised dokumendid tuleb sellele lisada.
Ka dokumendid saate edastada internetis.
Võite kasutada toetuse taotlemiseks ka taotlusvormi,
mille saate Kela büroost või veebilehelt
www.kela.fi/lomakkeet
Kui taotlete toetust taotlusvormiga,
postitage see Kela aadressile.
Kela postiaadress on
Kela
PL 10
00056 KELA
Peaaegu kõiki asju saab Kelaga ajada ka telefoni teel.
Kui Kela on teie taotluse läbi vaadanud,
saabub teile koju otsus.
Otsusesse on märgitud toetuse suurus,
põhjendused ja maksepäev.
Otsuse saate ka juhul, kui teile toetust ei anta.
Kela kannab toetuse teie pangakontole.
Õppetoetuse, üldise eluasemetoetuse ja sõduritoetuse
maksepäev on iga kuu esimene pangapäev.
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Muudatustest teavitamine

Teie elumuutused võivad mõjutada ka
Kelast saadavaid toetusi.
Muudatus võib puudutada näiteks elukohta,
sissetulekuid, töötamist või peret.
Teavitage neist muudatustest kindlasti Kelat.
Seda saate teha veebis, telefoni teel või kontoris.
Teie vastutate selle eest,
et Kelal oleksid õiged andmed.
Sel juhul makstakse teile toetust õiges suuruses.

Kui otsuses on viga

Kela teenindus
Internetis

Lugege lisa Kela toetuste kohta:
www.kela.fi/selkosuomi
Küsige nõu:
www.kela.fi/kysy-kelasta
Arvutage toetuse summa:
www.kela.fi/laskurit
Asjaajamine internetis:
www.kela.fi/omakela

Kui Kela otsuses on teie hinnangul tehtud viga,
võite taotleda otsuse muutmist.

Iseteenindusse tuleb sisse logida.
Selleks on vaja internetipanga
tunnuskoode või mobiilisertifikaate.

Edasikaebamise juhised on lisatud otsusele.

Kontoris

Küsimuste korral võtke kõigepealt ühendust Kelaga.

Kontrollige kontorite aadresse ja
lahtiolekuaegu internetis:
www.kela.fi/toimistot

Teenindamine teistes keeltes
Kela iseteeninduse kaudu saate
• taotleda toetuseid
• saata lisadokumente
• vaadata oma taotluse olekut
• saata sõnumeid
• teavitada muudatustest
• toetuse tühistada.
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Ingliskeelsed teenindusnumbrid:
www.kela.fi/call-kela

Kui te ei oska soome, rootsi ega
inglise keelt, võite küsida tõlgi abi:
www.kela.fi/tulkkaus
Saamikeelne teenindus:
www.kela.fi/saame

Telefoni teel
Tööpäeviti kell 9–16.
Eluase ...........................020 692 210
Pensionid ......................020 692 202
Taastusravi ja
invaliidsus.....................020 692 205
Rahvusvahelised olukorrad
(tööpäeviti kl 10–15).....020 634 0200
Õppimine ja
kaitseväekohustus........020 692 209
Sissenõudmine............020 634 4940
Haigused ja
kaardid..........................020 692 204
Toimetulekutoetus.........020 692 207
Töötus............................020 692 210
Lastega pered................020 692 206

Aja broneerimine

Aja saate broneerida helistades
telefoniteenindusse või internetis:
www.kela.fi/varaa-aika
Aja broneerimist internetist
uuendatakse.
Pärast uuendust peate aja
broneerimiseks sisse logima.
Sisselogimiseks on vaja
internetipanga tunnuskoode
või mobiilisertifikaate.
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Kela arekeeles
Arekeelsed veebilehed:
www.kela.fi/selkosuomi
Kela infovoldikud eesti keeles:
Pensionid ja muud pensionäride toetused
Lastega pered
Elama asumine Soome või Soomest välismaale
Õpingud ja kaitseväekohustus
Haigestumine ja taastusravi
Toimetulekutoetus
Töötus
Üldine eluasemetoetus
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Voldikuid saate Kela kontoritest.
Teistes keeltes infovoldikud veebis:
www.kela.fi/other-languages

