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digitalisaation avulla
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Töihin lähdössä?

Opas palkkatulojen vaikutuksista 
sosiaaliturvaetuuksiin
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Tämän oppaan tarkoitus on tarjota Klubitalon jäsenelle mahdollisuus lähteä töihin ilman, että hänen tarvitsee olla 

huolissaan saamistaan etuuksista.

Työ luo merkittävän mahdollisuuden olla osallisena yhteiskunnassa. Työn merkitys hyvinvoinnille tunnistetaan laajalti ja 

työssäkäynnin pitäisikin olla jokaisen oikeus. Puuttuva Pala –hankkeen ja tämän oppaan avulla toivomme, että Klubitalon 

jäsenet uskaltavat tarttua työtarjouksiin rohkein ja turvallisin mielin.

Oppaan tekijät

Hanne Heikkinen, Salla Hotanen ja Liisa Kotiniemi

Alkusanat
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• Tämä opas on laadittu osana sosionomi (AMK) opinnäytetyötä.

• Opas on laadittu yhteistyössä Puuttuva Pala- hankkeen ja Etelä-Suomen 
Klubitalot ESKOT ry:n kanssa.

• Oppaan tarkoitus on selkeyttää palkkatulojen vaikutusta  
mielenterveyskuntoutujien yleisimmin saamiin etuuksiin.

Alkusanat
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• Oppaassa kerrotaan mikä on suojaosa, ansiotulovähennys, tuloraja 
ja ansioraja.

• Oppaassa esitellään yleisimmät 
mielenterveyskuntoutujien (Kelasta) saamat etuudet ja niiden suojaosat.

• Tässä oppaassa kerrotaan etuuskohtaisesti, kuinka paljon saat tienata 
palkkaa niin, että se ei vaikuta saamaasi etuuteen.

Mitä tässä oppaassa on?
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Mitä ovat suojaosa ja 
ansiotulovähennys, sekä tuloraja ja 
ansioraja?
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Suojaosa ja ansiotulovähennys:

• Oppaassamme suojaosa ja 
ansiotulovähennys tarkoittavat 
sitä rahamäärää, minkä saat 
tienata niin, että se ei vaikuta 
Kelalta saamaasi etuuteen.

• Esimerkiksi työttömyysturvan
suojaosa on 500€, saat tienata 
500€ ilman, että työttömyysturvasi
pienenee.

Tuloraja ja ansioraja:

• Tuloraja ja ansiotuloraja tarkoittavat 
sitä summaa, minkä saat 
tienata niin, että se ei vaikuta 
saamaasi etuuteen, tukeen tai 
eläkkeeseen.



Opintotuki

Opintoraha
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• Opintoraha on tarkoitettu toisen asteen opiskelijoille ja 
korkeakouluopiskelijoille, jotka ovat täyttäneet 17-vuotta.

• Opintorahan määrään vaikuttaa: ikä, oppilaitos, asutko vanhempiesi 
luona, oletko avioliitossa ja se onko sinulla lapsia. Jos olet alle 18-vuotias, 
myös vanhempiesi tulot voivat vaikuttaa opintorahan määrään.

Opintoraha: Kenelle tarkoitettu?
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• Opintotuessa on tuloraja.

• Jos ylität tulorajan, joudut yleensä maksamaan opintotukea takaisin 
Kelalle.

• Tulorajan suuruus riippuu siitä, moneltako kuukaudelta nostat 
opintotukea.

• Vuosituloraja lasketaan siten, että tuloja voi olla 696 
euroa jokaista tukikuukautta kohti ja 2 078 euroa jokaista tuetonta 
kuukautta kohti.

• Seuraavassa diassa on esimerkki opintotuen tulorajan laskemisesta.

Opintoraha: Tuloraja
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Esimerkki tulorajasta:

• Tammi-toukokuu 696 euroa/kk

• kesä-heinäkuu 2078 euroa/kk Näiltä kuukausilta ei tule opintotukea

• elo-joulukuu 696 euroa/kk 

• = voit tienata 11 116 euroa vuodessa ongelmitta. Kela 
tarkastaa vuosittain tulosi, joten jos esimerkiksi tienaat jonain kuukautena 
alle 696 euroa, voit tienata pois jäävän summan toisena kuukautena 
ilman, että joudut maksamaan opintotukea takaisin.

Opintoraha: Esimerkki 1
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Esimerkki tulorajasta 2:

• Tammi-toukokuu 696 euroa/kk

• kesä-lokakuu 2078 euroa/kk Näiltä kuukausilta ei tule opintotukea

• marras-joulukuu 696 euroa/kk

• = voit tienata 15 262 euroa euroa vuodessa ongelmitta. Tässä 
esimerkissä tukea on nostettu seitsemältä kuukaudelta.

Opintoraha: Esimerkki 2
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Opintotuen vuositulorajan arvioimiseen tarkoitetun laskurin löydät täältä. 
Voit arvioida sen avulla opintotukesi vuositulorajan:

• https://www.kela.fi/asioi-verkossa_omat-tulot_vuosituloraja-2020-ja-
2021

Lisätietoa opintorahasta selkosuomeksi Kelan sivuilta: 

• https://www.kela.fi/web/selkosuomi/opintoraha

Lisätietoa opintotuesta Kelan sivuilta:

• https://www.kela.fi/opintotuki-opintoraha

Opintoraha: Lisätietoa
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Työttömyysturva

Työmarkkinatuki, peruspäiväraha ja soviteltu 
työttömyys
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• Soviteltu työttömyys sopii sinulle silloin, jos teet keikkatyötä samalla, kun 
saat työttömyysetuutta.

• Voit saada soviteltua työttömyysetuutta jos:
Aloitat yritystoiminnan työttömänä.

Työskentelet enintään 2 viikkoa kokoaikaisesti.

Saat tuloa osa-aikatöistä, jonka työaika on enintään 80% kokoaikatyön ajasta.

Teet lyhennettyä työpäivää lomautuksen vuoksi.

Työllistyminen yritystoiminnassa kestää enintään 2 viikkoa.

Saat tuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta.

• Jos olet omasta aloitteestasi lyhentänyt työaikaasi, et voi saada soviteltua 
työttömyysetuutta.

Soviteltu työttömyysetuus: Kenelle 
tarkoitettu?
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Lisätietoa sovitellusta työttömyysetuudesta selkosuomeksi Kelan sivuilta:

• https://www.kela.fi/web/selkosuomi/tyoskentely-tyottomyyden-aikana

Lisätietoa sovitellusta työttömyysetuudesta Kelan sivuilta:

• https://www.kela.fi/soviteltu-tyottomyysetuus

Soviteltu työttömyysetuus: Lisätietoa
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• Työttömälle maksettavia etuuksia ovat:
Työttömyyspäiväraha (ansiopäiväraha tai peruspäiväraha)

Työmarkkinatuki

• Voit saada työttömyysetuutta, jos:
Jäät työttömäksi

Sinut lomautetaan

Opintosi päättyvät, eikä sinulla ole työpaikkaa

• Muista ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluiden ohjeiden 
mukaan

• Työttömyysetuutta voi hakea työttömyyskassasta tai Kelasta

Työttömyysturva: Kenelle 
tarkoitettu?

18



• Normaalisti suojaosa on 300 euroa kuukaudessa.

• Suojaosan ylittävä: 1€ vähentää etuutta 50 senttiä.

• HUOMIO KORONATILANNE!

1.6.2020-31.12.2020

• Suojaosa on 465 euroa, jos etuus maksetaan 4 viikon välein. (esim. 
peruspäiväraha)

• Suojaosa on 500 euroa, jos etuus maksetaan kuukauden välein.

Työttömyysturva: Suojaosa
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Lisätietoa työmarkkinatuesta selkosuomeksi Kelan sivuilta:

• https://www.kela.fi/web/selkosuomi/tyomarkkinatuki

Lisätietoa työttömyysetuuksista Kelan sivuilta:

• https://www.kela.fi/tyottomyysetuutta-kelasta

Voit arvioida saamasi työmarkkinatuen määrän Kelan laskurilla:

• https://asiointi.kela.fi/tmlaskenta_app/LaskentaApplication?&lang=fi

TE-palveluiden etusivu:

• https://www.te-palvelut.fi/te/fi/

Työttömyysturva: Lisätietoa
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• Eläketuki on tarkoitettu ikääntyneelle pitkäaikaistyöttömälle, joka on ollut 
lähes yhtäjaksoisesti työttömänä 5 vuotta.

• Ansiotulot, omaisuus tai puolison tuet eivät vaikuta eläketukeen.

• Lisätietoa eläketuesta Kelan sivuilta:

https://www.kela.fi/elaketuki

Eläketuki
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Asumisen tuet

Yleinen asumistuki ja eläkkeensaajan asumistuki
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• Voit saada yleistä asumistukea asumismenoihisi Kelalta, jos tulosi ovat 
pienet.

• Asumistukesi voi olla korkeintaan 80% asumismenoista.

• Asumistukea ei makseta kaikista asumismenoista, vaan hyväksyttävät 
asumismenot on määritelty laissa.

• Asumistuen määrään vaikuttaa ruokakunnan aikuisten ja lasten määrä, 
asunnon sijaintikunta ja ruokakunnan jäsenten tulojen yhteismäärä, 
ennen verojen vähentämistä.

Yleinen asumistuki: Kenelle 
tarkoitettu?
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• Ruokakuntasi jäsenet saavat tienata yhteensä 300 e/kk ilman, että tulot 
vaikuttavat asumistukeen. Tätä kutsutaan ansiotulovähennykseksi. 

• Tätä 300 euron summaa ei huomioida, kun lasketaan asumistukeen 
vaikuttavien tulojen määrää.

• Tee asumistuen tarkastus, jos tulosi suurenevat vähintään 400 euroa 
kuukaudessa tai pienenevät vähintään 200 euroa kuukaudessa edellisen 
päätöksen tuloihin verrattuna.

Yleinen asumistuki: 
Ansiotulovähennys
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Lisätietoa asumistuesta selkosuomeksi Kelan sivuilta:

• https://www.kela.fi/web/selkosuomi/asuminen

Lisätietoa yleisestä asumistuesta Kelan sivuilta:

• https://www.kela.fi/yleinen-asumistuki

Yleisen asumistuen laskentakaavan löydät täältä:

• https://www.kela.fi/asumisen-tuet-maara-ja-maksaminen

Yleisen asumistuen laskurin löydät täältä. Voit arvioida sen avulla onko sinulla oikeutta 
yleiseen asumistukeen ja sen määrän:

• https://asiointi.kela.fi/aylaskenta_app/AYLaskentaApplication?&lang=fi

Yleinen asumistuki: Lisätietoa
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• Voit saada eläkkeensaajan asumistukea Kelasta, jos:

tulosi ovat pienet ja saat eläkettä, joka oikeuttaa eläkkeensaajan 
asumistukeen

et voi saada yleistä asumistukea.

Eläkkeensaajan asumistuki: Kenelle 
tarkoitettu?
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• Kaikki tulot vaikuttavat pienentävästi eläkkeensaajan asumistukeen.

• Et voi saada palkkaa ilman, että eläkkeensaajan asumistukesi ei pienene.

• Eläkkeensaajan asumistuesta ei siis tehdä ansiotulovähennyksiä, eikä 
siinä ole suojaosaa.

Eläkkeensaajan asumistuki: Suojaosa
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Lisätietoa eläkkeensaajan asumistuesta selkosuomeksi Kelan sivuilta:

• https://www.kela.fi/web/selkosuomi/muut-tuet-elakkeensaajalle

Lisätietoa eläkkeensaajan asumistuesta Kelan sivuilta:

• https://www.kela.fi/elakkeensaajan-asumistuki

Eläkkeensaajan asumistuen laskukaava:

• https://www.kela.fi/elakkeensaajan-asumistuki-maara-ja-maksaminen 

Eläkkeensaajan asumistuen laskurin löydät täältä. Voit arvioida sen avulla 
onko sinulla oikeutta eläkkeensaajan asumistukeen ja sen määrän:

• https://asiointi.kela.fi/aelaskenta_app/AELaskentaApplication?&lang=fi

Eläkkeensaajan asumistuki: 
Lisätietoa
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Sairausajan tuet

Työkyvyttömyyseläke, kuntoutustuki, 
sairauspäiväraha ja osasairauspäiväraha
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• Voit saada työkyvyttömyyseläkettä ja kuntoutustukea yleensä vasta sitten, 
kun olet saanut sairauspäivärahaa noin vuoden ajan.

• Kuntoutustukea voidaan kutsua myös määräaikaiseksi 
työkyvyttömyyseläkkeeksi. Sen aikana tai ennen sitä, voidaan selvittää 
mahdollisuutesi kuntoutua työelämään tai vaihtaa ammattia.

Työkyvyttömyyseläke ja 
kuntoutustuki: Kenelle tarkoitettu?
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• Voit saada työkyvyttömyyseläkettä työeläkkeenä ja/tai kansaneläkkeenä. 

• Kuntoutustuki on määräaikainen työkyvyttömyyseläke,  jolloin olet myös 
oikeutettu hakemaan kansaneläkettä.

• Jos olet työkyvyttömyyseläkkeellä, kansaneläkkeen suojaosa on 834,52 
e/kk. (HUOM! 2020 )

Työkyvyttömyyseläke ja 
kuntoutustuki: Suojaosa
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Lisätietoa työkyvyttömyyseläkkeestä ja kuntoutustuesta selkosuomeksi 
Kelan sivuilta:

• https://www.kela.fi/web/selkosuomi/tyokyvyttomyyselake

Lisätietoa työkyvyttömyyseläkkeestä ja kuntoutustuesta Kelan sivuilta:

• https://www.kela.fi/tyokyvyttomyyselake-ja-kuntoutustuki

Työkyvyttömyyseläke ja 
kuntoutustuki: Lisätietoa
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• Voit saada sairauspäivärahaa Kelalta, jos:

Olet 16-67-vuotias, etkä sairautesi vuoksi pysty tekemään työtä.

• Sairauspäivärahaa maksetaan yhtäjaksoisesti enintään 300 arkipäivältä. 

• Sairauspäivärahaa maksetaan vuositulojen perusteella. 

• Vuositulo lasketaan työkyvyttömyyttä edeltävältä 12 kuukaudelta. 

• Sairauspäiväraha maksetaan työkyvyttömyyden perusteella. 

• Jos teet töitä saadessasi sairauspäivärahaa, Kela katsoo ettet ole 
työkyvytön, etkä silloin välttämättä ole oikeutettu niiltä päiviltä 
sairauspäivärahaan.

Sairauspäiväraha
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Lisätietoa sairauspäivärahasta selkosuomeksi Kelan sivuilta:

• https://www.kela.fi/web/selkosuomi/sairauspaivaraha

Lisätietoa sairauspäivärahasta Kelan sivuilta:

• https://www.kela.fi/sairauspaivaraha

Voit arvioida sairauspäivärahan laskurilla sairauspäivärahan määrän:

• https://asiointi.kela.fi/eprlaskenta_app/PRLaskentaApplication?&EJ=SP&
lang=fi

Sairauspäiväraha: Lisätietoa
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• Voit saada osasairauspäivärahaa, jos olet:

 16-67-vuotiasja ollut kokoaikatyössä tai päätoiminen yrittäjä 
työkyvyttömyyden alkaessa

• Tarkoituksena tukea työkyvyttömän henkilön työelämässä pysymistä ja 
kokoaikaiseen työhön paluuta.

• Osasairauspäiväraha on puolet sairauspäivärahan määrästä. 

• Työajan lyhentäminen osapäivätyöksi edellyttää työnantajan 
suostumusta. 

• Osasairauspäivärahan edellytyksenä on olemassa oleva työsuhde.

Osasairauspäiväraha: Kenelle 
tarkoitettu?
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Lisätietoa osasairauspäivärahasta selkosuomeksi Kelan sivuilta:

• https://www.kela.fi/web/selkosuomi/osasairauspaivaraha

Lisätietoa osasairauspäivärahasta Kelan sivuilta:

• https://www.kela.fi/osasairauspaivaraha

Osasairauspäiväraha: Lisätietoa
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• Eläkkeen lepäämään jättäminen tarkoittaa sitä, että 
työkyvyttömyyseläkkeen, (osatyökyvyttömyyseläkkeen) tai kuntoutustuen 
maksu keskeytetään työskentelysi ajaksi, jos ansaitset enemmän, kuin 
834,52 e/kk .

• Voit jättää eläkkeen lepäämään vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja 
enintään kahdeksi vuodeksi.

• Muista tehdä ilmoitus eläkkeen lepäämään jättämisestä Kelaan ja omaan 
työeläkelaitokseesi.

• Jos työssäkäynti loppuu, eläkkeen maksua jatketaan pyynnöstäsi.

Eläkkeen lepäämään jättäminen
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Lisätietoa eläkkeen lepäämään jättämisestä Kelan sivuilla:

• https://www.kela.fi/web/selkosuomi/tyokyvyttomyyselake

Lisätietoa eläkkeen lepäämään jättämisestä Kelan sivuilla:

• https://www.kela.fi/tyokyvyttomyyselake-ja-kuntoutustuki-tyonteko-
elakkeella

Lisätietoa eläkkeen lepäämään jättämisestä saat myös omasta 
työeläkelaitoksestasi.

Eläkkeen lepäämään jättäminen: 
Lisätietoa

38

https://www.kela.fi/web/selkosuomi/tyokyvyttomyyselake
https://www.kela.fi/tyokyvyttomyyselake-ja-kuntoutustuki-tyonteko-elakkeella


• Voit saada osatyökyvyttömyyseläkettä, jos työkykysi on 
osittain heikentynyt sairauden, vian tai vamman vuoksi vähintään 
vuoden ajan, etkä ole vielä vanhuuseläkeiässä.

• Kela ei maksa osatyökyvyttömyyseläkettä. Voit hakea sitä omasta 
työeläkelaitoksestasi.

Osatyökyvyttömyyseläke / 
osakuntoutustuki: Kenelle 
tarkoitettu?
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• Osatyökyvyttömyys eläkkeellä on henkilökohtaiset ansiorajat. Ansioraja on 
vähintään 834,52 e/kk (HUOM! 2020).

• Myös osatyökyvyttömyyseläkkeen voi jättää lepäämään, jos tulot ylittävät 
ansaintarajan.

• Lisätietoa saat omasta työeläkelaitoksestasi. Esimerkiksi Kevan sivuilta:

https://www.keva.fi/henkiloasiakkaalle/tietoa-
elakkeista/elakevaihtoehdot/osatyokyvyttomyyselake-ja-
osakuntoutustuki/#d17baf5a.

Osatyökyvyttömyyseläke / 
osakuntoutustuki: Suojaosa
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Eläkkeet

Työeläke, kansaneläke ja takuueläke
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• Pääosa eläkkeistä on työeläkkeitä. 

• Työeläkettä kertyy tekemästäsi työstä. 

• Työeläkkeitä hoitavat työeläkelaitokset,  joita on useita. 

• Sinä ja työnantajasi olette maksaneet työvuosiesi aikana 
työeläkemaksuja. 

• Eläkkeesi määrä riippuu siitä, kuinka paljon olet ansainnut työurasi aikana.

• Tulevat työtulot eivät pienennä työeläkettä.

• Lisätietoa työeläkkeestä: https://www.tyoelake.fi/mika-tyoelake-on/.

Työeläke

42

https://www.tyoelake.fi/mika-tyoelake-on/


• Jos et saa työeläkettä tai se on pieni, Kela maksaa sinulle kansaneläkettä. 

• Kansaneläke voi olla vanhuuseläkettä tai työkyvyttömyyseläkettä.

Kansaneläke: Kenelle tarkoitettu?
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• Mikäli saat kansaneläkettä vanhuuseläkkeenä (maksetaan 65-vuotta 
täyttäneille). Työtulot eivät pienennä eläkettä.

• Mikäli saat kansaneläkettä työkyvyttömyyseläkkeellä, suojaosa on 
834,52 e/kk (HUOM! 2020).

Kansaneläke: Suojaosa
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Lisätietoa kansaneläkkeestä selkosuomeksi Kelan sivuilta:

• https://www.kela.fi/web/selkosuomi/kelan-maksamat-elakkeet

Lisätietoa kansaneläkkeestä Kelan sivuilta: 

• https://www.kela.fi/kansanelake

Kansaneläke: Lisätietoa
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• Voit saada takuueläkettä, jos:

Eläkkeesi jäävät hyvin pieneksi

Et saa mitään muuta eläkettä

• Jokaisella on oikeus vähimmäiseläkkeeseen.

• Takuueläkettä pienentävät kaikki muut eläkkeet Suomesta ja ulkomailta.

Takuueläke: Kenelle tarkoitettu?
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• Takuueläkkeen suojaosa riippuu siitä, maksetaanko sitä vanhuseläkkeen 
vai työkyvyttömyyseläkkeen ohella. 

• Työtuloilla ei ole merkitystä takuueläkkeeseen jos olet vanhuuseläkkeellä.

• Jos olet työkyvyttömyyseläkkeellä, takuueläkkeen suojaosa on 
834,52e/kk. (HUOM! 2020)

Takuueläke: Suojaosa
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Lisätietoa takuueläkkeestä selkosuomeksi Kelan sivuilta:

• https://www.kela.fi/web/selkosuomi/kelan-maksamat-elakkeet

Lisätietoa takuueläkkeestä Kelan sivuilta:

• https://www.kela.fi/takuuelake

Takuueläke: Lisätietoa
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Perustoimeentulotuki ja 
toimeentulotuki

Kelan perustoimeentulotuki ja kunnan 
harkinnanvarainen toimeentulotuki
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• Voit hakea perustoimeentulotukea Kelalta, jos rahasi eivät riitä 
välttämättömiin menoihin.

• Perustoimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, sinun pitää siis 
ensin hakea muita tukia joihin sinulla on oikeus.

Perustoimeentulotuki: Kenelle 
tarkoitettu?
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• Jos teet keikkatyötä, perustoimeentulotukea laskettaessa voidaan tehdä 
ansiotulovähennys, joka on enintään 150 euroa kuukaudessa. Vähennys 
on henkilökohtainen. 

• Saat siis tienata 150 euroa ilman että se vaikuttaa 
perustoimeentulotukeesi.

Perustoimeentulotuki: 
Ansiotulovähennys

51



Lisätietoa selkosuomeksi perustoimeentulotuesta Kelan sivuilta:

• https://www.kela.fi/web/selkosuomi/toimeentulotuki

Lisätietoa perustoimeentulotuesta Kelan sivuilta:

• https://www.kela.fi/toimeentulotuki

Perustoimeentulotuen laskurin löydät täältä. Voit arvioida sen avulla onko 
sinulla oikeutta perustoimeentulotukeen ja sen määrän:

• https://asiointi.kela.fi/Toimeentulotuen_internetlaskenta/alku.faces

Perustoimeentulotuki: Lisätietoa
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• Hakeaksesi kunnalta harkinnanvaraista toimeentulotukea (täydentävää tai 
ennaltaehkäisevää toimeentulotukea), sinulla pitää olla 
perustoimeentulopäätös Kelalta.

• Voit hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea Kelan 
perustoimeentulohakemuksen yhteydessä.

• Kunnan harkinnanvarainen toimeentulotuki ei muutu, vaikka päätöksen 
jälkeen tekisit palkkatyötä.

• Lisätietoa harkinnanvaraisesta toimeentulotuesta: 
https://www.hel.fi/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-
ja-toimeentulo/toimeentulotuki/toimeentulotuki/

Kunnan harkinnanvarainen 
toimeentulotuki
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• Ilmoita tuloissasi ja elämäntilanteessasi tapahtuvista muutoksista Kelaan 
ja työeläkelaitokseesi.

• Tulojesi muutos voi vaikuttaa samanaikaisesti useaan eri saamaasi 
etuuteen.

• Huomioi, että tässä oppaassa olevat tiedot voivat vanhentua. Opas on 
valmistunut syyskuussa 2020. Ajantasaista tietoa Kelan etuuksista löydät 
Kelan sivuilta. 

• Kelan sivut selkosuomeksi: https://www.kela.fi/web/selkosuomi.

• Kelan sivut yleissuomenkielellä: https://www.kela.fi/.

Muista!
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Sinulla on mahdollisuus soittaa Kelan asiakaspalveluun ja saada 
henkilökohtaista opastusta, yhteystiedot löydät alla olevasta osoitteesta:

• https://www.kela.fi/soita-kelaan

Kelan laskurit löydät osoitteesta:

• https://www.kela.fi/laskurit

• Laskurit ovat suuntaa antavia. Lopullisen päätöksen etuuden määrästä 
tekee aina Kela. Tarkasta ajantasainen tieto Kelalta.

Voit hakea tuet ja lähettää liitteet sähköisessä asiointipalvelussa:

• https://www.kela.fi/asiointi?inheritRedirect=true

Muista!
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