
Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2021 

Lähde: Kela 

Toimeentulotuen perusosa suurenee 

Toimeentulotuen perusosa suurenee hieman ensi vuonna. Vuonna 2020 perusosan määrä yksin 
asuvalla henkilöllä on ollut 502,21 e/kk. Vuoden 2021 alusta alkaen se on 504,06 e/kk. 

Toimeentulotuessa hyväksyttävien asumismenojen vesimaksu nousee hieman. Vuonna 2020 
vesimaksuna hyväksyttiin 21,60 euroa henkilöä kohden. Vuonna 2021 vesimaksuna hyväksytään 
22,80 e / henkilö. 

Lääkekattoon pieni korotus 

Lääkekustannusten vuosiomavastuu (ns. lääkekatto) nousee hieman. Vuosiomavastuu on 579,78 
e/kalenterivuosi (577,66 euroa vuonna 2020). Kun vuosiomavastuu ylittyy, asiakas maksaa 
loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta lääkevalmisteesta vain 2,50 euron omavastuun. 

Lääkkeiden peruskorvaus (40 % lääkkeen myynti- tai viitehinnasta), alempi erityiskorvaus (65 % 
lääkkeen myynti- tai viitehinnasta) ja ylempi erityskorvaus (100 % lääkkeen myynti- tai 
viitehinnasta) säilyvät ennallaan.  Myös alkuomavastuu (50 e), jonka asiakas maksaa kokonaan 
itse, säilyy ennallaan. 

Kela-korvaus yksityisessä terveydenhuollossa tehtävistä koronavirustutkimuksista nousee 

1.1.2021 alkaen korvaus yksityisessä terveydenhuollossa tehdystä PCR-testistä on 100 e 
(1.4.2020 alkaen korvaus on ollut 56 e). 

PCR-testi otetaan hengitysteistä, ja näyte tutkitaan nukleiinihaponosoitusmenetelmällä. Testiä 
pidetään tällä hetkellä luotettavimpana testausmenetelmänä koronavirustaudin COVID-19 
toteamiseksi. 

Korotuksia eläkkeisiin 

Täysimääräinen kansaneläke on yksin asuvalle 665,29 e/kk ja parisuhteessa elävälle 593,97 e/kk 
(662,86 e/kk ja 591,79 e/kk vuonna 2020). 

Takuueläkkeen täysi määrä ja täysimääräinen eläketuki ovat 837,59 e/kk (834,52 e/kk vuonna 
2020). 

Lesken alkueläke on 328,74 e/kk ja jatkoeläkkeen perusmäärä 102,97 e/kk. Lapseneläkkeen 
perusmäärä on 60,49 e/kk. 

Eläkeläisen saama lapsikorotus alle 16-vuotiaasta huollettavasta lapsesta on 22,23 e/kk. 

Rintamalisän määrä on 125,46 e/kk ja ylimääräisen rintamalisän määrä on yksin asuvalle 258,13 
e/kk ja parisuhteessa elävälle 226,04 e/kk. 

Myös työkyvyttömyyseläkkeen ja takuueläkkeen lepäämäänjättämisen ansaintaraja nousee. 
Työkyvyttömyyseläkkeen ohella voi vuonna 2021 ansaita 837,59 e/kk ilman, että se vaikuttaa 
työkyvyttömyyseläkkeen tai takuueläkkeen maksun jatkumiseen. 



 

Eläkkeensaajan asumistuessa muutoksia 

Eläkkeensaajan asumistuessa huomioon otettavien asumismenojen enimmäismäärät suurenevat 
0,9 % kaikissa kolmessa kuntaryhmässä. 

Asumismenojen enimmäismäärä on 

• I kuntaryhmässä 8 433 e/v 
• II kuntaryhmässä 7 755 e/v 
• III kuntaryhmässä 6 804 e/v. 

Kuukausittaisina asumismenoina huomioon otettavat vesikustannukset nousevat 29,81 euroon 
henkilöä kohden (29,42 e/hlö/kk vuonna 2020). Huomioon otettavat lämmityskustannukset pysyvät 
ennallaan. Omakotitalon kuukausittaisista kunnossapitokustannuksista huomioon otettava määrä 
suurenee 43,44 euroon (43,28 e/kk vuonna 2020). Korotukset otetaan huomioon seuraavassa 
eläkkeensaajan asumistuen tarkistuksessa. 

Korotuksia vammaisetuuksiin 

Vammaisetuuksien määrät suurenevat indeksitarkistusten takia hieman 1.1.2021 alkaen: 

16 vuotta täyttäneen vammaistuki 

• perusvammaistuki 93,39 e/kk 
• korotettu vammaistuki 217,93 e/kk 
• ylin vammaistuki 422,58 e/kk 

Eläkettä saavan hoitotuki 

• perushoitotuki 71,48 e/kk 
• korotettu hoitotuki 155,72 e/kk 
• ylin hoitotuki 329,27 e/kk 
• veteraanilisä 107,88 e/kk 

Lisätietoa etuuksiin liittyvistä euromääristä ja tulorajoista saat klikkaamalla tästä. 

Etuus- ja eläketiedot tulorekisteriin 

Vuoden 2021 alusta lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan palkkatietojen lisäksi myös tiedot maksetuista 
etuuksista ja eläkkeistä. Tulonsaaja voi tarkastaa tulorekisterin sähköisestä asiointipalvelusta 
ajantasaiset tiedot omista palkka-, eläke- ja etuustuloistaan. 

Kela ilmoittaa tulorekisteriin kaikki 1.1.2021 alkaen maksetut veronalaiset etuudet ja ne verovapaat 
etuudet, jotka vaikuttavat perustoimeentulotukeen. Perustoimeentulotuen ja vammaistukien 
maksutietoja ei ilmoiteta tulorekisteriin. 

Kela toimittaa tiedon maksetusta etuudesta tulorekisteriin viiden päivän kuluessa sen 
maksupäivästä.  

https://www.kela.fi/documents/10180/17802081/Etuuksiin+liittyvi%C3%A4+eurom%C3%A4%C3%A4ri%C3%A4+1.1.2021+alkaen.pdf/9a37ce3f-3abe-459b-8903-849dfd5e4729
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