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Yhden tavallisen työpäivän aikana Kelassa

Tallennamme 
Kantapalveluihin 

100 000 reseptiä 

1,3 milj.* asiakirjaa
* Luku perustuu v. 2019 tietoihin. Tieto päivittyy myöhemmin.

Korvaamme 

96 200 
lääkkeiden ostokertaa

14 200 
Sairaanhoidon vuoksi 
tehtyä matkaa

Vastaanotamme

39 000 verkkohakemusta

13 000 paperihakemusta

Vastaamme 7 700 
puheluun 
Soitamme 7 000
puhelua

Palvelemme 
palvelupisteissä
3 500 asiakasta

Teemme 

23 600 
etuuspäätöstä

Maksamme sosiaalietuuksia 

58,1 milj. €

Päiväkohtaiset keskiarvot perustuvat vuoden 2020 aikana toteutuneisiin tapahtumiin 

Vastaamme
1 100 kumppaneilta 
tulevaan puheluun
Soitamme kumppaneille 
800 puhelua



Tunnistamme yhteisen asiakkaan tilanteen
• Kumppaneiden tärkeä rooli on tunnistaa asiakkaan tarve Kela-asiointiin ja ohjata Kelan 

palveluihin.

• Tavoitteemme on, että yhteinen asiakkaamme saa hänelle kuuluvat etuudet ja palvelut 
sujuvasti.

• Kela tarjoaa monia tapoja hoitaa Kela-asiat. Yhteydenottotavasta riippumatta asiakkaamme 
saavat omaan tilanteeseensa sopivaa palvelua. Työkykyyn liittyvissä asioissa asiakkaan 
palvelupolku käynnistyy  usein lääkärinlausunnon saapumisella Kelaan

• Kela haluaa olla aktiivisesti mukana kehittämässä asiakkaiden palvelukokonaisuuksia ja 
kumppanuustyötä esim. erilaisissa projekteissa 

https://www.kela.fi/asiakaspalvelu


Kelan palvelukanavat ja palvelut

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Lisäksi asiointitapoja, mm. ajanvaraus, etäpalvelu, chat



Ohjaa asiakas
Kun asiakas ohjataan suoraan hänen tilanteeseensa sopivaan palveluun, asiat tulevat hoidettua mahdollisimman 
helposti.

• verkkoon, kun hän voi hoitaa asiansa itse (Omakela).

• puhelinpalveluun, kun henkilökohtainen palvelu on tarpeen.

• varaamaan aika, kun hänen elämäntilanteessaan on monta                
muutosta kerralla tai tilanne on muuten mutkikas.

 palvelupisteeseen tai asiointipisteeseen, jos henkilökohtainen                
käynti on tarpeen.
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https://www.kela.fi/omakela
https://www.kela.fi/varaa-aika


Asiakaspalvelu yhteistyökumppaneille

Asiakaspalvelu -
Yhteistyökumppanit - kela.fi

https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-asiakaspalvelu


Kela.fi tarjoaa tietoa ja ohjausta Kela-asioissa
• Kela.fi:ssä on henkilö- ja työnantaja-asiakkaille sekä yhteistyökumppaneille eri tilanteisiin 

kohdennettua tietoa Kelan etuuksista ja palveluista.

• Laskureiden avulla voi arvioida mahdollisuuden saada Kelan maksamaa etuutta sekä etuuden määrän.

• Kysy Kelasta -palstalla vastaamme asiakkaiden yleisiin kysymyksiin.

• Voit tilata Kelasta palvelu- ja selkokielisiä esitteitä Esitteet asiakkaille - kela.fi

• Etuuksien pikaoppaista tietoa löytää helposti, nopeasti ja ymmärrettävästi. Lääkäreille löytyy pikaopas 
potilaan työkyvyttömyydestä

• Chattirobotti vastaa tällä hetkellä lapsiperheiden etuuksiin ja toimeentuloturvaan liittyviin kysymyksiin, 
ja se tulee laajenemaan muihin etuuksiin ja tilanteisiin. Chattirobotti auttaa myös toimeentulotuen 
verkkohakemuksen täyttämisessä. Työnantajia ja yhteistyökumppaneita palvelemme myös chatissa. 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Kuntoutustarpeen selvittäminen ja kuntoutukseen ohjaaminen riittävän aikaisin sairauspäivärahakaudella sekä seuranta päivärahakauden aikanaTyöttömät , Muistetaan kuntoutustarpeen selvittäminen. Motivoidaan tarvittaessa asiakasta kuntoutuksen suuntaan.

https://www.kela.fi/asiakaspalvelu
https://www.kela.fi/etuusesitteet_asiakkaille?inheritRedirect=true#Palvelut
https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-terveydenhuolto-laakarinlausunnot-ja-todistukset-pikaopas


Apua kuntoutuksen ohjaamisen

Näin ohjaat kuntoutukseen – Yhteistyökumppanit - kela.fi

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Sairaus on heikentänyt asiakkaan työ- tai opiskelukykyä ja ansiomahdollisuuksia tai sen arvioidaan olennaisesti heikentävän niitä lähivuosina. Kuntoutuksen tulee olla tarkoituksenmukaista (oikea-aikaista ja johtaa sopivaan ammattiin tai työhön jne.)

https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-kuntoutuspalvelut-nain-ohjaat-kuntoutukseen






Ajankohtaista tietoa Kelasta

• Kela julkaisee 14 uutiskirjettä, jotka on suunnattu medialle, Kelan 
kumppaneille, työnantaja-asiakkaille ja sidosryhmille
www.kela.fi/uutiskirje

• Elämässä.fi, media Kelan asiakkaille
Kela-tärpit: tutustu lyhyisiin vinkkilistoihin ajankohtaisista Kela-asioista

• Sosiaali- ja terveysturvan asiantuntijalehti Sosiaalivakuutus Kelan 
sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille. Ilmainen lehti ilmestyy neljä 
kertaa vuodessa. Tilaa sosiaalivakuutus@kela.fi

• Tutustu julkaisuihin ja tilaa esitteitä www.kela.fi/julkaisut
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Uutiskirje toimeentulosta, terveysinfoSelkokielinen esite on hyvä muisti lista jokaiselle omaan työhönJulkaisuissa tutkimusjulkaisuja ja tutkimus blogit

http://www.kela.fi/uutiskirje
https://elamassa.fi/
mailto:sosiaalivakuutus@kela.fi
http://www.kela.fi/julkaisut


Kela sosiaalisessa mediassa

Kela - Fpa   
Fpa - Kela
Kela-Kerttu
Opintotuki
Kanta
Rajat ylittävän terveydenhuollon 
yhteyspiste  

Facebook Twitter
@KelaFpa
@Kantapalvelut
@kelankuntoutus
@kelantutkimus

Instagram: @kela_fpa
Jodel (Kelan verifioitu tili)
Youtube: Kelakanava
LinkedIn: Kela
Kysy Kelasta

Muut

13 eri tiliä, Kysy 
Kelasta -palsta ja 
Jodel AMA tunnit

Asiakaspalvelua 
Facebookissa, 
Instagramissa, 

Jodelissa ja Kysy 
Kelasta -palstalla
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Kelan kuntoutuspalvelut 2-3 minuutissa, you tube kanavalla eri kielillä

https://www.facebook.com/kelafpa/
https://www.facebook.com/fpakela/
https://www.facebook.com/kelakerttu/
https://www.facebook.com/opintotuki
https://www.facebook.com/Kantapalvelut
https://www.facebook.com/rajayhteyspiste
https://www.facebook.com/rajayhteyspiste
http://www.instagram.com/kela_fpa/
https://www.youtube.com/user/Kelakanava
https://www.linkedin.com/company/kela
https://kysykelasta.kela.fi/


Kiitos! 
Yhteisellä työllä edistämme kaikkien 

mahdollisuuksia koulutukseen ja työhön 
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