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Miten Kela palvelee? 



Asiakas saa palvelua Kelasta 

Kelalla on yhteistyökumppaneita, jotka hoitavat Kela-palvelua.  

Kumppanipalvelua on asiakkaan korvauksen antaminen,  ohjaus ja 

neuvonta, hakemusten vastaanotto ja ajanvarauksen tekeminen. 

Kumppani voi myös laittaa asiakkaan asian vireille. 

Kumppanipalvelu 

 

 

 

 

Itsepalvelu 

 

 

Henkilökohtainen 

palvelu 

 

Kela tarjoaa helppokäyttöisiä itsepalvelumahdollisuuksia. 

 Asiakas hakee itse tietoa, käyttää laskureita, käyttää Kysy Kelasta-

palstaa, hakee etuutta ja lähettää viestejä ja liitteitä. 

 

Henkilökohtaista palvelua saa  palvelupisteessä, puhelinpalvelussa, 

tilapäisessä pop up -palvelupisteessä tai verkossa etäpalveluna. 
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Verkkopalvelut: helposti ja nopeasti 

Ohjaa asiakas verkkoon,  

kun hän voi hoitaa asiansa itse. 



Useimmat asiat voi hoitaa verkossa  

• Verkossa voi hakea lähes kaikkia Kelan tukia. Myös liitteet voi lähettää verkossa.  

 

• Kelan verkkoasiointipalveluun www.kela.fi/asiointi kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, 

varmennekortilla tai mobiilivarmenteella. 

 

• Kelan verkkoasiointipalvelussa asiakas voi mm: 

• Hakea lähes kaikkia Kelan etuuksia  

• Lähettää hakemukseen tarvittavat liitteet 

• Ilmoittaa muutoksista ja lakkauttaa tuen 

• Muuttaa tilinumeroa 

• Tarkistaa onko hakemus ratkaistu, paljonko etuutta maksetaan ja koska maksupäivä on. 

• Lähettää etuusasioihin liittyviä viestejä 

 

• Monissa Kelan palvelupisteissä on asiakastietokone, jos asiakkaalla ei ole omaa konetta. 

 

• Verkossa voi varata myös ajan puhelinpalveluun ja palvelupisteisiin www.kela.fi/ajanvaraus. 
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Kela.fi-sivuilla on myös runsaasti tietoa 

• Tarjoamme asiakkaille ja yhteistyökumppaneille tietoa ja 

ohjaamme palveluiden käyttöön. 

• Pika-opas opastaa asiakkaita eri elämäntilanteissa. 

• Kysy Kelasta -palstalla vastaamme asiakkaiden yleisiin kysymyksiin. 

• Tarjoamme asiakkaiden käyttöön laskureita, joilla voi arvioida, kuinka 

paljon tukea voisi saada. 
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Puhelinpalvelussa asia hoituu alusta 
loppuun  

Ohjaa asiakas puhelinpalveluun, kun hän voi hoitaa asiansa 

keskustelemalla asiantuntijan kanssa. 

  



Puhelimeen vastaa kunkin palvelun asiantuntija 

• Kela-asian voi usein hoitaa alusta loppuun puhelimessa. 

 

• Eri elämäntilanteille on oma palvelunumeronsa (ma-pe klo 9–16). 

• Numerot: www.kela.fi/puhelinpalvelu. 

• Lisäksi ympäri vuorokauden toimii numero, josta voi kuulla lapsilisän, lastenhoidon 

tuen, eläke- ja vammaisetuuksien, asumistukien, opintotuen sekä sotilasavustuksen 

maksupäivät. 

• Voit jättää myös soittopyynnön. Takaisinsoittopalvelu on tarjolla rajoitetusti. 

 

• Puhelinpalveluun voi varata ajan.  
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Ajanvarauksella monimutkaiset asiat 
kuntoon 

Ohjaa asiakkaasi varamaan aika, kun hänen elämäntilanteessaan on 

monta muutosta kerralla tai tilanne on muuten mutkikas. 

 



Varatkaa aika, jos tilanne on mutkikas 

• Voit varata ajan puhelinpalveluun tai palvelupisteeseen yhdessä asiakkaasi kanssa 

(www.kela.fi/ajanvaraus). 

 

• Kela-asiat saa hoidettua puhelimessa samoin kuin palvelupisteessä tai etäpalveluna. 

 

• Ajanvaraus on kätevä, jos asia on mutkikas: 

• Asiakkaan elämäntilanteessa on tapahtunut suuria muutoksia. 

• Asiakkaan elämäntilanne on vaativa ja asiakas tarvitsee säännöllisesti Kelan tukea asioidensa 

hoitamisessa. 

• Asiakkaat joiden asiointikyky on heikentynyt ja jotka sen vuoksi tarvitsevat Kela-asioidensa hoitamiseen 

henkilökohtaista tukea. 

 

• Palveluneuvoja ehtii perehtyä asiakkaan tilanteeseen etukäteen ja on tarvittaessa yhteydessä 

asiakkaaseen ennen ajanvarausta. 

 

• Hyvä myös silloin, kun asiakas tarvitsee palvelua tiettyyn aikaan, tulkin tai avustajan.  
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Henkilökohtaisesti 
palvelupisteessä 
ja asiointipisteessä 

Ohjaa asiakkaasi palvelupisteeseen tai 

asiointipisteeseen, jos henkilökohtainen käynti on 

tarpeen 

  



Palvelupisteet ja asiointipisteet 
• Kelalla on omia palvelupisteitä ympäri maata. 

• Yhteystiedot löytyvät palvelupistehausta www.kela.fi/palvelupisteen-haku.  

• Hakemuksen ja liitteet voi jättää mihin tahansa palvelupisteeseen. 

 

• Kelan ja muiden viranomaisten yhteisiä asiointipisteitä on 135. 

• Asiointipisteissä kunnan palveluneuvojat ohjaavat ja opastavat verkkopalveluihin, ottavat 

vastaan hakemuksia ja ohjaavat asiakkaita asioimaan Kelaan etäpalvelun kautta. 

• Joissain asiointipisteissä saa videoyhteyden Kelan toimistoon. 

• 60 etäpalvelupistettä ja 20 Virtu-palvelupistettä 

 

• Useimmissa palvelupisteissä on myös asiakastietokone, jolla asiakas voi hoitaa Kela-

asioitaan ja skannata asiakirjoja. 

 

• Kelan verkkosivuilla voit tarkistaa noin 40 palvelupisteen reaaliaikaisen jonotustilanteen 

www.kela.fi/jonotustilanne 
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Kelan yhteistyö 
kumppanin kanssa 
 
Yhteiselle asiakkaalle helpompia ja 

nopeampia tapoja hoitaa Kela-asiat… 



Puhelinpalvelu yhteistyökumppaneille 

• Kela palvelee yhteistyökumppaneitaan puhelimitse valtakunnallisella viranomaislinjalla. 

• www.kela.fi/yhteystiedot-yhteistyokumppanit 

• Viranomaislinja palvelee ma-pe klo 9–16. 

• Yhteistyökumppanien chatti palvelee ma-pe klo 9–15.  

– Yhteistyökumppanien chatissa annetaan yleisneuvontaa eikä siellä vastata yksittäistä asiakasta 

koskeviin kysymyksiin.  

• Kysymyksiin, jotka liittyvät maasta- ja maahanmuuttoon vastaa Kelan kansainvälisten asioiden 

keskus.  

• Perintään liittyviin kysymyksiin vastaa Perintäkeskus 
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Tunnetko myös nämä Kelan palvelut? 

• Suorakorvaus toimii mm. apteekissa. 

 

• Suullista asiointia kehitetään edelleen. 

 

• Toisen puolesta asiointi verkkopalveluissa laajenee 

tulevina vuosina. 

 

• Turvakieltoasiakkaat: asiakkaat, joiden tietoihin on 

rajoitettu pääsy myös viranomaisilla. Kela suosittelee 

turvakieltoasiakkaille asiointia verkossa tai 

puhelimessa. 

 

• Erityisen tuen tarve asioinnissa Kelassa kehitetään 

palveluja asiakkaille, jotka tarvitsevat enemmän tukea 

asiointiinsa. 

 

• Perintäkeskus ja KV-keskus 

 

 

 

• Postia Kelaan: Hakemukset ja liitteet voi myös 

postittaa Kelaan. Postitus tapahtuu omalla 

kustannuksella www.kela.fi/postiosoitteet. 

 

• International House Helsinki (IHH) tarjoaa 

suurimman osan maahanmuuttajien tarvitsemista 

alkuvaiheen palveluista pääkaupunkiseudulla. 

Yhteistyössä kaupungin maahanmuuttajaneuvonta, 

Uudenmaan maistraatti, Kelan ja Verohallinnon In To 

Finland -palvelu,  Uudenmaan TE-toimisto, 

Eläketurvakeskus sekä Helsingin seudun 

kauppakamari. www.kela.fi/ihh 

 
• Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste: 

Terveydenhuollon kansallinen yhteyspiste, joka tarjoaa 

tietoa hakeutumisesta hoitoon Suomesta ulkomaille ja 

ulkomailta Suomeen. www.kela.fi/yhteyspiste 
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Kelan palvelukanavat 



Ohjaa asiakas… 

• …verkkoon, kun hän voi hoitaa asiansa itse. 

 

• …puhelinpalveluun, kun hän voi hoitaa asiansa 

keskustelemalla asiantuntijan kanssa. 

 

• …varaamaan aika, kun hänen elämäntilanteessaan on 

monta muutosta kerralla tai tilanne on muuten mutkikas. 

 

• …palvelupisteeseen, jos henkilökohtainen käynti on 

tarpeen. 
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Uutiskirjeet, lehdet ja muu viestintä 

• Uutiskirjeet: terveydenhuollon, työnantajien ja kv-sosiaaliturvan ajankohtaiset asiat 

www.kela.fi/uutiskirje 

• 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 

• Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:  

• Facebookissa: Kela - Fpa, Kela-Kerttu, Opintotuki ja Kansallinen terveysarkisto (Kanta) 

• Twitterissä: @Kela_uutiset, @kelantutkimus, @kelankuntoutus, @Kantapalvelut, @rajayhteyspiste 

• Kela LinkedInissä 

• Instagramissa: kela_fpa 

• Youtubessa: Kelakanava 

• Slideshare: Kela-Fpa, Kelantutkimus 

• Blogi: Tutkimusblogi 

• Kysy Kelasta -palstat 

• Kela-tärpit 
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Kiitos! 


