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Yhden tavallisen työpäivän aikana Kelassa
Päiväkohtaiset keskiarvot perustuvat vuoden 2020 aikana toteutuneisiin tapahtumiin
Tallennamme
Kantapalveluihin

100 000 reseptiä

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

Korvaamme

96 500*

Vastaanotamme

39 000 verkkohakemusta
13 000 paperihakemusta
Teemme

23 600
etuuspäätöstä

lääkkeiden ostokertaa

* Luku perustuu v. 2019 tietoihin. Tieto päivittyy myöhemmin.

14 200

sairaanhoidon vuoksi
tehtyä matkaa

Maksamme sosiaalietuuksia

54,2 milj.* €

* Luku perustuu v. 2019 tietoihin. Tieto päivittyy myöhemmin.

Vastaamme 7 700
puheluun
Soitamme 7 000
puhelua
Palvelemme
palvelupisteissä

3 500 asiakasta
Vastaamme
1 100 kumppaneilta
tulevaan puheluun
Soitamme kumppaneille
800 puhelua

Palvelua asiointitarpeen ja -kyvyn mukaan

Asiakkaillamme on erilaisia
elämäntilanteita ja näin myös
heidän asiointitarpeensa ja -kykynsä
vaihtelee. Tarjoamme ja kehitämme
palveluitamme niin, että
asiakkaamme saisivat palvelua
oman tilanteensa ja tarpeensa
mukaan.

Erityispalvelu täydentää peruspalvelua
•

Kun peruspalvelussa huomataan, että asiakkaan
toimintakyky tai toimeentulo ovat heikot, Kelan
työntekijä arvioi, onko asiakkaalla tarvetta
saada enemmän ja pitkäaikaisempaa neuvontaa
ja tukea.

•

Jos asiakkaan palvelutarve edellyttää etuuksien
myöntämisen lisäksi myös muuta tukea
pidemmällä aikavälillä, asiakkaan asia voidaan
siirtää erityispalveluun.

•

Erityispalvelu perustuu tiiviiseen yhteistyöhön
asiakkaan ja kumppanin kanssa. Kelasta
asiakkaalle nimetty yhteyshenkilö ohjaa
asiakkaan saattaen vaihtaen kumppanin
palveluun.

Tämän tyyppisiä asioita asiakkaan tilanteen arvioinnissa
nousee esiin

Toimeentulo ja rahankäyttö

Asuminen ja elämänhallinta

Perhe ja terveys

• Ensisijaiset etuudet
hakematta
• Ei opiskele, ei työssä tai TEpalveluiden piirissä
• Toimeentulotukea on
alennettu jo pidemmän aikaa
• Ongelmia rahankäytössä;
pikavipit, kavereilta
lainaaminen, ei rahaa
ruokaan ja lääkkeisiin

• Häätöuhka, vuokrarästit
• Asunnoton; ei omaa asuntoa,
asuu kavereiden tai aikuinen
lapsi vanhempiensa luona
• Opinnot eivät etene tai ovat
keskeytyneet
• Tutkinto suoritettu, mutta ei
työhistoriaa
• Asepalvelus suorittamatta
• Haasteita työpaikan
saamisessa/pitämisessä
(karensseja/työsuhde
toistuvasti purettu koeajalla)

• Parisuhteen päättyminen,
jolla merkittävä vaikutus
etuuksiin
• Vaikea perhetilanne
(sairastuminen, kuolema)
• Riippuvuudet (päihde-, peli-)
• Yksinäisyys
• Kiusaamisen kokemukset
(työpaikalla, koulussa)

Asiointi ja asioiden
hoitaminen

• Useita hylkääviä päätöksiä
• Tarvittavia selvityksiä ei ole
toimitettu
• Hoitaa asiat viime tipassa tai
myöhässä
• Runsaasti yhteydenottoja,
lisääntynyt neuvonnan tarve
• Ei halua, osaamista tai
voimavaroja hoitaa asioitaan
• Vanhempi asioi säännöllisesti
aikuisen lapsensa puolesta

Miten toimimme erityispalvelussa?
Toimintaamme kuvaavia käytäntöjä
•

Nimeämme asiakkaalle oman yhteyshenkilön

•

Kartoitamme asiakkaan tilanteen

•

•
•
•

Olemme häneen yhteydessä joko kasvokkain
tai puhelimella ja sovimme palvelun
käynnistämisestä ja tavoitteista yhdessä
hänen kanssaan
Tarvittaessa etsimme kumppanit ja otamme
heihin yhteyttä asiakkaan suostumuksella
Jaamme työt ja vastuut Kelan sisällä ja
kumppanin kanssa
Etenemme asiakkaalle sopivaan tahtiin

•

Osallistamme ja vastuutamme asiakasta
hänen omien tavoitteidensa mukaisesti

•

Huolehdimme, että asiakas tietää missä
mennään

•

Kuljemme asiakkaan rinnalla ja seuraamme
tilannetta

•

Olemme tavoitettavissa, pidämme yhteyttä

•

Sovimme palvelun päättymisestä asiakkaan
kanssa

•

Huolehdimme yhdessä kumppanin kanssa,
että asiakas siirtyy hänelle sopivaan
palveluun

Asiakas on usein yhteinen
• Kumppaneilla on arvokasta tietoa ja ymmärrystä asiakkaan tarpeista pitkältä aikaväliltä
-

Kumppani voi toimia prosessin käynnistäjänä ja nostaa asiakkuuksia Kelalle

• Myös Kelassa on paljon tietoa asiakkaista
-

Kela voi toimia havainnoijana ja tunnistajana
Kela voi nostaa asiakkuuksia kumppaneille tai kutsua kumppaneita yhteistyöhön yhteisen
asiakkaan asioiden hoitamiseksi

• Tavoitteena on tarttua haasteisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
 Mitä hyödymme tästä?
-

Asiakas: Asiat selviävät, toimintakyky kasvaa ja hyvinvointi lisääntyy
Kumppani: Kumppani voi luottaa siihen, että Kelan erityispalvelun asiantuntija ottaa vastuuta
ja seuraa asiakkaan tilannetta. Säästyy resursseja ja aikaa.
Kela: Asiakkaan asiat saadaan hoidettua kerralla kuntoon kokonaisvaltaisesti, yhteydenotot
vähenevät ja vältetään päällekkäinen työ. Säästyy resursseja ja aikaa.

Miten asiakas ohjautuu palveluun?

Arvioimme Kelassa
asiakkaan
palvelutarpeen

• Tietyt tunnusmerkit kertovat asiakkaan
tarpeesta erityispalveluun
• Asiakas päättää itse, ottaako hän tarjotun
palvelun vastaan
• Palveluun pääseminen edellyttää asiakkaan
motivaatiota ja halua sitoutua palveluun

Myös Kelan kumppani
voi tarvittaessa pyytää
Kelaa arvioimaan
asiakkaan tarpeen
erityispalveluun

• Kumppani voi ohjata asiakkaan Kelaan oman
yhteyshenkilön saamiseksi. Kela ohjaa
asiakkaan tarpeen mukaiseen palveluun.
Usein asiakkaan tarpeen huomaa kumppani.
Asiakas ei välttämättä itse osaa tai jaksa
ottaa yhteyttä Kelaan.

Miten kumppani on yhteydessä Kelaan, kun kyseessä
on tuen tarpeessa oleva asiakas
• Varaamalla asiakkaalle ajan Kelan palveluun: www.kela.fi/varaa-aika
• Ottamalla yhteyttä yhteistyökumppaneiden tavanomaisia kanavia pitkin,
esim.
•
•
•

Viranomaislinja
Yhteistyökumppaneiden chatti
Suojattu sähköposti

• Lisäksi on voitu sopia paikallisia käytäntöjä, esim. Skype-yhteydet.

Asiakasesimerkkejä

VILLE
•
•
•
•
•

24-vuotias mies, asuu yksin syrjäseudulla. Tuloton. Hakemuksia hylätty, koska ei ollut toimittanut pyydettyjä selvityksiä.
Asiakkaalla päihdeongelmia, turhautumista, halu ottaa konkreettista apua vastaan. Kokee tilanteen toivottomana.
Ammatilliset opinnot keskeytyneet, työhistoria niukka.
Ei sairausdiagnooseja. Taustalla lastensuojelun laitossijoitus nuoruudessa.
Asiakas haluaa lähteä mukaan palveluun ja saatu suostumus yhteistyöhön eri kumppaneiden kanssa ja tietojen välittämiseen.

Verkostot ja
yhteistyötahot

Seuranta ja
asiakasvastuu

• Palvelun alkaessa asiakkaalla ei ollut ajankohtaisia
kontakteja sosiaalitoimeen tai muihin viranomaisiin Kelaa
lukuunottamatta.
• Asiakkaan tilannetta kartoitettiin haastattelulla ja tehtiin
yhteisymmärryksessä sos.huoltolain mukainen ilmoitus
kuntaan.
• Lisäksi otettu yhteyttä päihdesosiaalityöntekijään, joka
asiakkaalle tuttu jo aikaisemmilta ajoilta.
• Kuntoutuksena aloitettiin Nuotti-valmennus ja aluksi
tehtiin tiivistä yhteistyötä Nuotti-valmentajan kanssa.
Asiakkaalle toimeentuloksi kuntoutusraha.
• Myös muut etuusasiat saatiin selvitettyä kuntoon
• Myöhemmin verkostopalavereja asiakkaan, Nuottivalmentajan, sosiaalityöntekijän ja te-virkailijan kanssa
• Velkaneuvojan kanssa järjestelty raha-asioita

• Nuotti-valmentaja kantanut suuren vastuun arjen
asioiden kuntoon saattamisessa.
• Sosiaalitoimen kautta asiakkaalle järjestetty päihdehoitoa
ja –kuntoutusta.
• Verkostoyhteistyön tuloksena asiakas saanut tuetun
asunnon kaupungista, mikä mahdollistanut palveluihin
osallistumisen ja tukea päihteettömyydessä
• Kunnan työllisyyspalveluista järjestynyt työpajatoimintaa
• Palvelussa ohjattu etuusasioiden hoitaminen ja oltu
tukena suunnitelman toteutumisessa asiakkaalle ja
verkostolle
• Asiakkuuden aikana useita etuuspäätöksiä, mm.
kuntoutus, kuntoutusraha, toimeentulotuki, asumistuki

Onnistumisia
• Saatu nuorelle pidempiaikainen toimeentulo ja hänen
elinympäristönsä on muuttunut mielekkääseen suuntaan
• Nuotti-valmennus mahdollistanut muutoksen
toteuttamisen auttamalla ”kädestäpitäen”
• Nuorelle herännyt usko siihen, että hän voi itse vaikuttaa
tulevaisuuteensa
• Päihdehoidon ja muuton myötä asiakaan päihdekäyttö
vähentynyt huomattavasti
• Asiakas osallistunut kuntouttavaan työtoimintaan

KATJA
•
•
•
•

30-vuotias nainen, jolla erotilanne. Ei juurikaan aiempaa kokemusta etuuksista.
Muuttamassa eron myötä lastensa kanssa vuokralle. Nuorempi lapsista kotihoidossa, vanhempi lapsi kunnallisessa päivähoidossa.
Asiakkaan asiointikykyä heikentää vallitseva elämäntilanne, ei saa etsittyä tarvittavaa tietoa eikä tiedä mitä tulisi tehdä ja ottaa huomioon.
Asiakas haluaa lähteä mukaan palveluun

Verkostot ja
yhteistyötahot

Seuranta ja
asiakasvastuu

• Asiakkaan tilannetta kartoitettiin ajanvarauksella ja tehtiin
suunnitelmaa miten edetään
• Neuvottiin asiakasta päivittämään kunnallisen päivähoidon
maksu
• Avustettiin asiakasta täydentävän toimeentulotuen
hakemisessa, asiakkaalla tarve huonekaluihin ja lasten
kausivaatteisiin.
• Neuvottiin asiakasta olemaan yhteydessä lastenvalvojaan

• Tavattu asiakasta oman työntekijän toimesta. Asiakkaalla
mahdollisuus olla tarvittaessa myös puhelimitse
yhteydessä omaan työntekijään
• Oltu asiakkaan tukena muutoksessa, jotta kaikki
tarvittava etuuskokonaisuuden osalta tulee tehtyä oikeaaikaisesti
• Palvelussa tehty asiakkaan kanssa kaikki tarvittavat
hakemukset: toimeentulotuki ( vuokravakuus),
asumistuki, lastenhoidon tuen muutos, lapsilisän
yksinhuoltajakorotukset

Onnistumisia
• Asiakas saanut apua ja ohjausta kuormittavassa
elämäntilanteessa, jossa paljon muistettavaa ja
sopeutumista vaativaa
• Hakemuksia tehty palvelun aikana asiakkaan kanssa
yhdessä, jolloin varmistuttu samalla siitä, että asiakkaalla
on jatkoa ajatellen tarvittavaa tietoa
etuuskokonaisuudesta, hakemusten tekemisestä sekä
palvelukanavista

MARKKU
• Asuu yksin omistusasunnossa, yksi alaikäinen lapsi jota tapaa sovitusti säännöllisesti
• Tuloina työttömyysetuus, asumistuki ja toimeentulotuki
• Sairastumisen vuoksi haetaan työttömyysetuuden tilalle sairauspäiväraha, mikä vaikuttaa myös muihin tukiin ja vaativat
tarkistamista
• Asioi palvelupisteellä lähes viikoittain, usein sulkemisajan lähettyvillä. Asiakas turhautunut, käytös haastavaa.

Verkostot ja
yhteistyötahot
• Asiakas ei ollut halukas siihen, että hänen
asioissaan oltaisiin yhteydessä
sosiaalitoimistoon
• Asiakkaan asioissa oltu Kelan sisällä
yhteydessä TYP-palveluun

Seuranta ja
asiakasvastuu
• Asiakkaalla useita tarkistuspäätöksiä
toimeentulotukeen /kuukausi
• Asiakkaan luottamus Kelaan paranee, kun
asiakkaan etuuskokonaisuus on yhdellä
työntekijällä seurannassa
• Asiakkaan asiointikerrat vähenivät koska oli
mahdollisuus olla puhelimitse yhteydessä
omaan työntekijään, joka oli aina tilanteen
tasalla.

Onnistumisia
• Palvelusta hyötyä sekä asiakkaalle että
Kelalle, sillä asiakkaan tilanne kaiken aikaa
omalla työntekijällä tiedossa ja ajan
tasalla. Tämä mahdollisti myös
ennakoinnin hakemuksissa.
• Asiakkaalla halu ymmärtää päätöksiä ja
perusteluita. Ymmärtämistä edesauttaa
asioiden perusteellinen läpikäyminen
oman työntekijän kanssa ja tästä hyötyä
myös jatkoon

