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https://yle.fi/aihe/artikkeli/2006/09/08/kansanelakelaitoksen-esittelyfilmi

Kela 80 vuotta = 2017

Pohjois-Suomen Sosiaaliturvayhdistys 80 vuotta = 2018

Huolien tiellä -esittelyfilmi vuodelta 1951 kuvaa Kelan toimintaa eläkelaitoksena. Esittelyfilmissä nähdään kaksi esimerkkiä: maalaisväestön 

edustaja ja tehtaantyöläinen. Tehtaantyöläistä esittää Tauno Palo. 

Kansaneläkelaitos eli Kela aloitti toimintansa 16. joulukuuta 1937. Kela oli aluksi nimensä mukaisesti nimenomaan eläkelaitos. 

Alkuaikojen jälkeen toiminta on uudistunut, laajentunut ja monipuolistunut. Nykyisin Kelan vastuulla on esimerkiksi opintotuen ja 64 elämän 

kaaren alueelle kohdistuvat etuuksien jakaminen.

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2006/09/08/kansanelakelaitoksen-esittelyfilmi


https://www.youtube.com/watch?v=uE6aBqO9f5U

Kelan strategia 2018

https://www.youtube.com/watch?v=uE6aBqO9f5U




Näin Kela palvelee – vuosi 2017 numeroina



28.9.20186
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Kelan asiakaspalvelun kehittäminen
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1. Vaikuttavuus: Etuuslainsäädännön kehittäminen

2. Vaikuttavuus: Työkykyasiantuntijan kokonaisvaltainen 

palvelu

3. Vaikuttavuus: Toimeentuloturvan kokonaisprosessin 

kehittäminen

4. Vaikuttavuus: Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret

5. Vaikuttavuus: Moniammatillisen palvelun 

kehittäminen



Moniammatillinen palvelu
1. Asiakkaan

yhteydenotto 

Kelaan

Kelan 

palveluja ja etuuksia 

-rahaetuudet-

kuntoutus

Asiakkaan

asian hoitaminen 

Kelan peruspalveluissa

’Kerralla kuntoon’

Siirto 

kumppanin 

palveluun 

Peruspalvelu ja moniammatillinen palvelu

3.Asiakkaan avun 

tarve tunnistetaan 

kumppanin palvelussa

Huoli

2..Asiakkaan

poiminta Kelan 

järjestelmistä

Ratkaisutyön mallin 

mukainen -palvelu

Kontakti

Asiakkuuden hoitaminen

Yhteis-

työpalaverit 

Kelassa tai 

kumppanilla

Tunnista 

erityistapaukset

Asiakkaan 

palvelutarvearviointi 

ja asiakkuusvastuu

*asiantuntijatuki*Ratkaisutyön mallin 

mukainen -palvelu

*Organisointi



Kelan maahanmuuttajuuteen liittyvät palvelut

• Kelan 

• Asiakkuuspalveluissa: tavoitteena valtakunnallinen palvelu ajanvarauksella, 

Pääkaupunkiseudun asiakaspalveluyksikkö koordinoi

• International House Helsinki (IHH) 

• Etuuspalvelujen Kansainvälisten asioiden keskuksen asiakaspalvelu

• Viestintä, mm. Kela.fi-kansainväliset tilanteet-sivusto, Infopankki-yhteistyö 

(12 kieltä)

• Luennot ja info-tilaisuudet, Kv-keskus, Kv-osaamiskeskus, 

Asiakaspalveluyksiköt

• Pop-up-palvelut, Asiakaspalveluyksiköt



17.9.2018 | Maahanmuuttajien asiointi ja palvelut Kelassa

Maahanmuuttoon liittyvää sidosryhmätyötä tehdään useiden eri 
kumppaneiden kanssa

Asiakkuus- ja etuuspalvelut

samassa tilaisuudessa*

Kuvio: Kaikki vuodelle 2017 kirjatut sidosryhmätilaisuudet. 

Kooste Mikko Kapanen ja Anne E. Kyllönen. 

Maahanmuuttaja-asioissa 

yhteistyötä



Sosiaaliturvauudistuksen vaiheittainen eteneminen

1 •Byrokratialoukut

2 •Tuloloukut

3 •Sosiaaliturvan arvovalinnat
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1 Byrokratialoukut

• Työttömyysturvan ja työnteon yhdistäminen

• Lyhyet työjaksot eivät vaaranna toimeentuloa 

• Ei katkoksia etuuden maksamisessa

• Useita etuuksia saavien hakemisen yksinkertaistaminen

• Yhdellä hakemuksella kaikki etuudet

• Tulorekisterin hyödyntäminen

• Tekoäly
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2 Tuloloukut

• Etuusjärjestelmän taso, ehdot ja toimeenpano kannustavat työhön ja 

aktiivisuuteen. Työtuloa hankkimalla käytettävissä olevat tulot kasvavat.

• Tuloloukussa olevan henkilön on vaikea lisätä tulojaan työtä tekemällä 

etuuksien, verotuksen tai muiden tekijöiden vuoksi. 

• Etuuksien vähenemisaste työtulojen kasvaessa

• Suojaosat

• Verotus ja päivähoitomaksut
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3 Sosiaaliturvan arvovalinnat

• Universaali vs. syyperusteinen

• Vastikkeeton vs. vastikkeellinen

• Yksilökeskeinen vs. perhekeskeinen

• Kenen vastuulla on ihmisen hyvinvointi ja riskeihin varautuminen?

• Etuuksien taso
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Vastikkeeton vs. 

vastikkeellinen

Universaali vs. 

syyperusteinen

Yksilökeskeinen vs. 

perhekeskeinen

Perustulo 

Yleisturva

Yleistuki
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Kela - sosiaalityö
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1. Tiedon siirto kunnista Kelaan kuten Kelasta 

toteutuu kuntiin

2. Yhteistyön edelleen kehittäminen ja 

yhteistyö soteen

3. Talous- ja velkaneuvonnan osaaminen 

sosiaalityössä

4. Huomio nuoriin

5. Sotu-uudistus



Hyvinvoinnin tekijöitä
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Naapurusto    

ja rakennettu 

ympäristö

Terveys ja 

terveyden-

huolto

Sosiaalinen ja 

yhteisöllinen 

konteksti

Taloudellinen 

vakaus

Koulutus

Hyvinvointi
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