
Näin hoidat 
Kela-asiat verkossa!



Miksi asiointipalvelu?

• Kun haluat hoitaa Kela-asioita ajasta ja paikasta riippumatta.

• Kirjautuminen helposti esim. pankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla.

• Lähes kaikkia etuuksia voi hakea verkossa. 

• Asiointipalvelun kautta voit antaa Kelalle luvan lähettää sinulle viestejä. 

Viestit voivat nopeuttaa hakemuksesi käsittelyä esim. silloin, kun Kela 

tarvitsee sinulta lisätietoa.

• www.kela.fi/asiointi
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Verkossa hoidat 

asioita silloin kun 

se sopii sinulle!

http://www.kela.fi/asiointi


Asiointipalvelu | Etusivu

• Etusivulla näet

• Seuraavat maksut

• Viimeisimmät maksut

• Uusimmat päätökset

• Saapuneet hakemukset

• Mahdolliset muistutukset

• Tiedon sinulle lähetyistä viesteistä
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Asiointipalvelu | Omat tiedot
• Omissa tiedoissa näet

• Osoite- ja kotikuntatiedot.

• Puhelinnumero ja sähköpostiosoite (jos ne on Kelalle 

ilmoitettu).

• Perhetiedot

• Päätösten ja kirjeiden kielen. 

– Asiointipalvelu toimii suomeksi tai ruotsiksi.

• Henkilötietojen ja tilinumeron muutos osioissa pystyt

• Voit ilmoittaa henkilötietojen ja tilinumeron 

muutoksista, jos sinulla näkyy etuustietoja 

asiointipalvelussa ja etuutta on maksettu viimeisen 

kahden vuoden aikana.

– Mikäli näin ei ole, linkkiä ei näy asiointipalvelussa.

• Voit ilmoittaa perhesuhteiden muutoksesta, esim. 

avoliiton alkamisesta tai päättymisestä. 

• Lisäksi voit muuttaa päätöksissä ja kirjeissä käytettävän 

kielen (suomi tai ruotsi).
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Asiointipalvelu | Hakemukset ja ilmoitukset

• Hakemukset ja ilmoitukset 

osiossa pystyt

• Tekemään esimerkiksi 

asumistuen hakemuksen ja 

jättämään työttömyysajan 

ilmoituksen.

• Palvelusta löytyy myös 

hakemusten täyttöohjeet.

30.4.20195



Asiointipalvelu | Liitteet

• Liitteet sivulla näet

• Kaikki hakemuksestasi puuttuvat 

liitteet ja päivämäärät, johon 

mennessä liitteet on toimitettava 

Kelaan.

• Liitteet sivulla pystyt

• Lähettämään puuttuvat liitteet.

• Liitteen pitää olla sähköisessä 

muodossa, esimerkiksi skannattuna 

tai valokuvana. 
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Asiointipalvelu | Viestit

• Viestit sivulla pystyt
• Olemaan yhteydessä Kelaan viestillä silloin 

kun sinulle parhaiten sopii. Viestipalvelun 

käyttöönotto voi nopeuttaa hakemuksen 

käsittelyä Kelassa, kun Kela voi pyytää 

sinulta lisätietoja viestillä.

• Voit antaa Kelalle luvan lähettää sinulle 

viestejä asiointipalvelun kautta.

• Voit antaa Kelalle luvan vain vastata 

lähettämiisi viesteihin. 

• Voit pyytää ilmoituksen Kelan lähettämistä 

viesteistä tekstiviestillä ja/tai sähköpostilla. 

Huomaa kuitenkin, että itse viestin 

lukemiseksi sinun tulee kirjautua 

asiointipalveluun.
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HUOM! Voit halutessasi muuttaa 

viestiasetuksia niin, että sinulle ei saa 

lähettää asiointia koskevia ilmoituksia. 
Muutokset voit tehdä kohdassa 

Henkilötietojen muutosilmoitus ja välilehdellä 

Viestit "Minulle saa lähettää viestejä vain 

vastaukseksi lähettämiini viesteihin".



Asiointipalvelussa pystyt myös

• Tarkistamaan ja katsomaan esimerkiksi seuraavia tietoja

• Milloin on seuraavat maksut ja mitä maksetaan.

• Etuuksien maksuhistorian tarkasteleminen viimeiseltä kahdelta vuodelta 

• Valmiit etuuspäätökset 

• Viimeisimpiä Kelasta lähetettyjä kirjeitä

• Asiointipalvelussa tehtyjä hakemuksia ja ilmoituksia sekä missä vaiheessa ne ovat.

• Työvoimaviranomaisen antamia lausuntoja työttömyysetuutta varten.

• Etuuksien perintätietoja, elatusapuvelan tilannetta ja opintolainojen takausvastuuvelkojen määrää.
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Asiointipalvelussa 

voi hakea myös 

muutosta 

saatuun 

päätökseen



Näin varaat
ajan Kelaan



Milloin ja miten varaan ajan?

• Varaa aika esimerkiksi silloin, elämäntilanteesi muuttuu paljon 

tai jos haet useita etuuksia. Kun varaat ajan, Kelan 

palveluasiantuntija perehtyy tilanteeseesi etukäteen.

• Jos sinulla on puhelinnumero ja suomalainen henkilötunnus, 

voit varata ajan verkossa Kelan puhelinpalveluun tai 

palvelupisteeseen (www.kela.fi/ajanvaraus). 

• Jos varaat ajan toisen henkilön puolesta, käytä ajanvarauksessa 

hänen tietojaan. Jos myös hoidat ajanvarausasiat hänen 

puolestaan, ota mukaan valtakirja.
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https://www.kela.fi/ajanvaraus


Tästä pääset 

varaamaan ajan 

verkossa.



Valitse asioinnin 

aihe sekä kirjoita 

lisätietoa 

tilanteestasi.

Varaa aika 

puhelin- tai 

toimistopalveluun 

ja valitse kieli.



Valitse kunta sekä 

palvelupiste ja 

valitse sopiva 

vapaa aika.



Täytä yhteystietosi ja 

valitse lopusta jos 

haluat varaukseen 

liittyviä viestejä tai 

muistutuksen 

varauksesta.



Ajan peruminen 

onnistuu 

varaustunnuksella ja 

sukunimellä.

1. Mitä etusivulta löytyy? 

 Käydään yhdessä läpi etusivun kokonaisuuksia esim.

i. Milloin ajanvaraus ja miten?

ii. käsittelyajat

iii. maksupäivät

iv. valtakirjalla asiointi

v. Kun elämäntilanne muuttuu esim. asunnon vaihto

vi. lomakkeet

2. Laskurit 

 Eläkkeensaajan asumistuki  

3. Eläkkeelle

 Etusivun koonti 

 Eläkkeelle jäävän pikaopas 

 Kysy Kelasta palsta: Kysy Kelan eläke-etuuksista 

 Eläkkeellä olevalle tärkeää 



Kiitos!


