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Kela vahvasti suomalaisten arjessa
Kelan toiminnan avainlukuja 2012
• Etuusmenot 13,1 mrd. euroa
• Toimintakulut/kokonaiskulut 3,2 %
• n. 15 milj. asiointia eri palvelukanavilla (ei suorakorvauksia 31,8 milj.
eikä postia 16,3 milj.)

• Hakemuksia 14,3 milj.
• Etuuspäätöksiä 15,9 milj. kpl
• Suorakorvauksia 31,8 milj. kpl (sis. lääkkeet ja sh-korvaukset)

• 72,6 milj. maksua, joista noin 27 milj. apteekkien kautta
• Maanlaajuinen palveluverkko: 215 toimistoa, 157 yhteispalvelupistettä
ja In To -palvelupiste

Lukujen takana on aina ihminen tarpeineen.
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Prosessimainen toiminta nostanut asiakkaan
keskiöön palveluita kehitettäessä
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Rakennamme palvelut
asiakkaiden tarpeista
lähtien
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Haluamme onnistua asiakkaan kanssa
yhdessä
• Asiakkaamme osallistuvat itse etuuksien kehittämiseen
asiakasraadeissa ja käytettävyystutkimuksissa (lomakkeet,
päätökset, verkkopalvelut, järjestelmien testaus) ja
asiakaspalauttein
• Asiakkaamme eivät ole passiivinen kohderyhmä vaan aktiivisia
osallistujia ja meille on tärkeää asiakkaan syvällinen tunteminen
eli asiakasläheisyys ja asiakkaidemme tulevien tarpeiden
aistiminen

• Lisäämme verkkopalveluita asiakkaiden toiveiden mukaisesti.
”Kotikela” kasvattaa suosiotaan.
• Hyvä palvelukokemus on ansaittava joka kerta uudelleen
• Paras palvelu on kyky ylittää jatkuvasti asiakkaidemme odotukset
Kela on renki ja asiakas on kuningas.
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Verkkopalveluilla keskeinen rooli Kelan
monikanavaisessa palvelussa
Kelan palvelukanavat ja asiointimäärät 2012
• Verkkopalvelu (Kela.fi)
• Puhelinpalvelu

30,4 milj. asiointitapahtumaa mm. etuuden
hakeminen (9,9 milj. tunnistautumista)
n. 1,7 milj. puhelua Kelaan, soitamme myös
asiakkaalle

• Kelan toimistopalvelu

n. 2,5 milj. käyntiä

• Yhteispalvelu

n. 53 000 Kela-asiakasta kaikista
viranomaisasioinneista, joita yhteensä n. 72 000

• Postipalvelu

n. 16,3 milj. lähtevää kirjettä, n. 2,2 milj.
saapuvaa kirjettä

• Kelan kumppanipalvelu (= Kelan palveluita tuottavat yhteistyökumppanit) mm.
työpaikkakassat, terveydenhuolto, apteekit, opintotukilautakunnat
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Kelan verkkosivut uudistuivat

• Kela.fi-sivut uudistettiin huhtikuussa 2013
• Sivut skaalautuvat päätelaitteen mukaan, joten niitä on helppo
käyttää myös kännykällä ja tabletilla eikä erillisiä mobiilisivuja
tarvita

• Kela.fi on ensimmäisiä julkishallinnon verkkopalveluja, joissa
on mukautuva käyttöliittymä
• V. 2012 sivuille tehtiin 18,9 miljoonaa käyntiä, mikä on 16 %
enemmän kuin edellisvuonna

• Jo 8 % kela.fi-sivujen käynneistä tehdään mobiililaitteilla
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Kelan verkkosivuja helppo käyttää
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Tunnistettujen asiointien kehitys

Tunnistus
Henkilöasiakkaat
Yritys- ja organisaatio
Yhteensä

2010

2011

2012

5 432 056

6 940 575

8 643 624

979 994

1 147 272

1 212 868

6 412 050

8 087 847

9 856 492

Henkilöasiakkaiden tunnistettujen asiointien kasvu 59 % vuodesta 2010
vuoteen 2012.
Organisaatioasiakkaiden eniten käyttämä palvelu on puolestaan Soky, jonka
avulla kuntien sosiaali- ja terveystoimen käyttäjät voivat kysellä Kelan
henkilöasiakkaiden etuustietoja ja rekisteröidä maksuvaatimuksia.
Vuoden 2013 tammi – kesäkuussa 26 % jatkuvasuoritteisten etuuksien
hakemuksista haettiin verkkoasioinnin kautta.
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Verkkoasiointi yleistyy

Sähköisen asioinnin tunnistautumisen kehitys
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Henkilöasiakkaiden tunnistettujen asiointien kasvu 59 % vuodesta 2010 vuoteen 2012. Vuonna 2012
kirjautumisia oli noin 8 650 000, ja vuonna 2013 syyskuun loppuun mennessä lähes 8 000 000 (keskimäärin
vajaat 900 000 kirjautumista kuukaudessa).
Koko vuoden toteutuma-arvio on siis lähes 11 000 000 kirjautumista. Näin kasvu on noin 100 % vuodesta
2010.
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Verkossa tehtyjen hakemusten kehitys

28 % henkilöasiakkaiden toimittamista etuushakemuksista ajalla 1 – 9/2013 tehtiin
verkkoasioinnissa – Kelan tavoite vuodelle 2013 on 30 %. Kasvu viime vuoden vastaavaan
aikaan on 35 %. Opiskelijat ja lapsiperheet ovat henkilöasiakkaiden verkkoasioinnin
suurimmat käyttäjäryhmät.

Etuus
Eläkkeensaajan asumistuki
Eläkkeet
Kuntoutusraha
Elatustuki
Lapsilisät
Lastenhoidon tuet
Vanhempainpäivärahat
Äitiysavustus ja adoptiotuki
Opintotukietuudet
Sairauspäivärahat
Työttömyysturva
Vammaisetuudet
Yleinen asumistuki
Vakuuttamisasiat
Sotilasavustus (5/2013 lukien)
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Hakemusten osuus Hakemusten osuus Hakemusten osuus
% v. 2011
% 2012
% 1 - 9/2013
4,2
5,4
6,2
0,5
0,6
0,6
2,8
8,9
21,8
0,0
18,9
24,2
19,1
27,2
39,0
30,3
37,5
40,4
36,4
45,7
57,8
21,5
35,7
57,5
44,5
54,0
62,1
16,6
24,0
34,1
8,2
11,1
15,0
1,6
2,4
3,1
21,2
27,2
33,3
7,9
9,2
9,8
21,0

Verkkoasiointia kehitetty v. 2004 alkaen Verkkoasiointipalvelut tänään
Omat tiedot
• Henkilön perustiedot, henkilötietojen ja tilinumeron muutokset
Viestit ja liitteet
• Liitteiden sähköinen toimittaminen (n. 30 000 liitettä /kk), suojattu
viestinvälitys
Omien tietojen kyselyt (kaikki etuudet)
• Maksut – edellinen maksu, seuraava maksu, aiemmat maksut kuluvalta
ja kahdelta edelliseltä vuodelta
• Päätökset – kuluva vuosi ja kaksi vuotta takautuvasti
• Kirjeet – kyselyajankohdasta kaksi kuukautta takautuen
• Lisäksi osassa on etuuskohtaisia näyttöjä, esim. sairaanhoitokorvaukset –
lääkkeiden omavastuukertymä
Hakemispalvelut
• Tällä hetkellä voi sähköisesti hakea suurinta osaa etuuksista
• Opiskelijat ja lapsiperheet suurimmat käyttäjäryhmät. Opintotuen
hakemuksista yli 60 % toimitettiin verkon kautta.
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Sähköisten hakemusten osuudet suurimmissa
etuuksissa sekä työttömyysajan ilmoituksessa (%)
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11.11.2013

Kela/AT-osasto

Kokonaisarvosana (kouluarvosanoin 4−10)
Kelan sähköisille asiointipalveluille v. 2011*
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* Toteutettiin käyttäen Digium Oy:n ohjelmaa 3.9.−8.10.2011

Kiitokset Kelan verkkopalvelusta asiakkailta ja
kumppaneilta lämmittävät ja innostavat parantamaan
niitä edelleen
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Lähde: M-Brain 5.8.2013 ja Kelan asiakaskysely

Arkki-hanke uudistaa Kelan etuustietojärjestelmät
ja verkkopalvelut 2012−2021
• Arkki-hankkeessa uudistetaan asiakas- ja prosessilähtöisesti
40 etuustietojärjestelmää ja niiden 90 tukijärjestelmää
• Uudistetaan etupainotteisesti verkkopalvelut

• Arkki-hankkeessa tavoitteena on automatisoida järjestelmät
mahdollisimman pitkälle  tehokkuus, nopeus, virheettömyys,
vaikuttavuus
• Asiakas voi esimerkiksi saada verkossa päätöksensä välittömästi

• Etuustietojärjestelmät ovat ”Kelan sydän”, jonka on sykittävä
moitteettomasti, jotta asiakkaat saavat heille kuuluvat etuudet
• Kela on rakentanut aina etuustietojärjestelmänsä ja
verkkopalvelut eli ydintoiminnan itse. Sen vaatima
sisältöosaaminen ja tietotekniikka on Kelan ”kruununjalokivi”,
jota emme ulkoista.
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Tavoittelemme innovatiivisia ratkaisuja
verkkoasioinnin uudistamisella ja kehittämisellä
• Rakenteilla suunnitelma (valmis 2013), joka tukee Kelan strategian
toteutumista ja prosessien tehostamista asiakasläheisesti henkilö- ja
työnantaja-asiakkaiden sekä kumppaneiden osalta
• Lisäämme itsepalvelumahdollisuuksia ja varmistamme, että
verkkopalvelumme ovat helppokäyttöisiä ja käytössä ympäri vuorokauden
• Tarjoamme asiakkaalle Kela.fi -verkossa palvelua, joka kartoittaa asiakkaan
palvelutarpeen ja joka voi ohjata asiakkaan hakemuspalveluun tai
laskureihin
• Uudistamme palvelut esteettömyys huomioiden, jotta esimerkiksi myös
vammaiset voivat hyödyntää palveluita
• Yksinkertaistamme ja yhdenmukaistamme hakemista ja hyödynnämme
olemassa olevan tiedon, jonka pohjalta syntyy etuusehdotus
• Hyödynnämme kumppaneilta saatavaa tietoa entistä enemmän asioinnin
sujuvoittamiseksi ja automaation lisäämiseksi, jotta asiakas saa parempaa
palvelua
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Tavoittelemme innovatiivisia ratkaisuja
verkkoasioinnin uudistamisella ja kehittämisellä
• Asiakkaan omalta sivulta löytyvät asiakkaan asiat helposti ja samasta paikasta
esim. etuushistoria, maksussa olevat etuudet, vireillä olevat hakemukset,
yhteystietojen ylläpito, maksupäivä jne. (syksy 2013)
• Perhenäkymä: koko perheen tilanne kuten omilla sivuilla
• Käynnistämme syksyllä palvelun rakentamisen, joka mahdollistaa toisen
puolesta toimimisen – huoltajan mahdollisuus toimia lapsen puolesta,
edunvalvontatilanteet ja valtuutustilanteet
• Kehitämme suojattua viestinvälitystä syksyllä alkavassa projektissa niin, että
se toimii myös Kelasta asiakkaalle päin (nyt toimii asiakkaalta Kelaan päin),
aikataulu 2014
• Täydennämme palvelukanavia mobiilipalveluilla (älypuhelin, tabletti)
• Uudistamme verkkoasioinnin terminologian asiakasnäkökulmasta
ymmärrettävämmäksi
• Tarjoamme verkkoasiointia suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja selvitämme
tarvetta monikieliselle keskustelupalstalle (kela.fi) missä asiakas voi esittää
yleisiä kysymyksiä ja saada vastauksia
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Asiakkaan tarpeet punaisena lankana myös verkkoasioinnin
neuvonta- ja tukipalveluissa ja niiden kehittämisessä

• Ohjaamme ja neuvomme asiakkaitamme aktiivisesti ja omaaloitteisesti eri asiointitavoista
• Toteutamme verkkopalveluiden markkinointisuunnitelmaa,
keinot ja painopisteet valitaan vuosittain

• Ohjaamme asiakkaitamme erityisesti verkkopalveluissa.
Aloitimme keväällä tehostetun verkkopalveluiden opastuksen
toimistoissamme – palkatut aulaemännät, itsepalvelulaitteet.
• Varmistamme, että kumppanimme ohjaavat asiakkaita
asioimaan Kela-asioissa kumppanien asiakaspäätteillä
• Järjestämme verkkoasioinnin käyttäjille tukipalvelut, tekninen
tuki, puhelinpalvelutuki (puhelin/skype-yhteys Kelaan
työaikana)
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Suojattu viestinvälitys
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Sähköinen liiteluettelo

Sähköinen liiteluettelo integroi
etuushakemisen ja liitteiden
toimittamisen. Liiteluetteloon
tuodaan esiin ne liitteet, joita
hakemuksen tietojen perusteella
tarvitaan asian ratkaisemiseksi.
Liitteet liittyvät
etuustyönhallintajärjestelmässä
hakemustyöhön. Liitteissä on
samat asiakirjatyypit, jotka
kelalainen indeksoija antaisi
manuaalityönä. Näin asiakirjoilla
on oikeat, määritellyt
tunnistetiedot.
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Tähän mennessä integroitu
yleisen asumistuen,
työttömyysturvan,
sairauspäivärahan ja
sotilasavustuksen hakemiseen.

Verkkoasiointi – käynnissä nyt

- Uusi etusivu asiakkaalle
-

koostaa henkilöasiakkaan keskeiset, ajankohtaiset etuusasiat yhdelle näytölle
käyttöönotto helmikuussa 2014

- Matkakorvauksen verkossa hakeminen
-

noin 770 000 paperihakemusta vuonna 2012. Samalla mahdollistetaan
automaattiratkaisut.
käyttöönotto joulukuussa 2013 tai helmikuussa 2014

- Sähköinen valitus
-

muutoksenhaun toimittaminen asiointipalvelun kautta, huomioidaan VET –käyttöönoton
myötä tulevat prosessimuutokset
käyttöönotto huhtikuussa 2014 VET -käyttöönoton yhteydessä

- Toisen puolesta toimiminen verkossa
-

-

huoltaja näkee asiointipalvelussa lapsen tiedot, ja voi hakea etuuksia. Tämä tukee
asiointipalvelun kattavuutta, lisää verkkoasiointia ja vastaavasti vähentää tarvetta toimisto
– ja puhelinasiointiin.
käyttöönotto viimeistään 10/2014
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Verkkoasiointi – käynnissä nyt 2

Verkkoasioinnin kokonaisuudistus
Projektissa kuvataan verkkoasioinnin nykytila, kartoitetaan verkkoasiointipalveluille
asetettavat vaatimukset ja tietojärjestelmätarpeet sekä laaditaan hankesuunnitelma
uudistuksen toteuttamisesta.
Runkona toimii asiakkuudenhallinta –hankkeessa laaditut vaatimukset ja prosessit.
Huomioidaan henkilö- ja työnantaja-asiakkaat sekä kumppanit.

Suojatun viestinvälityksen jatkokehitys
-

suojatun viestinvälityksen jatkokehitys - kelalainen voi olla ensimmäisen viestin lähettäjä
kun tällä hetkellä viestiketju lähtee liikkeelle asiakkaasta. Rooli asiointitapana kasvaa.
tavoitteena käyttöönotto kevät 2014.
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Asiointipalvelun aloitusnäkymä nyt
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Verkkoasiointi – henkilöasiakkaan etusivu
2/2014
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Toisen puolesta toimiminen

•

Määritellään muutokset henkilöasiakkaiden
asiointipalveluun siten, että vanhempi voi
asioida lapsen puolesta verkossa
• Tietojen katselu (maksut, päätökset,
asiakaskirjeet)
• Etuuden hakeminen
• Muutoksenhaku
• Viestinvälitys

•

Tarkoituksena on vähentää toimisto- ja
puhelinasioinnin tarvetta ja ohjata asiakkaita
käyttämään Kelan verkkoasiointia

•

Muutos pyritään toteuttamaan mahdollisimman
pienillä ulkoasu- ja käyttöliittymämuutoksilla

•

Aikataulu lokakuu 2014

•

Jatketaan tämän jälkeen muilla valtuutus- ja
edunvalvontatilanteilla
26

Verkkoasiointia koskevat asiakaspalautteet

Asiakaspalautteissa on noussut esiin erityisesti seuraavat
teemat/kehittämistarpeet:
1) Mahdollisuus toimia toisen puolesta, etenkin huoltaja – lapsi

2) Asiointipalvelussa pitäisi olla tietoa hakemuksen käsittelyvaiheista – tähän työn
alla oleva henkilöasiakkaan etusivu vastaa ainakin osittain
3) Asiakkaalla tulisi olla mahdollisuus saada päätökset ja kirjeet vain sähköisesti.
Lisäksi niitä on toivottu tulostettavaksi PDF –muodossa.
4) Aiemmin toivottiin usein myös liitteiden sähköistä toimittamista  palvelu ollut
käytössä 11/2012 alkaen
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Verkkopalvelut 2020
• Kaikki asiointi sujuu helposti ja vaivattomasti verkossa
kaikenikäisiltä asiakasryhmiltä opiskelijoista ikääntyviin
käyttäjiin
• Kelan verkkopalveluissa näkyy inhimillinen kädenjälki ja
asiakkaat saavat hyvän mielen ja positiivisen tunteen Kelan
tarjoamien palveluiden välityksellä
• Tunnistautumisia 9,9 milj. vuonna 2012 ja arvioitu lukumäärä
2020 tuplaantunut eli 19,9 milj. Asiointitapahtumat kasvavat
myös voimakkaasti.
• Verkkopalveluita käytetään laajasti älykkäiden
mobiilisovellusten kautta älypuhelimissa ja tableteissa
Asiakkaiden verkkopalveluihin siirtyminen vapauttaa aikaa vaativimpiin
asiakastapahtumiin: kuntoutusasiakkaat, vammaisten ja sairaiden lasten
asiat jne.
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Isot asiat löytyvät ihmisen läheltä
Kelan toiminnassa on kyse tuntevan, tahtovan ja ajattelevan ihmisen
kohtaamisesta.
Verkkopalvelussa ja myös muissa palveluissa tarvitaan inhimillistä kädenjälkeä.
Uudistamisessa tähtäämme aitoihin palveluinnovaatioihin. Uskomme, että helpot,
käyttäjäystävälliset palvelut palvelevat kaikenikäisiä. Verkkopalveluita ei tarvitse
”tyhmentää” ikääntyville sopiviksi.

KIITOS!
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