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Kansaneläkelaitoksen hallituksen jäsenten ja heidän palkkioidensa
määrääminen vuosille 2020–2022
Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 5 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen tehtävänä on määrätä
hallituksen jäsenet ja heidän palkkionsa. Lain 6 §:n 1 momentin mukaan
hallituksessa on enintään kymmenen jäsentä, jotka valtuutetut määräävät. Hallituksen toimikausi on kolme vuotta. Valtuutetut määräävät hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Edellä mainitun 6 §:n 2 momentin mukaan hallituksen jäseniä määrättäessä on otettava huomioon sosiaaliturvan, johtamisen, hallinnon sekä talous- ja sijoitustoiminnan asiantuntemus. Hallituksen jäsenistä yksi on sosiaali- ja terveysministeriön, yksi työnantajakeskusjärjestöjen, yksi palkansaajakeskusjärjestöjen ja yksi maa- ja metsätaloustuottajien keskusjärjestöjen edustaja. Pykälän 3 momentin mukaan Kelan henkilöstön
edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.
Kelan nykyisen hallituksen (liite) toimikausi päättyy 31.12.2019. Tämän
vuoksi valtuutettujen tulee määrätä uuden hallituksen kokoonpano ja
palkkiot. Valtuutettujen puheenjohtajan ja sihteerin 18.9.2019 allekirjoittamalla kirjeellä edellä mainittuja tahoja on pyydetty nimeämään ehdokkaansa Kelan hallitukseen. Palkansaajakeskusjärjestöjä pyydettiin sopimaan yhteisestä ehdokkaasta.
Vastauskirjeissä tehtiin seuraavat ehdotukset:
 sosiaali- ja terveysministeriö, kansliapäällikkö Kirsi Varhila
 työnantajakeskusjärjestö EK, johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari
 palkansaajakeskusjärjestöt SAK, STTK ja Akava, johtaja Saana Siekkinen
 Maa- ja metsätaloustuottajien keskusjärjestö MTK, verojohtaja Timo
Sipilä
 Kelan toimihenkilöt ry, henkilöstön edustaja, yhdistyksen puheenjohtaja Tuija Sarlin.
Eduskuntaryhmien ehdotusten ja käytyjen keskustelujen perusteella
muiksi hallituksen jäseniksi esitetään:
 pääsihteeri Vertti Kiukas, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 pääsihteeri Riitta Särkelä, Ensi- ja turvakotien liitto ry
 rikoskomisario Mira Nieminen, Kaakkois-Suomen poliisilaitos
 johtaja Leila Lehtinen, Matkahuolto, Matkustaja- ja Liikennöitsijäpalvelut
 puolueen varapuheenjohtaja Juha Rehula, Suomen Keskusta r.p.
 pääsihteeri Tuija Brax, Suomen Sydänliitto ry
Heistä pääsihteeri Vertti Kiukas toimisi hallituksen puheenjohtajana ja rikoskomisario Mira Nieminen hallituksen varapuheenjohtajana.
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Hallituksen jäsenten palkkioiden määrä olisi tarkoituksenmukaista säilyttää entisen suuruisena. Palkkiot olisivat 1.1.2020 lukien seuraavat: kuukausipalkkio puheenjohtajalle 821 euroa ja hallituksen jäsenille 532 euroa sekä kokouspalkkio puheenjohtajalle ja jäsenille 232 euroa sekä henkilöstön edustajalle 131 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut tulisi korvata Kelan käytännön mukaisesti. Puhelinkokouksista maksettaisi kokouspalkkio silloin, kun kokouksessa päätettävät asiat edellyttävät normaaliin kokoukseen verrattavaa valmistautumista tai puhelinkokouksen kesto on verrattavissa normaaliin kokoukseen. Sähköpostikokouksista ei maksettaisi kokouspalkkiota. Puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkio valtuutettujen kokoukseen osallistumisesta.
Edellä olevan perusteella esitän, että valtuutetut määräävät
1. Kelan hallituksen kokoonpanon 1.1.2020–31.12.2022 seuraavaksi:
 sosiaali- ja terveysministeriö: kansliapäällikkö Kirsi Varhila
 työnantajakeskusjärjestöt: johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari
 palkansaajakeskusjärjestöt: johtaja Saana Siekkinen
 maa- ja metsätaloustuottajien keskusjärjestöt: verojohtaja Timo
Sipilä
 pääsihteeri Vertti Kiukas
 pääsihteeri Riitta Särkelä
 rikoskomisario Mira Nieminen
 johtaja Leila Lehtinen
 puolueen varapuheenjohtaja Juha Rehula
 pääsihteeri Tuija Brax
 Kelan henkilöstön edustaja: Kelan toimihenkilöt ry:n puheenjohtaja Tuija Sarlin.
Hallituksen puheenjohtajana toimii pääsihteeri Vertti Kiukas ja varapuheenjohtajana rikoskomisario Mira Nieminen.
2. hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot 1.1.2020 lukien seuraaviksi:
kuukausipalkkio puheenjohtajalle 821 euroa ja jäsenille 532 euroa;
sekä kokouspalkkio puheenjohtajalle ja jäsenille 232 euroa ja henkilöstön edustajalle 131 euroa kokoukselta, ja että matkakulut korvataan Kelan käytännön mukaisesti.
Puhelinkokouksista maksetaan kokouspalkkio silloin, kun kokouksessa päätettävät asiat edellyttävät normaaliin kokoukseen verrattavaa valmistautumista tai puhelinkokouksen kesto on verrattavissa
normaaliin kokoukseen. Sähköpostikokouksista ei makseta kokouspalkkiota. Puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkio valtuutettujen kokoukseen osallistumisesta.
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