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Kelan valtuutettujen yleiskokous
Aika

18.5.2021 klo 16.00 ja 25.5.2021 klo 16.00

Osallistujat

Valtuutettu Riikka Slunga-Poutsalo

puheenjohtaja

Valtuutettu Ritva Elomaa

18.5.2021 kohdat 6 – 9, osittain

Paikka

Skype-kokous 18.5.2021 ja Teams-kokous 25.5.2021

Valtuutettu Ilmari Nurminen

Valtuutettu Bella Forsgrén

Valtuutettu Antti Häkkänen
Valtuutettu Anna Kontula
Valtuutettu Markus Lohi

Valtuutettu Hanna-Leena Mattila

Valtuutettu Matias Mäkynen
Valtuutettu Mika Niikko

Valtuutettu Kristiina Salonen

Valtuutettu Sari Sarkomaa

Varavaltuutettu Paula Werning

kohta 5, 25.5.2021 kohdat 9 – 15

18.5.2021 kohdat 1 – 4, osittain

kohta 5

18.5.2021 kohdat 1 – 9

18.5.2021 kohdat 1 – 4, osittain
kohta 5 ja 25.5.2021 kohdat 9 –
15

25.5.2021 kohdat 9 – 15

18.5.2021 kohdat 1 – 9 ja
25.5.2021 kohdat 11 - 15

18.5.2021 osittain kohta 5 ja
25.5.2021 kohdat 10 – 15

18.5.2021 kohdat 1 - 9

18.5. 2021 kohdat 6 – 8, osittain
kohdat 5 ja 9 sekä 25.5.2021
kohdat 9 - 15

25.5.2021 kohdat 9 – 15
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Hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas

kohdat 1 - 7 ja 9 - 15

Johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

kohdat 1 – 8, osittain kohta 9

Talousjohtaja Kai Ollikainen

kohta 5

Pääjohtaja Outi Antila
Johtaja Nina Nissilä

Ylikamreeri Jarkko Malinen

kohta 5

Sijoituspäällikkö Michaela Motzkin-Niemi

kohta 5

Etuuspäällikkö Marja-Leena Valkonen

kohta 12

Sijoituspäällikkö Tuula Korhonen

KHT-tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela

kohta 5
kohdat 6 – 9

Johtava riskienhallinnan asiantuntija Heikki Launiemi sihteeri
Lakiasiainpäällikkö Leena Uikkanen

1

sihteeri

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Riikka Slunga-Poutsalo avasi kokouksen.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi (valtuutettujen johtosääntö 4 § ja 5 § 1 mom.).

3 Asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin asialista. Liite 1.
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4 Pöytäkirjan tarkastajan valinta
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin valtuutettu Bella Forsgrén.

5 Kansaneläkelaitoksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020
Kelan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020 oli jaettu valtuutetuille etukäteen.
Liite 2.

Pääjohtaja Outi Antila esitteli Kelan vuoden 2020 toimintakertomuksen. Liite 2a.

Talousjohtaja Kai Ollikainen esitteli Kelan vuoden 2020 tilinpäätöksen perusteet sekä

Kelan tuotot, kulut, rahoituksen ja maksuvalmiuden. Sijoituspäällikkö Tuula Korhonen
esitteli eläkevastuun kattamista ja sijoitustoimintaa vuonna 2020 sekä eläkevastuurahastoa 31.12.2020. Liite 2b.

Keskustelussa nousi esille kysymys rahastosijoituksista. Tuula Korhonen kertoi, että
Kela sijoittaa ulkomaisiin osakkeisiin rahastojen kautta.
Merkittiin esitykset tiedoksi.

6 Valvontatilintarkastuskertomus ajalta 1.1.2020 – 31.12.2020 ja tilinpäätöksestä laadittu tarkastuskertomus
KHT-tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela esitti valvontatilintarkastuskertomuksen ajalta
1.1. – 31.12.2020 ja tilinpäätöksestä laaditun tarkastuskertomuksen. Kertomus ja sii-

hen liittyvä lausuntoyhteenveto oli jaettu valtuutetuille etukäteen. Liitteet 3 – 3a.

Merkittiin esitys tiedoksi.
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7 Tilinpäätöksen vahvistaminen
Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 5 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan
valtuutettujen tulee vahvistaa Kansaneläkelaitoksen tilinpäätös.

Kelan vuoden 2020 tilintarkastajien 22.4.2021 pitämän tilinpäätöskokouksen pöytäkirja numero 5 ja tilintarkastajien laatima tilintarkastuskertomus oli jaettu valtuutetuille kokouskutsun mukana etukäteen. Liitteet 4 – 5.

Valtuutetut vahvistivat yksimielisesti Kelan vuoden 2020 tilinpäätöksen.

8 Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle vuodelta 2020

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 5 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan
valtuutettujen tulee päättää vastuuvapauden myöntämisestä Kelan hallitukselle.

Hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas poistui kokouksesta siksi aikaa, kun valtuutetut käsittelivät vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle.

Valtuutetut myönsivät yksimielisesti vastuuvapauden Kelan hallitukselle vuodelta
2020.

9 Vuoden 2021 valvontatilintarkastuksen suunnitelma
KHT-tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela esitteli vuoden 2021 valvontatilintarkastuksen
suunnitelman. Liite 6.

Todettiin, että kokous ei ollut enää päätösvaltainen eikä valvontatilintarkastuksen

suunnitelmaa voitu vahvistaa. Koska asialistalla oli vielä päätettäviä asioita, puheenjohtaja totesi, että kokous on keskeytettävä ja käsittelemättä jääneet asiat siirretään käsiteltäväksi mahdollisimman pian järjestettävään jatkokokoukseen.
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Kokousta jatkettiin 25.5.2021 klo 16 Teams-kokouksena. Merkittiin, että kokous oli
päätösvaltainen.

Valtuutetuilla ei ollut kysymyksiä valvontatilintarkastuksen suunnitelmasta. Valvonta-

tilintarkastuksen suunnitelma ja palkkio vuodelle 2021 hyväksyttiin yksimielisesti esitetyn mukaisena.

10 Valtuutettujen vuoden 2020 toimintakertomuksen toinen käsittely
Valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2020 oli ensimmäisen kerran käsittelyssä
27.4.2021 pidetyssä yleiskokouksessa.

Toimintakertomus oli lähetetty valtuutetuille kokouskutsun mukana. Hyväksyttiin toimintakertomus yksimielisesti liitteen mukaisesti. Liite 7.

11 Kelan hallituksen puheenjohtajan puheenvuoro

Kelan hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas kertoi, että hallitus oli toukokuun ko-

kouksessa vahvistanut Kelalle uuden työjärjestyksen. Sen muutokset liittyvät käynnissä
olevaan kehittämistoimintaan. Kelalle on tulossa pian hakuun kaksi tulosyksikön johtajan paikkaa. Kehittämistoiminnan myötä Kelalle on kertynyt paljon tietoa siitä, miltä
Suomi näyttää.

Hallitus seuraa aktiivisesti etuuskäsittelyn alustan uudistamista. Kelan ITkehittämiseen tarvitaan pitkäaikaista rahoitusta.

Parlamentaarisessa työryhmässä on ollut esillä Kelan valvonta. Kelan toimielimien olisi
syytä muodostaa asiasta myös omat kantansa. Hallituksen puheenjohtaja on antanut
työryhmän työstä katsauksen hallitukselle.

Keskusteltiin IT-järjestelmien kehittämisen edellyttämästä rahoituksesta ja esille nousi

kysymys, onko valtiovarainvaliokunnalle toimitettu selvitystä Kelan rahoitustarpeista
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tuleville vuosille. Pääjohtaja kertoi, että asia oli esillä viime syksynä, kun Kela pyysi lisärahoitusta vuosille 2021 – 2022. Tuolloin Kelan sai tarvitsemansa rahoituksen tälle ja

ensi vuodelle. Laskelmat myös vuosille 2023-2025 on esitetty. IT-järjestelmien uudista-

minen on yli 10 vuoden hanke. Uudistamistyön hyödyt näkyvät viiveellä. Kela voi toimittaa laskelmat tulevien vuosien rahoitustarpeista.

12 Pääjohtajan katsaus

Pääjohtaja Outi Antila kävi ajankohtaiskatsauksessaan läpi muun muassa etuuksien läpimenoaikoja, palvelutilannetta ja toimintakuluja. Kelassa on päätetty jatkaa etätöitä
31.8.2021 asti. Suunnitelmat paluusta syksyllä toisenlaiseen ympäristöön on valmisteltu jo pitkälle.

Professori Hiilamon 5.5.2021 julkaistun kolumnin myötä esille nousi Kelan ratkaisu-

käytännöt perustoimeentulotuen perusosan alentamisesta. Pääjohtaja kävi läpi, pal-

jonko alentamispäätöksiä on tehty, mitkä ovat harkintaperusteet ja päätöksentekopro-

sessia. Perusosan alentamisesta luovuttiin STM:n suosituksesta koronapandemian alet-

tua. STM:n suositus oli voimassa 31.7.2020 asti, mutta Kela otti perusosan alentamisen
uudelleen käyttöön vaiheittain vasta 1.3.2021 alkaen. Perusteena tälle oli vallitsevat

olosuhteet ja yhteiskunnan avautuminen. Lisäksi useat kunnat olivat esittäneet toiveen,

että alentaminen otettaisiin uudelleen käyttöön.

Lopuksi pääjohtaja totesi, että Tampereella Kela-taksien välitysyritys oli tehnyt IT-

järjestelmiinsä muutoksen, joka on aiheuttanut ongelmia muutaman viikon ajan. Kela

oli varoittanut yritystä muutokseen sisältyvistä riskeistä. Kelassa on tehty päätös, että

seuraavassa kilpailutuksessa kaikille alueille kilpailutetaan kaksi toimijaa. Silloin tällaisiltakin ongelmilta vältytään.

Merkittiin pääjohtajan katsaus tiedoksi. Liite 8.
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13 Tiedoksi merkittävät asiat
Merkittiin tiedoksi sosiaali- ja terveysministeriöstä saatu selvitys toimeentulotukilain
uudistamista valmistelevasta työryhmästä ja rokotepassista, valtuutettujen yleisko-

kouksen allekirjoitettu pöytäkirja 1/2021, valtuutettujen työvaliokunnan pöytäkirjat 1
– 4/2021, Kelan vuoden 2020 tilintarkastajien pöytäkirja nro 4, Kelan hallituksen pöytäkirjat 1 – 3/2021.

14 Muut esille otettavat asiat
Puheenjohtaja nosti esille kysymyksen, pidetäänkö kesäkuulle sovittu yleiskokous. Päätettiin, että kesäkuun kokous pidetään.

15 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Riikka Slunga-Poutsalo päätti kokouksen.

Tarkastettu

Pöytäkirjan vakuudeksi

Riikka Slunga-Poutsalo

Leena Uikkanen

puheenjohtaja

Bella Forsgrén

valtuutettu, pöytäkirjan tarkastaja

sihteeri

