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Kelan valtuutettujen yleiskokous
Aika

8.12.2020 klo 16.00

Osallistujat

Valtuutettu Riikka Slunga-Poutsalo

Paikka

Teams-kokous

Valtuutettu Ilmari Nurminen
Valtuutettu Ritva Elomaa

Valtuutettu Bella Forsgrén

Valtuutettu Antti Häkkänen
Valtuutettu Anna Kontula
Valtuutettu Markus Lohi

Valtuutettu Hanna-Leena Mattila

Valtuutettu Matias Mäkynen

puheenjohtaja kohdat 1 – 5 ja

7 – 12 sekä osittain 6

kohdat 4 – 12, puheenjohtaja
osittain kohta 6

kohdat 7 – 8, osittain 6 ja 9
kohdat 2 – 8, osittain 9

kohdat 7 – 8, osittain 6 ja 9

kohdat 2 – 12

Valtuutettu Mika Niikko

kohdat 2 – 8, osittain 9

Valtuutettu Sari Sarkomaa

kohdat 1 – 8, osittain 9

Valtuutettu Kristiina Salonen
Hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas
Pääjohtaja Outi Antila

Johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

Johtaja Nina Nissilä

Johtava ylilääkäri Janne Leinonen

kohta 6
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Tutkimuspäällikkö Jenni Blomgren

kohta 6

Projektipäällikkö Juhani Rinne

kohta 7

Vastaava suunnittelija Ismo Hiljanen

kohta 6

Johtava asiantuntija Marjukka Turunen

kohta 7

Etuuspäällikkö Tuula Ahlgren

kohta 8

Etuuspäällikkö Riikka Peltonen

Osaamiskeskuksen päällikkö Suvi Rasimus

kohta 8

kohta 8

Kansainvälisten asioiden asiantuntija Suvi Kaiterlahti kohta 8

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.

4 Pöytäkirjan tarkastajan valinta
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin valtuutettu Kristiina Salonen.
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5 Kelan vuoden 2021 tilintarkastajien valitseminen ja palkkion määrääminen
Kelan vuoden 2021 tilintarkastajien valinta hyväksyttiin esityksen mukaisena. Liite 2.

6 Kelan vastine työkyvyttömyysetuuksien ratkaisutoimintaa koskeviin
huoliin

Valtuutettujen yleiskokouksessa 22.9.2020 oli esillä Kelan vastine valtuutettujen esittämiin huoliin, jotka liittyivät työkyvyttömyysetuuksien ratkaisutoimintaan. Selvityksen
saatuaan valtuutetut päättivät, että asiasta tarvitaan lisäselvitystä ja asian käsittelyä
jatketaan myöhemmin.

Johtava ylilääkäri Janne Leinonen esitteli valtuutettujen 22.9.2020 kokouksessa esittä-

mien kysymysten pohjalta laaditun muistion, jossa käsitellään päihdediagnooseihin liittyvää sairauspäivärahaetuuksien ratkaisutoimintaa.

Käytiin keskustelu muistiosta. Esille nostettiin kysymys, onko Kelassa nykyisillä keinoilla tehtävissä jotakin päihdeongelmaisten auttamiseksi.

Pääjohtaja totesi, että päihdeongelma yksin ei ole sellainen sairaus, jonka perusteella

henkilö voitaisiin katsoa työkyvyttömäksi. Näissä tilanteissa henkilöille pitäisi tarjota

palveluita. Kela ei etuuksien toimeenpanijana voi tehdä mitään, jos päihdepalveluketju

ei ole toimiva. Kela on toimittanut valtuutetuille kaiken sen tiedon, mitä asiasta on saatavilla. Sosiaaliturvakomiteassa on mietinnässä palvelujen ja etuuksien yhdistäminen.
Siksi Kela on toimittanut asiaan liittyen materiaalia myös komitealle ja toivonut, että

asiaa käsiteltäisiin siellä.

Puheenjohtaja joutui poistumaan hetkeksi kokouksesta. Varapuheenjohtaja Ilmari Nurminen ryhtyi johtamaan puhetta.

Pöytäkirja

4 (7)

Hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas totesi, että asiaa on käsitelty myös hallituksen
kokouksissa. Hallitus ei ole havainnut, että ratkaisukäytännöissä olisi ongelmia.
Merkittiin muistio tiedoksi. Liite 3.

Käytiin keskustelua, miten asian käsittelyä olisi syytä jatkaa. Ehdotettiin, että muistio

lähetettäisiin sosiaaliturvakomitealle ja sote-valmistelijoille tiedoksi saatesanoilla, että

muistio otettaisiin huomioon. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

7 Kuntoutuksen rekisteröitymismenettelykokeilu ja henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilu ETEVAn kanssa
Puheenjohtaja Riikka Slunga-Poutsalo ryhtyi jälleen johtamaan puhetta.

Johtava asiantuntija Marjukka Turunen kertoi kuntoutuksen rekisteröitymismenettelykokeilusta ja henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilusta ETEVAn kanssa.

Projektipäällikkö Juhani Rinne kertoi, että nyt käynnistynyt rekisteröitymismenettelykokeilu on ensimmäinen. Kelassa seurataan tarkasti sen tuloksia. Kokeilun aloitus lykkääntyi ja siksi jatkon osalta päätökset joudutaan tekemään lyhyen kokeilun perusteella. Asiakkailla on jo aiemmin ollut mahdollisuus vaikuttaa terapeutin valintaan,
mutta rekisteröitymismenettelyssä se on entistä tärkeämpää.

Puheenjohtaja totesi, että valtuutetut haluavat seurata jatkossakin näiden kokeiluiden
tuloksia ja toivovat saavansa väliaikatietoja, miten asiakkaat ovat kokeneet ne.
Merkittiin esitykset tiedoksi. Liitteet 4 – 5.
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8 Kelan hallituksen puheenjohtajan puheenvuoro
Kelan hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas totesi, että on hyvä, kun valtuutetut seu-

raavat kuntoutuksen rekisteröitymismenettelykokeilun ja henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilun tuloksia. Niihin liittyy paljon odotuksia ja mm. järjestökenttä seuraa niitä
tarkasti.

Hallituksen seuraava kokous on 17.12.2020. Siellä on esillä kolme päätettävää asiaa:

sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen päivittäminen, sijoitussuunnitelma ja riskienhallintasuunnitelma.

Hallitus toivoo, että Kelan hallintoa pohtivan parlamentaarisen työryhmän asettaminen
etenisi.

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että hän on keskustellut asiasta varapuheenjohtajan ja
suurimman eduskuntaryhmän puheenjohtajan kanssa. Tältä saadun tiedon mukaan
työryhmän asettaminen on loppusuoralla.

Korona-aikana valtuutettujen ja hallituksen yhteistä tapaamista ei ole voitu järjestää

aiempaan tapaan. Valtuutettujen puheenjohtaja pyysi välittämään hallitukselle valtuutettujen joulutervehdyksen.

9 Pääjohtajan katsaus

Pääjohtaja Outi Antila totesi katsauksensa aluksi, että Kelan henkilöstön terveyttä pyritään turvaamaan mm. tiukennetuilla kokoontumisrajoituksilla, nyt kun koronatilanne
on huonontunut. Kaikki palvelupisteet ovat kuitenkin edelleen avoinna, jollei palvelupiste sijaitse toisen toimijan tiloissa, jotka on suljettu.
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Pääjohtaja kävi läpi etuuksien läpimenoaikoja, palvelutilannetta, avaintuloksia ja Kelan

toiminnan tilannekuvaa. Lisäksi hän esitteli selvityksen psykoterapiaan liittyvien tieto-

jen käsittelystä ja tilannekatsauksen Psykoterapiakeskus Vastaamosta Kelan toiminnan
näkökulmasta.

Osaamiskeskuksen päällikkö Suvi Rasimus kävi läpi ajankohtaisia kansainvälisiä asi-

oita. Keskustelussa nousi esille kysymys, miksi ulkomailta eläkettä saavan pitää vuosittain esittää elossaolotodistus. Suvi Rasimus kertoi, että jokainen maa päättää itsenäi-

sesti, mitä selvityksiä se vaatii. Useat maat edellyttävät paperista elossaolotodistusta.

Sen digitalisoinnista on keskusteltu, mutta pelkkä rekisteritiedon siirto maiden välillä

ei riittäisi, vaan se edellyttäisi digitaalista kasvojen tunnistusta, johon liittyy mm. tietosuojaongelmia.

Merkittiin, että kokous ei ollut enää päätösvaltainen.

Lopuksi pääjohtaja esitteli viestinnän ajankohtaisia asioita.
Merkittiin pääjohtajan katsaus tiedoksi. Liite 6.

10 Tiedoksi merkittävät asiat

Merkittiin tiedoksi valtuutettujen työvaliokunnan pöytäkirja 11/2020 ja Kelan vuoden

2020 tilintarkastajien pöytäkirja 2.

11 Muut esille otettavat asiat

Puheenjohtaja kiitti Kelan toimihenkilöitä venymisestä ja jaksamisesta kuluneena
vuonna ja lähetti lämpimät jouluterveiset kaikille.
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12 Kokouksen päätös
Puheenjohtaja Riikka Slunga-Poutsalo päätti kokouksen.

Tarkastettu

Pöytäkirjan vakuudeksi

Riikka Slunga-Poutsalo

Leena Uikkanen

puheenjohtaja

kohdat 1 – 5 ja 7 – 12 sekä osittain 6

Ilmari Nurminen

puheenjohtaja, osittain kohta 6

Kristiina Salonen

valtuutettu, pöytäkirjan tarkastaja

sihteeri
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