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Pääjohtaja Elli Aaltonen
Johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
Johtaja Nina Nissilä
Lakiasiainpäällikkö Leena Uikkanen

1§

puheenjohtaja
7 – 12 §, osittain 6 §

1 – 8 §, osittain 9 §
7 – 12 §, osittain 6 §

sihteeri

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Sari Sarkomaa 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 valitseminen
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin valtuutettu Martti Talja.

5§

Kelan henkilöstön uuden edustajan nimeäminen Kelan hallitukseen
Kelan toimihenkilöt ry on esittänyt Kelan hallitukseen uudeksi henkilöstön edustajaksi
Heli Martinmäen tilalle Kelan toimihenkilöyhdistyksen uutta puheenjohtajaa Tuija Sarlinia. Liite 2.
Hyväksyttiin esitys yksimielisesti. Puheenjohtaja totesi, että hän on pitänyt säännöllisesti yhteyttä Kelan henkilöstön edustajiin ja hän tulee ehdottamaan Tuija Sarlinille tapaamista.
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6§

Kelan terapiapalveluiden hankinnasta tehdyn ulkopuolisen arvion suositusten
perusteella toteutettavat toimenpiteet
Olli Välisalmi ja Ulla-Maija Tuomela esittelivät valtuutettujen maaliskuun yleiskokouksessa valtuutettujen Kelan terapiapalveluiden hankinnasta BDO Audiator Oy:ltä tilaaman arvion tulokset. Arvio sisälsi useita suosituksia. Valtuutetut edellyttivät, että Kelan
hallitus käy läpi raportissa esitetyt suositukset läpi ja esittelee valtuutetuille huhtikuun
yleiskokouksessa toimenpiteet, joita ne edellyttävät.
Pääjohtaja Elli Aaltonen kertoi, että asia oli esillä hallituksen 21.3. pidetyssä kokouksessa. Olli Välisalmea kuultiin hallituksen kokouksessa tarkastuksessa tehdyistä havainnoista. Välisalmi oli todennut, että hankinta oli tehty hankintalain ja Kelan sisäisten
ohjeiden mukaisesti. Hallitus ennätti käydä vain rajallisesti muistiota läpi. Sen vuoksi
hallitus päätti jatkaa asian käsittelyä huhtikuun kokouksessa. Lisäksi hallitus käsittelee
silloin Kelan sisäisen selvityksen pohjalta laaditun raportin hankinnoista.
Puheenjohtaja ehdotti, että valtuutetut odottavat Kelan hallituksen kannanottoa ja
asian käsittelyä jatketaan sen jälkeen. Päätettiin yksimielisesti, että asian käsittelyä jatketaan toukokuun kokouksessa.

7§

Kelan hallituksen johtamisjärjestelmän kehittämistä koskevan hanke
Kelan hallitus käynnisti vuonna 2018 Kelan johtamisjärjestelmää koskevan kehittämishankkeen. Hallituksen puheenjohtaja Terttu Savolainen ja konsultti Jussi Kleemola
esittelivät valtuutettujen maaliskuun kokouksessa hanketta. Tuolloin sovittiin, että valtuutettujen työvaliokunta käy keskustelun siitä, onko valtuutettujen syytä käsitellä tätä
asiaa vielä tällä vaalikaudella.
Valtuutettujen työvaliokunta on käsitellyt asiaa sähköpostikokouksessaan. Enemmistö
työvaliokunnan jäsenistä katsoi, että asiaa tulee käsitellä vasta seuraavalla vaalikaudella. Puheenjohtajan mielestä valtuutettujen kanta olisi ollut viisasta saada ennen hallitusneuvotteluja.
Puheenjohtaja totesi, että on hyvä, että valtuutetuille esiteltiin maaliskuun yleiskokouksessa hallituksen esitys. Työvaliokunnan esitys on, että asian käsittely siirretään seuraavalle vaalikaudelle, jolloin eduskuntaryhmät voivat käydä esityksen läpi. Valtuutetut
ovat jo aiemmin esittäneet, että on syytä perustaa parlamentaarinen työryhmä, jonka
toimeksiantoon tulee sisältyä myös Kansaneläkelaitoksesta annetun lain uudistaminen.
Hyväksyttiin työvaliokunnan esitys.

8§

Valtuutettujen vuoden 2018 toimintakertomuksen ensimmäinen käsittely
Puheenjohtaja totesi, että seuraavan eduskunnan päätettäväksi jää, onko valtuutettujen toimintakertomuksen käsittelyyn eduskunnassa tarpeen tehdä muutoksia.
Pääjohtaja Elli Aaltonen ja valtuutettujen sihteeri Leena Uikkanen esittelivät toimintakertomuksen. Käytiin siitä lähetekeskustelu.
Puheenjohtaja esitti, että toimintakertomuksen hyväksymisestä päätetään toukokuun
yleiskokouksessa. Hyväksyttiin esitys.
Puheenjohtajalle ja sihteerille voi esittää kommentteja toimintakertomuksesta ennen
toukokuun yleiskokousta.
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9§

Pääjohtajan katsaus
Pääjohtaja Elli Aaltonen kävi läpi etuuksien käsittelyaikatietoja. Sairauspäivärahaa lukuun ottamatta kaikissa muissa etuuksissa ollaan käsittelyaikatavoitteessa ja useimmissa etuuksissa käsittelyaika on parempi kuin viime vuonna.
Perustoimeentulotuessa keskimääräinen käsittelyaika oli 6,1 työpäivää viikolla 13. Perustoimeentulotuen hakemusmäärät ovat kasvaneet edelleen. Viime vuonna tehty budjettiesitys tälle vuodelle ei tule riittämään. Neuvottelut sosiaali- ja terveysministeriön
sekä valtiovarainministeriön kanssa ovat käynnissä.
Käytiin keskustelua, mistä perustoimeentulotuen hakemusten määrän kasvu johtuu ja
mitkä syyt johtavat hylkääviin päätöksiin. Johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma kertoi,
että Kelassa ollaan tekemässä analyysiä hylätyistä hakemuksista. Kun analyysi on valmis, se toimitetaan valtuutetuille. Kela yrittää Kuntaliiton kautta edistää sitä, että kunnista saataisiin nykyistä enemmän tietoa siitä, mitä tapahtuu, kun Kela siirtää asiakkaan hakemuksen kuntaan. Kelan kannalta suuri haaste on myös hakemusten määrän
suuri kausivaihtelu. Kuukausittainen vaihtelu voi olla jopa 40.000 hakemusta.
Kelalta on menossa sosiaali- ja terveysministeriölle esitys kiireellisistä etuuksia koskevista lainmuutostarpeista.
Puheluiden osalta vastausprosentti on jäänyt alle tavoitteen. Toimeentulotuen osalta
tilanne on parempi. Jos asiakas jättää yhteystietonsa, Kelasta soitetaan takaisin.
Kilpailu- ja kuluttajavirasto on selvittänyt Kelan korvaamien taksimatkojen hankintaprosessin sekä Kelan ja välityskeskusten väliset sopimukset. Selvityksen mukaan Kelan
hankinnat ja sopimukset on hoidettu ja laadittu asianmukaisesti.
Kela-taksien käyttö ja taksimatkan hinta ovat säilyneet lähes ennallaan heinäkuun kilpailutuksen jälkeen. Alueellinen vaihtelu kustannusten osalta on kuitenkin ollut suurta.
Kela tulee tekemään taksimarkkinoista tutkimuksen, jota voidaan käyttää hankinnoissa
apuna.
Merkittiin katsaus tiedoksi. Liite 3.

10 §

Tiedoksi merkittävät asiat
Merkittiin tiedoksi Kelan hallituksen pöytäkirjat 12/2018 ja 1/2019. Valtuutettujen toiveen mukaisesti Kelan hallituksen asialistat ja pöytäkirjat julkaistaan nykyisin Kelan internetsivuilla.

11 §

Muut esille otettavat asiat
Pääjohtaja kertoi, että esitys etuuksien maksupäivän muuttamisesta alkukuukauteen
on toimitettu sosiaali- ja terveysministeriölle.
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12 §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Sari Sarkomaa päätti kokouksen.
Pöytäkirjan vakuudeksi

Leena Uikkanen
sihteeri
Tarkastettu

Sari Sarkomaa
puheenjohtaja

Martti Talja
valtuutettu, pöytäkirjan tarkastaja
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