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Kelan valtuutettujen yleiskokous
Aika

Paikka

28.4.2020 klo 16.00

Skype-kokous

Osanottajat Valtuutettu Riikka Slunga-Poutsalo
Valtuutettu Ritva Elomaa

Valtuutettu Bella Forsgrén

Valtuutettu Antti Häkkänen
Valtuutettu Anna Kontula

puheenjohtaja
kohdat 1 – 10, osittain 11
kohdat 6 – 9, osittain 5

Valtuutettu Markus Lohi

Valtuutettu Matias Mäkynen
Valtuutettu Mika Niikko

Valtuutettu Ilmari Nurminen

kohdat 1 – 5, 11 – 14, osittain 10

Valtuutettu Sari Sarkomaa

kohdat 1 – 10

Valtuutettu Kristiina Salonen

Ministeri Aino-Kaisa Pekonen

Hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas

kohta 10

Pääjohtaja Outi Antila

Johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
Johtaja Nina Nissilä

Viestintäjohtaja Pipsa Lotta Marjamäki
Asiakkuusjohtaja Elise Kivimäki

Vastaava lakimies Leena Yliluoma

Lakiasiainpäällikkö Leena Uikkanen

1

kohdat 10 - 11
sihteeri

Johtava riskienhallinnan asiantuntija Heikki Launiemi sihteeri

Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Riikka Slunga-Poutsalo avasi kokouksen ja toivotti tervetulleeksi uuden
valtuutetun Matias Mäkysen.
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2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi (valtuutettujen johto-

sääntö 4 § ja 5 § 1 mom.).

3 Asialistan hyväksyminen

Puheenjohtaja kertoi, että ministeri Aino-Kaisa Pekonen on tulossa kokoukseen keskus-

telemaan Kansaneläkelaitoksesta annetun lain päivittämisestä. Koska hän pääsee tulemaan kokoukseen vasta myöhemmin, puheenjohtaja ehdotti, että asialistan kohta viisi
siirretään käsiteltäväksi siinä vaiheessa, kun ministeri pääsee paikalle. Hyväksyttiin
asialista puheenjohtajan ehdottamalla muutoksella. Liite 1.

4 Pöytäkirjan tarkastajan valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin valtuutettu Mika Niikko.

5 Varautumisen tilanne

Pääjohtaja Outi Antila kävi läpi viikon 18 tilannekuvan, joka sisältää mm. suorite-ennusteen, toimintakulujen ja –tuottojen sekä henkilötyövuosien kuukausikehityksen

vuonna 2020, toimenpiteet koronavirusepidemian aiheuttaman kasvaneen työmäärän
hallitsemiseksi, asiakaspalvelun kehityksen sekä etuushakemustöiden tilanteen.

Toimeentulotuessa hakemusmäärät eivät ole vielä kasvaneet viime vuoteen nähden.

Sen sijaan työttömyysturvassa on viimeisten viikkojen aikana tullut hakemuksia 3 – 4

kertaa enemmän kuin vuosi sitten. Myös yleisessä asumistuessa on hakemuksia tullut

jonkin verran enemmän kuin aiemmin. Sairauspäivärahojen osalta tilanne on vielä normaali.

Tartuntatautipäiväraha on vanha etuus, mutta sitä on maksettu aiemmin vain harvoin,
lähinnä tuberkuloosin tai salmonellan vuoksi karanteeniin joutuneille. Julkisuudessa

esillä olleet tiedot tartuntatautipäivärahahakemusten kuukausien pituisista käsittely-
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ajoista eivät pidä paikkaansa. Käsittelyaikaa on jonkin verran pidentänyt se, että todistusten saamisessa tartuntataudeista vastaavilta lääkäreiltä on ollut ongelmia. Kela on

sopinut, että tällä hetkellä etuuden myöntämiseen ei tarvita yksilökohtaista todistusta
tartuntataudeista vastaavalta lääkäriltä, vaan riittää, että tältä saadaan listaus niistä

henkilöistä, jotka on määrätty jäämään pois työstään, karanteeniin tai eristettäväksi.

Etuuksien käsittelyssä priorisoidaan perustoimeentulotuen ja työttömyysturvaetuuksien hakemuksia.

Yksityisen terveydenhuollon 1.4. tai sen jälkeen tekemistä koronavirustutkimuksista ja
vasta-ainetesteistä voidaan maksaa Kela-korvaus. Sen määrä koronavirustutkimuk-

sesta on 56 euroa ja vasta-ainetestistä 15 euroa. Tartuntatautilain mukaan testauksen

pitäisi olla maksutonta, mutta sairausvakuutuslaki, jota Kela noudattaa maksamissaan
korvauksissa, ei mahdollista testien korvaamista kokonaan. Tämä kahden lain välinen
ristiriita on tiedostettu Kelassa ja asian selvittelyä jatketaan.
Merkittiin esitys tiedoksi. Liite 2.

6 Kelan hallituksen puheenjohtajan puheenvuoro
Hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas kertoi, että hallitus on kokoontunut koronatilan-teen vuoksi tavallista useammin. Kelassa on siirretty henkilöstöä ripeästi toisiin
tehtäviin ja on noudatettu priorisointeja.

Kelan hallinnon uudistaminen on ollut esillä hallituksen kokouksissa useamman kerran.

Kela on mukana myös sosiaaliturvan uudistuksen valmistelussa ja hallitus seuraa valmistelutyötä ja ohjeistaa kelalaisia tässä työssä. Hallitus antaa tukensa uudistuskomitean työlle.
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Vuoden alusta toimintansa aloittaneen hallituksen jäsenistä puolet on uusia ja heitä on
perehdytetty alkuvuoden aikana uuteen tehtävään. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

7 Työtilan perustaminen valtuutetuille kokous ym. materiaaleja varten
Työvaliokunnassa on keskusteltu valtuutetuille perustettavasta Sharepoint-työtilasta,
jonne voitaisiin tallentaa valtuutettujen kokousmateriaalit ja muuta ajankohtaista

tausta-materiaalia. Näin materiaalit olisivat helpommin löydettävissä ja hallittavissa.
Ajatus työtilan perustamisesta sai kannatusta ja sovittiin, että sellainen perustetaan.

8 Valtuutettujen syksyn aikataulu

Hyväksyttiin valtuutettujen syksyn aikataulu esityksen mukaisesti. Liite 3.

Toukokuulle sovittu perustoimeentulotukea koskeva seminaari siirretään pidettäväksi
myöhemmin ilmoitettavana aikana. Esityslistan hyväksyminen

9 Valtuutettujen vuoden 2019 toimintakertomuksen ensimmäinen käsittely
Sihteeri Leena Uikkanen esitteli valtuutettujen vuoden 2019 toimintakertomuksen

luonnoksen. Käytiin siitä keskustelu ja keskusteltiin myös toimintakertomuksen kehit-

tämisestä. Sovittiin, että Kelassa lähdetään valmistelemaan toimintakertomuksen uutta
formaattia ja se esitellään valtuutetuille hyvissä ajoin ennen seuraavan toimintakerto-

muksen valmistelun aloittamista.

Koska ministeri Aino-Kaisa Pekonen oli tullut paikalle, sovittiin, että seuraavaksi otetaan käsittelyyn Kansaneläkelaitoksesta annetun lain päivittäminen.

Asialista

5 (7)

10 Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) päivittäminen
Sihteeri Leena Uikkanen kävi läpi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia koskevat muutostarpeet. Valtuutetut ovat jo aiemmin esittäneet, että eduskunnan olisi syytä asettaa
parlamentaarinen työryhmä arvioimaan Kela-lain uudistustarpeita ja valmistelemaan

tarvittavat muutosehdotukset. Aiemmin kartoitettujen muutostarpeiden käsittely olisi

syytä porrastaa kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa käsiteltäisiin lain teknisemmät muutostarpeet. Toisessa vaiheessa selvitettäisiin, voidaanko ja miten Kelan

toimialalla toimivien ministeriöiden ohjausta vahvistaa ilman Kelan perustuslaillisen

aseman muutosta, Kelan hallituksen toimikausi, kokoonpano ja tehtävät, pääjohtajan ja
johtajien nimittäminen sekä toimikausi ja mahdolliset muut työryhmässä esille nouse-

vat kysymykset. Kolmannessa vaiheessa selvitettäisiin Kelan valtiosääntöoikeudellinen
asema.

Merkittiin esitys tiedoksi. Liite 4.

Käytiin keskustelu esityksestä. Kelan hallituksen puheenjohtaja totesi, että hallituk-

sessa on laaja yksimielisyys Kansaneläkelaitoksesta annetun lain teknisistä muutostarpeista ja hallitus toivoo, että niiden osalta edetään ripeästi. Hallitus toivoo, että asetettava parlamentaarinen työryhmä hyödyntäisi Kelan johdon ja Kelan hallituksen asiantuntemusta.

Ministeri Pekonen totesi, että Kelan toimintaympäristön muutos aiheuttaa muutostar-

peita myös Kelaa koskevaan lainsäädäntöön. Kela on toimittanut ministeriölle muutosehdotukset ja ministeriössä on ollut työryhmä, joka on käsitellyt asiaa. Ministeriö on

valmistautunut antamaan teknisiä muutoksia koskevan hallituksen esityksen eduskunnalle ensi syksynä. Parlamentaarisen työryhmän perustaminen on tarpeen muiden kysymysten osalta ja asioiden porrastaminen kolmeen vaiheeseen on hyvä ratkaisu.

Valtuutetut kannattivat parlamentaarisen työryhmän perustamista. Teknisten asioiden
osalta yksimielisyys eduskunnassa on todennäköisesti saavutettavissa.
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Puheenjohtaja kertoi, että hän on ollut yhteydessä suurimman eduskuntaryhmän pu-

heenjohtajaan ja keskustellut parlamentaarisen työryhmän perustamisesta. Koronaviruksen vuoksi työryhmän perustaminen on lykkääntynyt, mutta asiaan palattaneen
pian. Varapuheenjohtaja lupasi omalta osaltaan edistää asiaa.

Ministeri kiitti hyvästä keskustelusta ja hyvistä huomioista. Esityksen yksityiskohtia ei
ole vielä ministeriössä käyty läpi. Myös teknisluontoiset muutosehdotukset on syytä
viedä parlamentaarisen työryhmän käsittelyyn. Hän toivoi asioiden valmistelua hy-

vässä yhteistyössä parlamentaarisen työryhmän kanssa. Kelan valvontaan liittyvät kysymykset ovat vaikeat ja niiden osalta on käytävä laajaa keskustelua. Ministeri lupasi,
että ministeriön asettaman työryhmän raportti voidaan toimittaa sekä valtuutetuille
että parlamentaariselle työryhmälle.

Sovittiin, että ministeri Pekonen kutsutaan uudelleen valtuutettujen kokoukseen syys-

kaudella.

11 Pääjohtajan katsaus
Koska kohdassa 5 oli jo käyty läpi etuuksien käsittelyaikoja ja palvelutilannetta eikä

kenelläkään ollut niistä kysymyksiä, siirryttiin katsauksessa suoraan Kelan henkilöstön
yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaan, jota esitteli vastaava lakimies Leena Yli-

luoma. Hän kertoi suunnitelman valmistelutyöstä ja kehittämistoimenpiteistä.

Viestintäjohtaja Pipsa Lotta Marjamäki esitteli puolestaan Kelan viestintää koronaepidemiassa. Viestinnän tarve korostuu poikkeustilanteessa ja kaikki viestinnän kanavat
ovat olleet käytössä.

Merkittiin pääjohtajan katsaus tiedoksi. Liite 5.
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12 Tiedoksi merkittävät asiat
Merkittiin tiedoksi eduskunnan päätöspöytäkirja 56/2020 vp, ote eduskunnan päätös-

pöytäkirjasta 57/2020 vp, työvaliokunnan pöytäkirja 1/2020 ja Kelan hallituksen pöytäkirja 1/2020.

Puheenjohtaja totesi, että työvaliokunta on kokoontunut tavallista tiiviimmin ja kokousten viralliset pöytäkirjat toimitetaan myöhemmin.

13 Muut esille otettavat asiat

Puheenjohtaja totesi, että toukokuun yleiskokous pidetään aiemmin sovitun aikataulun
mukaan. Kokouspaikka varmistuu myöhemmin. Koronatilanteen sen salliessa kokous
voidaan pitää Kelan tiloissa.

14 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Riikka Slunga-Poutsalo päätti kokouksen.

Tarkastettu

Pöytäkirjan vakuudeksi

puheenjohtaja

sihteeri

Riikka Slunga-Poutsalo

Tarkastettu
Mika Niikko

valtuutettu, pöytäkirjan tarkastaja

Leena Uikkanen

