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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Vertti Kiukas avasi kokouksen.

Päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi.

Pöytäkirjan tarkastaminen

Todettiin 3.4.2020 kokouksen pöytäkirja tarkastetuksi.
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Asialistan hyväksyminen (liite 1)
Hyväksyttiin kokokuksen asialista.

Jäsen Tuija Brax toivoi, että palaute toimistojen sulkemisista käsitellään kokouksessa.
Sovittiin, että asia käsitellään kohdassa 6.1. Kelan perustehtävän turvaaminen ja varautumisen yleinen tilanne.

Päätettävät asiat

Pääjohtajan esittelystä
5.1 Maksuperustelain mukainen maksupäätös ja hinnasto (liite 2)
Päätettiin vahvistaa Kelan maksupäätös ja sen mukainen hinnasto 1.5.2020 lukien esityksen mukaisesti.

Kelan nykyinen valtion maksuperustelain (150/1992) mukainen maksupäätös on ollut
voimassa 13.10.2008 lukien. Suoritteiden hintoja on tarkistettu tämän jälkeen useaan
otteeseen.

Valtion maksuperustelain 10 §:n mukaan Kansaneläkelaitos määrää itse maksuistaan.
Lain 4 ja 5 §:ssä on määritelty, mitkä viranomaisten suoritteet ovat maksullisia ja mitkä
maksuttomia. Lain 6 ja 7 §:ssä on puolestaan määritelty, milloin suoritteen hinnoittelu
perustuu omakustannusarvoon ja milloin hinnoista voidaan päättää liiketaloudellisin
perustein.

Voimassa olevaa maksupäätöstä päätettiin päivittää, koska siinä oleva suoritteiden luettelo ei ole enää ajan tasalla; se ei kata kaikkia nykyisiä suoritteita ja toisaalta muutamat
suoritteet ovat jääneet pois. Samalla on päivitettiin myös suoritteiden hinnasto.
Puheenjohtajan esittelystä

5.2 Toimivallan siirto koskien maksuperustepäätöksen hinnastoa (liite 3)
Päätettiin antaa pääjohtajalle toimivalta päivittää Kelan maksupäätöksen liitteenä olevassa hinnastossa mainittujen suoritteiden hintoja kustannustason noustessa.

Kelan hallituksen tehtäviin kuuluu Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) mukaan periaatteellista laatua olevat tai muuten tärkeät asiat. Kelan maksupäätöksen vahvistaminen kuuluu näihin asioihin. Siksi sen tulee jatkossakin kuulua hallituksen päätösvaltaan.

Sen sijaan maksupäätöksen mukaisten suoritteiden hintojen päivittäminen ei ole Kelan
johtamiseen tai kehittämiseen liittyvä periaatteellinen tai tärkeä asia, joka olisi tarpeen
pitää hallituksen päätösvallassa. Hintojen päivityksen osalta menettely on syytä pitää
hallinnollisesti mahdollisimman kevyenä. Tämän vuoksi päätösvalta suoritteiden hintojen päivityksen osalta kuuluu pääjohtajalle.
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Linjattavat asiat
6.1 Kelan perustehtävän turvaaminen ja varautumisen yleinen tilanne (liite 4)
Pääjohtaja Outi Antila esitteli hallitukselle tilannekuvan 20.4.2020 tilanteen mukaisesti.
Todettiin, että Kelan suorite-ennusteen mukaisesti koronavirusepidemia vaikuttaa merkittävästi Kelan työmäärään. Kelan työmäärän odotetaan kasvavan tulevina viikkoina ja
kuukausina erittäin voimakkaasti.

Tilannekuvassa esiteltiin toimintakulujen ja –tuottojen kuukausikehitys sekä henkilötyövuosien kuukausikehitys vuonna 2020. Lisäksi käytiin läpi henkilöstön saatavuus. Todettiin, että Kelassa etätyön tekeminen on lisääntynyt merkittävästi, ja sairauspoissaolot
eivät ole toistaiseksi epidemian aikana lisääntyneet.
Käytiin läpi toimenpiteet koronavirusepidemian aiheuttaman kasvaneen työmäärän hallitsemiseksi. Sovittiin, että hallituksen viikottaisissa tilannekuvissa esitetään jatkossa
toimenpiteiden toteumat.
Käytiin läpi asiakaspalvelun kehitys vuonna 2020 sekä palvelujen saatavuus. Keskusteltiin laajasti saadusta palautteesta toimistojen sulkemisten osalta. Todettiin, että käydyistä yhteistyökeskusteluista kuntien kanssa laaditaan muistiot, joihin kirjataan keskustelun kulku sekä sovitut toimenpiteet ja kannanotot. Hallitukselle annettiin tiedoksi
Kelassa tehty laaja työ palvelujen saavutettavuuden turvaamiseksi asiakkaille.

Etuustyön osalta työttömyysturvahakemusten kasvu on alkanut viikosta 13 ja jatkuu
edelleen. Yrittäjien työmarkkinatukihakemus otettiin käyttöön 16.4.2020 alkaen. Tähän
mennessä hakemuksia saapunut Kelalle noin 8800 kpl. Työttömyysturvahakemusten
käsittelyä hidastaa työvoimapoliittisten lausuntojen puuttuminen. Muissa etuuksissa
työtilanne on tällä hetkellä hyvä.

Anne Neimala esitteli etuustyön priorisoinnin ja prosessien sujuvoittamiseksi toteutetut
toimenpiteet poikkeusoloista johtuen. Keskusteltiin laajasti asiakkaan oman ilmoituksen
merkityksestä, liitteiden ja selvitysten välttämättömyydestä sekä Kelalla olevan tiedon
hyödyntämisestä. Todettiin, että poikkeusolojen aiheuttamista vaikutuksista etuustyöhön tehdään huolellinen analyysi myöhemmin, jota voidaan hyödyntää sosiaaliturvan
uudistamistyössä sekä väärinkäytösten ehkäisyssä.

Outi Antila esitteli Kari-Pekka Mäki-Lohiluoman toimialalla toteutetut päätökset virustestien korvaamisesta sekä Kelan esityksen sosiaali- ja terveysministeriölle koskien koronaepidemian aikaisten taksimatkojen toteuttamista.

Tiedoksi olevat asiat

7.1 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 5)
Merkittiin katsaus tiedoksi.

Pääjohtajan ajankohtaiskatsauksessa esiteltiin etuuksien läpimenoajat, perustoimeentulotuen käsittelyaika ja tilanne, palvelutilanne, Kelan henkilöstön yhdenvertaisuus- ja
tasa-arvosuunnitelma 2020 – 2021, Kelan viestintä koronaepidemiassa sekä Kelan tulosraportti tammi-maaliskuulta 2020.
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7.2 Lainsäädännön kehittäminen (liite 6)
Merkittiin esitys keskeisimmistä etuuslainsäädännön kehittämistarpeista tiedoksi.

Todettiin, että hallitus tulee muodostamaan kantansa ja linjauksensa myöhemmin lainsäädännön kehittämisen osalta.
7.3 Asiakkuus- ja etuuspalvelut (liite 7)

Merkittiin tiedoksi asiakkuus- ja etuuspalvelujen kokonaisuuksien ja toimintojen esittelyt.

Muut asiat

8.1 Hallitusten jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään
20.5.2020.
Todettiin, että hallituksen jäsenet voivat toimittaa kysymyksiä myös sähköpostitse seuraaviin kokouksiin.

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Vertti Kiukas päätti kokouksen.
Pöytäkirjan vakuudeksi

Vertti Kiukas
puheenjohtaja

Heli Korhola
sihteeri

