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20.5.2020

Kelan hallitus
Aika

20.5.2020 klo 9.00-12.00

Paikka

Skype -kokous

Osallistujat
Puheenjohtaja

Vertti Kiukas

Varapuheenjohtaja

Mira Nieminen

Jäsenet

Tuija Brax

poissa kohdan 5.1

Leila Lehtinen
Vesa Rantahalvari
Juha Rehula

poissa

Saana Siekkinen
Timo Sipilä

poissa

Riitta Särkelä

1-6.1

Kirsi Varhila
Henkilöstön edustaja

Tuija Sarlin

poissa

Esittelijä

Outi Antila

poissa kohdan 5.1

Sihteeri

Heli Korhola

Läsnä

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
Nina Nissilä
Pipsa Lotta Marjamäki
Anna-Stiina Lundqvist

5.1 – 6.1

Pasi Lankinen

6.1

Janne Leinonen

6.1

Anne Neimala

6.1 – 7.3

Kai Ollikainen

6.1 – 7.3

Petteri Taponen

6.1

Sami Rapiokallio

7.3
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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Vertti Kiukas avasi kokouksen.

2 Päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi.

3 Pöytäkirjan tarkastaminen
Todettiin 24.4.2020 kokouksen pöytäkirja tarkastetuksi.

4 Asialistan hyväksyminen (liite 1)
Hyväksyttiin kokouksen asialista.

5 Päätettävät asiat
Varapuheenjohtajan esittelystä

5.1

Kansaneläkelaitoksen neuvottelukunnan asettaminen (liite 2)
Päätettiin
1. pyytää esityksessä mainituilta tahoilta ehdotukset Kansaneläkelaitoksen neuvottelukuntaan toimikaudelle 1.7.2020 – 30.6.2023 nimettävistä jäsenistä. Esityksen lisäksi päätettiin pyytää ehdotus Suomen Yrittäjät ry:ltä. SOSTE Suomen
sosiaali ja terveys ry:ltä pyydetään esitykset kolmesta jäsenestä, joista yksi
paikka kolmesta osoitetaan vammaisjärjestöille.
2. nimetä neuvottelukunnan puheenjohtajaksi pääjohtaja Outi Antila
3. oikeuttaa neuvottelukunnan valitsemaan itselleen varapuheenjohtaja ja sihteeri.
Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 12 §:n perusteella Kansaneläkelaitoksessa on Kansaneläkelaitoksen neuvottelukunta, jonka tehtävänä on edistää ja kehittää
sosiaaliturvan toteuttamiseen osallistuvien viranomaisten ja yhteisöjen yhteistyötä
sekä palvelujen käyttäjien näkökulman huomioonottamista. Säännöksen mukaan Kelan
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hallitus asettaa neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnassa
tulee olla viranomaisten, yhteisöjen ja etujärjestöjen sekä Kelan henkilöstön edustus.
Neuvottelukunta on toiminut 1.4.2002 alkaen. Neuvottelukunnan puheenjohtajana on
toiminut alusta alkaen Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja.
Hallitus on kokouksessaan 19.1.2017 asettanut neuvottelukunnan 1.4.2017 – 31.3.2020
väliseksi ajaksi. Koska Kansaneläkelaitoksen neuvottelukunnan toimikausi on päättynyt, hallitus nimittää neuvottelukunnalle uuden kokoonpanon kolmivuotiskaudeksi
1.7.2020 – 30.6.2023.

6 Linjattavat asiat
6.1

Kelan perustehtävän turvaaminen ja varautumisen yleinen tilanne (liite 3)
Pääjohtaja Outi Antila esitteli hallitukselle Kelan tilannekuvan koronaepidemiaan liittyen 18.5.2020 tilanteen mukaisesti.
Työttömyysturvan osalta huhtikuulle ennustetut hakemusmäärät toteutuivat, mutta
ratkaisujen tekoa hidasta työvoimahallinnon todistusten puuttuminen. Avoimia ja
odottavia työttömyysturvan hakemuksia oli huhtikuun lopussa yli kolminkertainen
määrä normaalitasoon verrattuna. Huhtikuulle ennustettu ratkaisumäärien kasvu siirtynee touko-kesäkuulle.
Toistaiseksi perustoimeentulotuen hakemusmäärissä ei ole näkyvissä vielä merkittävää nousua ja pidemmät ratkaisujaksot vähentävät ratkaisumääriä.
Muut koronaepidemian aikaiset tukitoimet vähentävät toimeentulotuen tarvetta. Tilanteen pitkittyessä perustoimeentulotuen hakemusten määrän odotetaan kuitenkin kasvavan. Todettiin, että Kela tekee jatkuvasti tiivistä yhteistyötä kuntien kanssa toimeentulotukiasioissa.
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Samassa yhteydessä käytiin keskustelua perustoimeentulotukeen liittyvästä kriittisestä
uutisoinnista. Kaikkein heikoimmassa olevien asiakkaiden palveluiden hoitamisen pitää olla prioriteetti niin Kelassa kuin kunnissakin. Todettiin, että Kelan tekemä yhteistyö kuntien kanssa ei aina näy mediassa. Kela on valmis yhteisiin palvelupisteisiin kuntien ja kaupunkien kanssa, mutta yhteinen suunnittelu on välillä hidasta tai ei ole
muista syistä edennyt. Todettiin, että yhteistä keskustelua kuntien kanssa on syytä jatkaa. Lisäksi todettiin, että STM:ssä käynnissä oleva toimeentulotuen lainsäädännön valmistelu on tärkeää.
Yleisen asumistuen ja sairauspäivärahan toteutuneet ratkaisumäärät ovat ennusteen
suuntaisia.
Toimintakulujen ja -tuottojen osalta ensimmäisen neljänneksen toteuma oli alkuperäisen budjetin mukainen. Koronavirusepidemia on vaikuttanut budjetin kasvuun loppuvuodeksi.
Pääjohtaja esitteli lisäksi henkilötyövuosien kuukausikehityksen vuonna 2020, riskit ja
niiden hallintatoimenpiteet, henkilöstön saatavuuden, toimenpiteet koronavirusepidemian aiheuttaman kasvaneen työmäärän hallitsemiseksi, asiakaspalvelun kehityksen
vuonna 2020, palvelujen saatavuuden sekä etuushakemustöiden kokonaistilanteen
vuonna 2020.
Kelan perustehtävän turvaamisen ja varautumisen yhteydessä käsiteltiin sidosryhmäseurantaa, joka on ollut erityisen tärkeää koronaepidemien aikaan. Kelassa seurataan
muun muassa eduskunnan täysistuntoja, mediaa, sosiaalisessa mediassa käytävää keskustelua sekä valtioneuvoston ja muiden avaintahojen tiedotustilaisuuksia. Näin pyritään ennakoimaan toimintaympäristöä ja toisaalta arvioimaan minkälaista tietoa Kelan
hoitamista asioista eri ryhmät mahdollisesti tarvitsevat.

7

Tiedoksi olevat asiat

7.1

Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 4)
Merkittiin katsaus tiedoksi.
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Pääjohtajan ajankohtaiskatsauksessa esiteltiin etuuksien läpimenoajat, perustoimeentulotuen käsittelyaika ja tilanne, palvelutilanne, Kelan vastuullisuusraportti 2019, perustulokokeilun tulokset sekä Kelan asiantuntijalausunnot eduskunnalle huhtikuulta
2020.

7.2

Kelan hoitamaa sosiaaliturvaa koskevat laskelmat 2019-2021 (liite 5)
Merkittiin Kelan hoitamaa sosiaaliturvaa koskevat laskelmat 2019-2021 tiedoksi.

7.3

Kelan tulosohjaus -tilannekuva (liite 6)
Merkittiin Kelan tulosohjaus –tilannekuva tiedoksi.
Kelan taloutta on rakennettu strategialähtöisesti kestäväksi. Tästä konkreettisena esimerkkinä on tulosohjauksen kytkeminen aiempaa vahvemmin strategiaan, portfolion
hallintaan ja toiminnansuunnitteluun.
Tulosohjausta on kehitetty rullaavaksi, kuten koko strategiakokonaisuutta. Tämä on
edellyttänyt yhteisen tilannekuvan luomista ja kehittämistä. Rullaavuus mahdollistaa
budjetin uudelleen kohdentamista sekä parantaa ennustetarkkuutta talouden suunnittelussa.

8 Muut asiat
8.1

Hallitusten jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään
18.6.2020.
Sovittiin, että hallituksen 18.6.2020 kokous järjestetään Skype-kokouksena.
Puheenjohtaja Vertti Kiukas kertoi, että Kelan valtuutettujen yleiskokous pidettiin
19.5.2020. Valtuutettujen keskustelussa nousi esille sairauspäivärahojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden myöntämiskäytäntöihin mahdollisesti sisältyvät rakenteelliset ongelmat. Valtuutettujen puheenjohtaja ehdotti, että Kelan hallitus yhdessä sisäisen tarkastuksen kanssa pohtii, miten asiaa voidaan selvittää ja tuottaa valtuutetuille selvityksen
syksyllä.
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Todettiin, että asiaan palataan tarkemmin myöhemmin.

9 Kokouksen päätös
Puheenjohtaja Vertti Kiukas päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Vertti Kiukas

Heli Korhola

puheenjohtaja

sihteeri

