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29.9.2020

Kelan hallitus

Aika

29.9.2020 klo 14.00-16.30

Paikka

Königstedtin kartano, Vantaa

Osallistujat
Puheenjohtaja

Vertti Kiukas

Varapuheenjohtaja

Mira Nieminen

Jäsenet

Heli Backman
Tuija Brax
Leila Lehtinen
Juha Rehula

poissa

Saana Siekkinen
Timo Sipilä
Riitta Särkelä
Tommi Toivola

Läsnä

Henkilöstön edustaja

Tuija Sarlin

Esittelijä

Outi Antila

Sihteeri

Heli Korhola
Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

skype

Nina Nissilä

skype

Pipsa Lotta Marjamäki
Heli Kauhanen

6.1, skype

Riku Sarlin

6.1, skype

Jukka Melanen

6.1, skype

Kai Ollikainen

6.1, 7.3, skype

Paula Vesterinen

7.1, skype

Heikki Launiemi

7.1, skype

Sami Rapiokallio

7.1, 7.3, skype

Antti Jussila

7.2 - 7.3, skype

Mia Helle

7.2, skype

Petteri Taponen

7.3, skype
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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 1.9.2020 kokouksen pöytäkirja tarkastetuksi.

4 Asialistan hyväksyminen (liite 1)
Hyväksyttiin kokouksen asialista.

5 Päätettävät asiat
Pääjohtajan esittelystä

5.1

Kelan neuvottelukunnan kokoonpanon tarkistaminen (liite 2)
Päätettiin nimetä Kelan neuvottelukunnan jäseneksi Kuntoutusyrittäjät ry:n toiminnanjohtaja Satu Grekin 1.10.2020 lähtien neuvottelukunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
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
hallitus asettaa neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnassa
tulee olla viranomaisten, yhteisöjen ja etujärjestöjen sekä Kelan henkilöstön edustus.
Hallitus on kokouksessaan 20.5.2020 asettanut neuvottelukunnan 1.7.2020–30.6.2023
väliseksi ajaksi.
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Sosiaalilääketieteellisen neuvottelukunnan lääkejaoston kokoonpanon tarkistaminen (liite 3)
Päätettiin nimetä Kelan sosiaalilääketieteellisen neuvottelukunnan lääkejaoston jäseneksi LT, lastentautien erikoislääkäri Jarmo Salo 1.10.2020 lukien neuvottelukunnan
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Kansaneläkelaitoksen hallitus on kokouksessaan 28.2.2019 asettanut sosiaalilääketieteellisen neuvottelukunnan toimikaudeksi 1.3.2019–28.2.2022.
Neuvottelukunnan lääkejaoston jäsen Heikki Lukkarinen on ilmoittanut jäävänsä pois
lääkejaoston työstä 1.8.2020 lukien. Hänen tilalleen lääkejaoston jäseneksi on pyydetty
LT, lastentautien erikoislääkäri Jarmo Saloa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä ja
hän on antanut suostumuksensa. Lääkejaoston toiminnassa lastentautien erikoisalan
edustus on jatkossakin tarpeellista lääkkeiden korvausoikeuksien toimeenpanossa.

6 Linjattavat asiat
6.1

Etuusalustan uudistaminen (liite 4)
Kelassa on käynnissä etuuksien toimeenpanon järjestelmien laaja uudistus. Uudistuksen kohteena ovat: sähköiset asiointipalvelut, etuuskäsittelyn järjestelmät, merkittävät
etuuskäsittelyn tukijärjestelmät sekä tiedonvaihdon järjestelmät. Toteutuksen arvioidaan kestävän noin vuoteen 2031 asti. Ensimmäiset uudistetut järjestelmät valmistuvat
vuonna 2021.
Tavoitteena uudistamisessa on turvata Kelan toimeenpanokyky sosiaaliturvan lainsäädännön muuttuessa, tarjota Kelan asiakkaille sujuvat, elämäntilannelähtöiset asiointipalvelut, mahdollisuus hakea Kelan etuuksia sähköisesti, helpottaa tiedonvaihtoa Kelan
ja Kelan kumppaneiden välillä, alentaa Kelan toimintakustannuksia sekä alentaa Kelan
tietojärjestelmäkokonaisuuden jatkuvuuteen ja kustannustasoon liittyviä riskejä.
Kela toimeenpanee sosiaaliturvaa tietojärjestelmien avulla. Suurin osa nykyisin käytössä olevista järjestelmistä on luotu 1990- ja 2000-luvuilla, ja järjestelmät ovat elin-
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kaarensa päässä. Vajavaisesti toimivista järjestelmistä saattaa syntyy enenevässä määrin riskejä käyttökatkoksista, joista seuraa haittaa toiminnalle ja kustannuksia. Kelan
asiointipalvelut eivät myöskään vastaa riittävän hyvin käyttäjien tarpeita.
Kelan toimintaympäristössä on valmistauduttava lisäksi merkittäviin muutoksiin. Sosiaaliturvauudistus sekä maakuntien ja Kelan välinen työnjako muuttaa jatkossa Kelan
tehtäviä. Haastava taloudellinen tilanne sekä koronavirusepidemian vaikutukset luovat
painetta sosiaaliturvan toimeenpanossa.
Järjestelmien uudistamistyössä on tavoitteena tuottaa järjestelmistä nykyistä joustavampia ja helpommin ylläpidettäviä. Tämä nopeuttaa jatkossa lakimuutosten läpivientiä ja helpottaa järjestelmien tietoturvan pitämistä ajan tasalla.
Käytiin laaja keskustelu. Todettiin, että hallitus pitää tärkeänä edistää asiaa.
Linjattiin, että hallitukselle laaditaan selvitys, mikä pitää sisällään:
-

nykyjärjestelmän kustannukset sekä opit Arkki-hankkeesta

-

uudistamisen tavoitteet mittareineen sekä suhteen muuhun strategiseen kehittämiseen

-

tarkemman tason kustannus-hyötyanalyysin (yhteiskunta, asiakkaat, toimihenkilöt,
tuottavuus)

-

uudistamisen priorisoidun järjestyksen

-

työn organisoinnin ja seurannan suunnitelman

-

riskianalyysit nykytilasta sekä uudistamisesta hallintatoimenpiteineen

-

viestintäsuunnitelman.

7 Tiedoksi olevat asiat
7.1

Kelan Q2/2020-raportti ja kehittämisen tilannekuva (liite 5)
Merkittiin tiedoksi Kelan Q2/2020-raportti ja kehittämisen tilannekuva.
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Tulosraporttiin on koottu toisen vuosineljänneksen Kelan strategisten ja vaikuttavuusmittarien tulokset, toiminnan tulokset ja saavutukset, kestävän talouden tulokset, strategisten riskien tilanne sekä kehittämisen tilanne.
Todettiin, että Q2/2020 tulosten perusteella kokonaistilanne on hallinnassa.

7.2

Infograafi lainvalmistelusta etuuden toimeenpanoon (liite 6)
Merkittiin tiedoksi infograafi lainvalmistelusta etuuden toimeenpanoon.
Infograafeissa kuvattiin kolmen erilaisen prosessin toteutus. Niitä olivat poikkeuksellisen pitkä lainvalmisteluprosessi (sairausvakuutuslakiin ja Kelan kuntoutuslakiin toteutettu tulouudistus HE 296/2018 vp), järjestelmätyötä rinnakkain ja päällekkäin (sairauspäivärahojen vähimmäismäärän tasokorotus HE 39/2019 vp) sekä koronakevään
yhteinen ponnistus (työttömyysturvalainsäädännön väliaikaiset muutokset HE
38/2020 vp).
Todettiin, että jatkossa merkittävämmistä lainmuutoksista on tarkoituksenmukaista
laatia kuvaukset ja hyödyntää niitä keskusteluissa toimeenpanon tarpeista.

7.3

Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 7)
Merkittiin tiedoksi pääjohtajan ajankohtaiskatsaus.
Sovittiin pääjohtajan katsauksen sisällöllinen esittely 30.9.2020 pidettävän seminaarin
yhteyteen.

7.4

Budjettiriihen tilanne (liite 8)
Merkittiin tiedoksi budjettiriihen tilanne.
Todettiin, että Sosiaali- ja terveysministeriöltä alustavasti saadun tiedon mukaan Kelan
toimintakuluihin vuodelle 2021 esitettyjä lisätarpeita ei ole huomioitu budjettiriihessä.
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Valtion talousarvioesitys julkistetaan 5.10.2020. Sosiaali- ja terveysministeriö arvioi
tilannetta uudelleen vuoden 2021 täydentävän talousarvion valmistelun yhteydessä.
Kelassa valmistaudutaan antamaan lausunto vuoden 2021 talousarviosta Eduskunnan
sosiaali- ja terveysvaliokunnalle.

7.5

Kelan vuoden 2019 tilintarkastajien 23.4.2020 pitämän kokouksen pöytäkirja nro 5/2019
Merkittiin tiedoksi Kelan vuoden 2019 tilintarkastajien 23.4.2020 pitämän kokouksen
pöytäkirja nro 5/2019.

7.6

Kelan vuoden 2020 tilintarkastajien 11.6.2020 pitämän kokouksen pöytäkirja nro 1/2020
Merkittiin tiedoksi Kelan vuoden 2020 tilintarkastajien 11.6.2020 pitämän kokouksen
pöytäkirja nro 1/2020.

7.7

Kelan valtuutettujen 28.4.2020 pitämän yleiskokouksen pöytäkirja nro
2/2020
Merkittiin tiedoksi Kelan valtuutettujen 28.4.2020 pitämän yleiskokouksen pöytäkirja
nro 2/2020.

8 Muut asiat
8.1

Vuoden 2021 kokousajat (liite 12)
Sovittiin, että vuoden 2021 kokouskutsut toimitetaan kalenterivarauksina jäsenille.

8.2

Hallitusten jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään
29.10.2020
Todettiin, että 29.10.2020 kokouksessa käsitellään TES-asian seurantaa. Lisäksi toivottiin kuntakokeilujen käsittelyä hallituksen tulevissa kokouksissa.
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Kelan tutkimuksen teemakirja
Todettiin, että Kelan tutkimus julkaisee 30.9.2020 teemakirjan. Teemakirja kokoaa yhteen tutkimustuloksia perustoimeentulotuen Kela-siirron valmistelusta ja sen toimeenpanosta sekä toimeentulotuen saajien ja toimeentulotukityön tilanteesta uudistuksen
jälkeen. Tarkastelu pohjautuu vuosilta 2014–2018 kerättyihin aineistoihin.

9 Kokouksen päätös
Puheenjohtaja Vertti Kiukas päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Vertti Kiukas

Heli Korhola

hallituksen puheenjohtaja

sihteeri

