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Miksi lakia on tarpeen muuttaa?
• HAKE- hankkeessa Kelan organisaatiorakenne
muuttui kokonaisvaltaisesti
• Kelan ydintoiminta on jatkuvassa muutoksessa ja
haluamme uudistua sekä ottaa vastaan uusia
tehtäviä
• Tavoitteena on muuttaa lain säännöksiä nykyisiä
vaatimuksia paremmin vastaaviksi
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Laki Kansaneläkelaitoksesta – pykälien
muutos- ja tarkistustarpeita 1/4
• 2 § Tehtävät

• Nykyisestä säännöksestä puuttuu Kanta-palvelut
• Kelalle on tulossa uusia tehtäviä

• 2 a § (uusi pykälä) Avustavien tehtävien siirtäminen yksityiselle
taholle

• Perustuslain 124 §: Julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin
viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän
tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia,
oikeusturvaa tai muita hyvä hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan
käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaisille.
• Tehtävien siirto ei ole ajankohtainen tällä hetkellä
• Lainvalmisteluprosessi voi olla hidas ja tällä ennakoivalla muutoksella
varmistetaan se, että tehtävien siirto on tarvittaessa myöhemmin mahdollinen
haluamassamme aikataulussa
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Laki Kansaneläkelaitoksesta – pykälien
muutos ja tarkistustarpeita 2/4
• 7 § Hallituksen tehtävät
• 9 § Pääjohtaja ja johtajat
• 11 § Pääjohtajan, johtajien ja toimihenkilöiden asema

• Johtajien nimitysvalta esitetään siirrettäväksi tasavallan presidentiltä
valtuutetuille
• Hallitus päättäisi ylimmän johdon sijaisuuksista
• Johtajien enimmäismäärä pudotetaan viidestä kahteen
• Pääjohtajan ja johtajien toimikaudelle viiden vuoden määräaika
− Uudelle toimikaudelle nimittäminen on mahdollista
− Työsopimussuhteisten johtajien määräaikaisuus ei mahdollinen
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• Kelpoisuusvaatimukset siirretään asetuksesta lakiin
• Kielitaitovaatimukset muutetaan vastaamaan muiden julkisyhteisöjen
henkilöstön kielitaitovaatimuksia
• Jos työsopimussuhteessa työskentelevä henkilö on pääjohtajan tai johtajan
sijaisena, häneen sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia
säännöksiä sijaisuuden aikana

Laki Kansaneläkelaitoksesta – pykälien
muutos- ja tarkistustarpeita 3/4
• 10 § Keskus- ja paikallishallinto → Kansaneläkelaitoksen
organisaatio
• Nykyinen säännös ei vastaa muuttunutta
organisaatiorakennettamme
• Ehdotettu muutos mahdollistaisi organisaation kehittämisen
asiakastarpeista lähtien

• 12 § Kansaneläkelaitoksen neuvottelukunta →
Neuvottelukunnat

• Kansaneläkelaitoksen neuvottelukunta ei olisi enää jatkossa
lakisääteinen
• Kelan hallitus voisi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan
neuvottelukuntia
• SVL:ssa edelleen sairausvakuutusasiain neuvottelukunta ja
sosiaalilääketieteellinen neuvottelukunta
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Laki Kansaneläkelaitoksesta – pykälien
muutos- ja tarkistustarpeita 4/4
• 20 § Etuuden ratkaisemista koskeva päätösvalta → Ohjeiden
antovalta
• Poistetaan nykyisestä säännöksestä työkyvyttömyyseläkkeiden
ratkaisutoiminnan keskittämisvaatimus
• Säännökseen jää ohjeiden antovaltaa koskeva säännös

• 20 a §: Päätöksen tiedoksianto

• Nykyinen säännös edellyttää, että päätökset on lähetettävä
postitse kirjeellä
• Lisätään säännökseen päätöksen sähköisen tiedoksiannon
mahdollisuus
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Kela-lain valmistelun vaiheet
Vaihe 1: Kela –lain välittömät
muutokset
 Tehtävät (2§): tietojärjestelmäpalvelut ja
avustavien tehtävien ja palveluiden
tuotanto
 Pääjohtaja ja johtajat (9§): nimittäminen,
sijaisuudet, kelpoisuudet
 Kelan organisaatio (10§): toimialueena
koko maa; organisaatio Kelan
työjärjestyksessä
 Neuvottelukunnat (12§): hallituksen
harkinnan mukaan
 Ohjeiden antovalta (20§): Kela antaa
ohjeita etuuksien käsittelemiseksi
 Päätöksen tiedoksianto (20a§): Päätöksen
tiedoksianto asiakkaan suostumuksella
sähköisesti (nykytilassa n 18 milj
kirjelähetystä)

Vaihe 2: Tulevaisuuden Kela 2020
Toimintaympäristön kehitysnäkymät
ja niiden tarjoamat vaihtoehdot Kelalle :
 Rooli ja asemoituminen
 Tehtävät ja palvelut
 Toimintamalli
 Hallintomalli
 Johtamisjärjestelmä



 Vaikutukset:

asiakkaat, talous,
henkilöstö, lainsäädäntö

Vaihe 2: Tulevaisuuden Kela 2020
alustava

