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Förordnande av Folkpensionsanstaltens styrelseledamöter och
fastställande av deras arvoden för 2020–2022
Enligt 5 § 1 mom. 2 punkten i lagen om Folkpensionsanstalten ska Folkpensionsanstaltens
fullmäktige förordna styrelseledamöterna och fastställa deras arvoden. Enligt 6 § 1 mom. i
ovannämnda lag har styrelsen högst tio ledamöter som förordnas av fullmäktige. Styrelsens
mandatperiod är tre år. Fullmäktige förordnar ordförande och vice ordförande för styrelsen.
Enligt 2 mom. i ovannämnda 6 § ska sakkunskap i systemen för social trygghet, ledning,
förvaltning samt i ekonomi och placeringsverksamhet beaktas. Av styrelseledamöterna är en
representant för social- och hälsovårdsministeriet, en för arbetsgivarnas centralorganisationer,
en för löntagarnas centralorganisationer och en för jord- och skogsbruksproducenternas
centralorganisationer. Enligt 3 mom. i nämnda paragraf har en representant för
Folkpensionsanstaltens personal rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens möten.
Mandatperioden för FPA:s nuvarande styrelse (bilaga) upphör 31.12.2019. Fullmäktige ska
därför fastställa den nya styrelsens sammansättning och arvoden. I ett brev som undertecknats
av fullmäktiges ordförande och sekreterare 18.9.2019 har ovannämnda instanser ombetts
nominera sina kandidater till FPA:s styrelse. Löntagarnas centralorganisationer ombads
komma överens om en gemensam kandidat. I svarsbreven föreslogs följande personer:
•
•
•
•
•

social- och hälsovårdsministeriet, Kirsi Varhila, kanslichef
arbetsgivarnas centralorganisation EK, Vesa Rantahalvari, ledande sakkunnig
löntagarnas centralorganisationer FFC, STTK och Akava, Saana Siekkinen, direktör
Centralförbundet för jord- och skogsbruksproducenter MTK, Timo Sipilä, skattedirektör
personalföreningen Kelan toimihenkilöt ry, Tuija Sarlin, personalrepresentant och
föreningens ordförande

Utgående från riksdagsgruppernas förslag och på basis av förda diskussioner föreslås att
följande personer väljs till ledamöter i styrelsen:
•
•
•
•
•
•

generalsekreterare Vertti Kiukas, SOSTE Finlands social och hälsa rf
generalsekreterare Riitta Särkelä, Förbundet för mödra- och skyddshem rf
kriminalkommissarie Mira Nieminen, polisinrättningen i Sydöstra Finland
direktör Leila Lehtinen, Matkahuolto, Resenär- och Trafikanttjänster
partiets vice ordförande Juha Rehula, Centern i Finland r.p.
generalsekreterare Tuija Brax, Finlands Hjärtförbund rf

Av dessa föreslås generalsekreterare Vertti Kiukas fungera som styrelseordförande och
kriminalkommissarie Mira Nieminen som vice ordförande för styrelsen.
Det vore ändamålsenligt att bibehålla styrelseledamöternas arvoden vid samma belopp som
tidigare. Arvodena föreslås från och med 1.1.2020 vara följande: månadsarvodet till
ordföranden 821 euro och till styrelseledamöterna 532 euro, mötesarvodet till ordföranden och
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ledamöterna 232 euro per möte samt mötesarvodet till personalrepresentanten 131 euro per
möte. Styrelseledamöternas resekostnader bör ersättas i enlighet med FPA:s praxis. För möten
per telefon föreslås att mötesarvode betalas då de ärenden om vilka beslut fattas på mötet
förutsätter normal förberedelse för mötet eller då telefonmötets längd är jämförbar med
längden på ett normalt möte. För e-postmöten föreslås inget mötesarvode betalas. Till
ordföranden och vice ordföranden betalas mötesarvode för deltagande i fullmäktiges möten.
På basis av ovanstående föreslår jag att fullmäktigeledamöterna förordnar att
1. Folkpensionsanstaltens styrelse för 1.1.2020–31.12.2022 ska ha följande sammansättning:
• social- och hälsovårdsministeriet, Kirsi Varhila, kanslichef
• arbetsgivarnas centralorganisationer: Vesa Rantahalvari, ledande sakkunnig
• löntagarnas centralorganisationer: Saana Siekkinen, direktör
• jord- och skogsbruksproducenternas centralorganisationer: Timo Sipilä, skattedirektör
• Vertti Kiukas, generalsekreterare
• Riitta Särkelä, generalsekreterare
• Mira Nieminen, kriminalkommissarie
• Leila Lehtinen, direktör
• Juha Rehula, partiviceordförande
• Tuija Brax, generalsekreterare
• representant för Folkpensionsanstaltens personal:
• personalföreningen Kelan toimihenkilöt ry:s ordförande Tuija Sarlin
Som ordförande för styrelsen fungerar generalsekreterare Vertti Kiukas och som vice
ordförande kriminalkommissarie Mira Nieminen.
2. arvodena till styrelseledamöterna från och med 1.1.2020 ska vara följande: månadsarvodet
till ordföranden 821 euro och till ledamöterna 532 euro, mötesarvodet till ordföranden och
ledamöterna 232 euro per möte och mötesarvodet till personalrepresentanten 131 euro per
möte, och att resekostnaderna ersätts i enlighet med FPA:s praxis.
För möten per telefon betalas mötesarvode då de ärenden om vilka beslut fattas på mötet
förutsätter normal förberedelse för mötet eller då telefonmötets längd är jämförbar med ett
normalt möte. Inget mötesarvode betalas för e-postmöten. Till ordföranden och vice
ordföranden betalas mötesarvode för deltagande i fullmäktiges möten.
Riikka Slunga-Poutsalo
Fullmäktiges ordförande
Bilaga: Personförteckning över ledamöterna i FPA:s styrelse åren 2017–2019
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