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Työaika 1.6.2018 keskiviikkoisin

Kelan työehtosopimusneuvotteluissa sovittiin, että

Kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidennys

toteutetaan Kelassa 1.6.2018 lukien siten, että

loppiaisena tai helatorstaina ei enää työskennellä.

Työajan pidennys toteutetaan jatkossa pidentämällä

keskiviikkotyöpäivää 8 minuutilla 6.6.2018 lukien.

Jatkossa päivittäinen työaika on 7 tuntia 15 minuuttia

lukuun ottamatta keskiviikkotyöpäivää, jolloin työaika on

7 tuntia 35 minuuttia (aikaisemmin 7 h 27 min).

Säännöllinen työaika viikossa on 36 tuntia 35 minuuttia.

Päivittäinen työaika sijoitetaan pääsääntöisesti kello 8.15

ja kello 16.00 välille ja keskiviikkona kello 8.15 - 16.20

välille. Osa-aikatyössä (ei koske osittaisella hoitovapaalla

olevia tai alle 18 viikkotuntia tekeviä) työaika pidentyy

samassa suhteessa kuin kokoaikatyötä tekevällä.

Valtuuston kokous

Yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttää valtuusto.

Kevätkokouksessa 24. – 25.5.2018 käsiteltiin sääntöjen

mukaiset asiat, kuten hallituksen kertomus yhdistyksen

toiminnasta vuonna 2017 ja tilinpäätös.

Valtuusto kouluttautui ja sai ajankohtaista tietoa

Nykyinen valtuusto valittiin kolmivuotiskaudelle

joulukuussa ja kokouksen seminaari-osuudessa

valtuuston jäsenille koulutettiin heidän tehtäviensä

vastuut ja velvollisuudet. Koulutuksen piti TJS-

Opintokeskuksen kehittämisasiantuntija Päivi Lohi-

Aalto

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola puolestaan kävi

kertomassa ajankohtaisia asioita niin työmarkkinoilta

kuin järjestökentältä. -Tällä hetkellä Suomen taloudella

menee hyvin, työllisyys paranee ja työttömyys helpottaa.

Palola kertoi myös STTK:n näkemyksen työmarkkinoiden

sopimuskierroksesta. -Vaikka sopimuskierroksen piti olla

kokonaan uusi työmarkkinamalli, niin palkkaratkaisujen

osalta kierros oli keskitetympi kuin tulopoliittiset

kokonaisratkaisut.

Valtuusto pohtii järjestäytymistilannetta

Kelan toimihenkilöt ry kuuluu Palkansaajajärjestö

Pardiaan. Valtuusto sai tiedoksi Pardiassa käynnissä

olevan järjestöllisen kehittämishankkeen tämän hetkisen

tilanteen. Pardia on selvittämässä mahdollisuutta

perustaa oma ammattiliitto nykyisen järjestön tilalle tai

yhdistymistä Ammattiliitto Pron kanssa. Linjaukset on

tarkoitus tehdä jo kesällä.

Näiden kahden vaihtoehdon lisäksi Kelan

toimihenkilöyhdistys on selvittänyt myös itse, miten

yhdistyksen toiminta kannattaisi organisoida.

Vaihtoehtona selvitettiin jo viime vuonna irtaantumista

Pardiasta ja liittymistä Akavan Erityisalat ry:n. Uutena

vaihtoehtoa on nyt käynnistää selvitystyö Ammattiliitto

Nousun ja Vakuutusväen Liiton kanssa fuusioitumisesta.

Valtuusto valtuutti hallituksen jatkamaan selvitystyötä

Ammattiliitto Nousun ja Vakuutusväen Liiton kanssa.

Syksyllä valtuusto päättää lopullisesti sen, mihin

järjestöön Kelan toimihenkilöyhdistys jatkossa kuuluu.
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• 55 % työskentelevän viikoittainen työaika on 1.6.2018 

lukien 20 tuntia 11 minuuttia

• 83 % työskentelevän viikoittainen työaika on 1.6.2018 

lukien 30 tuntia 17 minuuttia

• 50 % työskentelevien viikoittainen työaika on 1.6.2018 

lukien 36 tuntia 35 minuuttia (viikko/viikko)

• 60 % työskentelevien viikoittainen työaika on 1.6.2018 

lukien 21 tuntia 57 minuuttia (kolme päivää viikossa)

• 50 % työskentelevien viikoittainen työaika on 1.6.2018 

lukien 18 tuntia 18 minuuttia (kolme päivää viikossa).

http://lato.poutapilvi.fi/p4_kelat/files/134/kth_toimintakert_2017.pdf
mailto:tsto@kelantoimihenkilot.fi
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Sairastuminen vuosiloman aikana

Jos sairastut vuosiloman, säästövapaan tai

työaikapankkivapaan aikana, ilmoita sairastumisestasi

esimiehellesi välittömästi puhelimitse. Tarvitset

lääkärintodistuksen jo heti ensimmäisestä sairaus-

päivästä lähtien, jotta vapaa voidaan siirtää

myöhempään ajankohtaan. Toimita se mahdollisimman

pian esimiehellesi.

Jos pyydät viivytyksettä vuosiloman, säästövapaan tai

työaikapankkivapaan siirtämistä sairauden tai

tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden vuoksi, ei

tätä aikaa lueta vapaaksi. Tällöin vuosilomapäivät

säästyvät. Tärkeintä on muistaa ilmoittaa sairastuminen

välittömästi esimiehelle sekä hankkia lääkärintodistus

samasta päivästä lukien.

Nuorisotoimikunnan tekemä kysely

Kelan toimihenkilöyhdistyksellä on oma nuoriso-

toimikunta, joka järjestää toimintaa kaikille alle 40

vuotiaille jäsenille. Nuorisotoimikunnan toimintaan voit

tutustua täältä. Nuorisotoimikunta on toteuttanut

vuodesta 2002 alkaen joka toinen vuosi nuorten kyselyn.

Vuoden 2018 jäsenkyselyn koontiin kannattaa tutustua,

kuten myös toimikunnan puheenjohtajan Emmi Ylijoen

blogi-kirjoitukseen.

EU-tietosuoja-asetus

EU-tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5.2018. Kelan

toimihenkilöyhdistyksen kannalta ei ole tulossa suuria

muutoksia. Eu-asetus korvaa henkilötietolain, jonka

mukaan jo aiemminkin olemme pitäneet hyvää huolta

yksityisyyden suojaa turvaavista perusoikeuksista.

Yhdistys on omalta osaltaan laatinut tietosuoja-

asetuksen mukaisen rekisteriselosteen. Se löytyy

yhdistyksen nettisivuilta.

Yhdistyksen stipendit

Yhdistyksen stipendiä haki määräaikaan 30.4.2018

mennessä 41 jäsentä, joista opintojen perusteella

stipendiä haki 38 jäsentä ja kolme harrastustoiminnan

perusteella. Jaettavat stipendirahat jakautuivat

seuraavasti: 23 hakijalle 200 €, yhdelle hakijalle 150 €, 5

hakijalle 100 € ja 8 hakijalle 50 €. Neljälle hakijalle ei

myönnetty stipendirahaa, sillä esimerkiksi opiskelut eivät

olleet vielä alkaneet.

Onnittelut stipendin saajille!

Yhdistyksen jäsentapahtuma Vantaalla

Kelan toimihenkilöyhdistys järjestää tämän vuotisen

jäsentapahtumansa 8.-9.9.2018 Tikkurilassa, Sokos Hotel

Vantaalla. Kyseessä on kuivalla maalla tapahtuva

jäsenristeily!

Ilmoittautuminen alkoi 16.5.2018 ja päättyy, kun paikat

ovat täynnä. Jäsentapahtumassa on vielä paikkoja

jäljellä. Omavastuu on 40 euroa, joka sisältää ohjelman,

ruokailut sekä majoituksen 2 hlön huoneessa Sokos

Hotel Vantaalla. Lisätietoa tapahtumasta löydät

nettisivuiltamme.
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Pidä Pardian jäsenkorttia mukanasi

loman aikana, sillä jäsenyyteemme

sisältyy vapaa-ajan tapaturmavakuutus

ja matkustaja- ja matkatavara-vakuutus.

Käy tutustumassa vakuutuksen ehtoihin

osoitteessa www.kelantoimihenkilot.fi ->

jäsenyys -> jäsenedut

http://www.kelantoimihenkilot.fi/yhdistys/nuorisotoiminta
http://www.kelantoimihenkilot.fi/files/131/Nuorten_kysely_2018_esitys.pdf
http://www.kelantoimihenkilot.fi/yhdistys/blogi/tiesitko_etta_kelan_toimihenkiloyhdistyksessa_toimii_myos_nuorisotoimikunta.389.news
http://www.kelantoimihenkilot.fi/jasenyys/rekisteriseloste
http://www.kelantoimihenkilot.fi/tapahtumat_ja_koulutus/jasentapahtuma_2018/
mailto:tsto@kelantoimihenkilot.fi
http://www.kelantoimihenkilot.fi/

