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Palkansaajajärjestö Pardia valmistelee

liittymistä Ammattiliitto Prohon

Kelan toimihenkilöyhdistys kuuluu Palkansaajajärjestö

Pardiaan. Pardian jäsenjärjestöjen hallitukset ovat

kokoontuneet tiistaina 12.6.2018 päättämään Pardian

tulevaisuudesta. Suurin osa Pardian jäsenjärjestöistä

kannattaa sen fuusioitumista Ammattiliitto Pron kanssa

1.1.2019 lukien.

Tulet saamaan tänään sähköpostiisi kirjeen

Palkansaajajärjestö Pardialta, jossa tästä Prohon

liittymisestä kerrotaan enemmän.

Kelan toimihenkilöyhdistyksen kanta

Kelan toimihenkilöyhdistyksen ylin päättävä toimielin,

valtuusto, käsitteli tilannetta 25.5.2018 omassa

kokouksessaan. Valtuusto päätti, että Kelan

toimihenkilöyhdistys ei ensisijaisesti ole hakemassa

Ammattiliitto Pron jäseneksi yhdessä Pardian kanssa.

Valtuuston kannan takana oli se, että Ammattiliitto

Prossa jäsenen maksama jäsenmaksu tulisi nousemaan

nykyisestä. Myös yhdistyksen omaan toimintaan ja

tapahtumiin tulisi Prolta jäsenmaksupalautuksena

vähemmän rahaa, kuin mitä siihen nykyisin käytetään.

Valtuusto päättää Kelan toimihenkilöyhdistyksen

järjestäytymisestä syksyn aikana. Tarkoituksena on

löytää yhdistyksen arvomaailmaan parhaiten sopiva

kumppani. Samalla uuden rakentamisella annetaan

mahdollisuus myös järjestötoimintamme uudistumiseen

ja kehittämiseen. Toukokuinen valtuusto valtuutti

yhdistyksen selvittämään uuden ammattiliiton

perustamista Vakuutusväen Liiton (VvL) ja Ammattiliitto

Nousun (Nordean henkilöstöä edustava

ammattiyhdistys) kanssa. Jos selvitystyö kaatuu, niin

yhdistys jatkaa neuvotteluja Akavan Erityisalat ry:n

kanssa. Selvitystyön rinnalla seurataan tiiviisti Pardian ja

Pron yhdistysmisneuvotteluita.

Kirje Kelan johdolle perustoimeen-

tulotuen tilanteesta

Yhdistyksen toimijat ovat kuulleet paljon palautetta niin

perustoimeentulotukitekijöiltä (totu) kuin muilta

kelalaisilta totun työtilanteestaan ja kokemuksista

etuuden tekemisestä. Etuus on ollut Kelan hoidettavana

jo 1,5 vuotta, mutta edelleen etuuden tekemisessä ja

asiakaspalvelussa on paljon epäkohtia, jotka tulee

korjata. Tämän johdosta yhdistys on tänään 12.6.2018

lähettänyt asiasta kirjeen Kelan pääjohtajalle Elli

Aaltoselle, johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluomalle ja

johtaja Mikael Forssille sekä etuusjohtaja Anne

Neimalalle, asiakkuusjohtaja Elise Kivimäelle ja

henkilöstöjohtaja Pasi Lankiselle.

Kirjeessä nostamme esille 12 asiaa, joihin haluamme

saada Kelan johdolta vastaukset. Lisäksi esitämme

seitsemän eri kehittämisehdotusta, joilla tilannetta voi

parantaa.

Tärkeimpinä asioina nostamme esille henkilöstön

riittävän määrän. Tällä hetkellä totua on tekemässä

valtava määrä määräaikaisia toimihenkilöitä, joilla

työsuhde on voimassa 30.9.2018 saakka. Yhdistyksen

mielestä perustoimeentulotuen työn pitää olla Kelassa jo

vakiintunutta ja siksi työsuhteiden vakinaistamisia tulee

jatkaa. Riittävä resurssi takaa sen, että etuus pyörii

lakisääteisen käsittelyajan puitteissa ja kakkosetuuden

tekijöitä ei tarvittaisi jatkuvasti paikkaamaan etuuden

henkilöstövajetta.

Olemme myös huolissamme siitä viestistä, mitä

henkilöstöltä tulee omaan jaksamiseen liittyen. Moni

kokee, että työ on henkisesti kuormittavaa niin etuus-

kuin asiakkuuspuolella ja työstä palautumiseen menee

aikaisempaa enemmän aikaa. Lisäksi esimerkiksi

uhkatilanteet ovat totun myötä nelinkertaistuneet

Kelassa. Koko kirjeen voit lukea täältä.
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Nuorten tiedote 2/2018

Yhdistyksen nuorisotoimikunnan tiedotteen voit käydä

lukemassa täältä. Tiedotteessa kerrotaan muun muassa

nuorten kevätpäivistä Tallinnassa sekä

nuorisotoimikunnan tekemästä jäsenkyselystä alle 40 –

vuotiaille jäsenille.

Esimies- ja asiantuntijatoimikunnan

jäsentilaisuus Berliinissä 6. – 10.9.2018

Yhdistyksen Esimies- ja asiantuntijatoimikunta järjestää

jäsentapahtuman Berliinissä 6. – 8.10.2018. Mukaan

mahtuu 35 tämän kohderyhmän jäsentä. Ohjelmaan voit

tutustua täältä. Ilmoittautuminen alkaa keskiviikkona

13.6.2018 klo 9.00, jolloin yhdistyksen nettisivujen

Koulutus ja tapahtumat -sivulle aukeaa linkki

ilmoittautumiseen.

Miia Jokinen voitti Jopon

Yhdistyksellä oli käynnissä jäsenhankintakampanja

uusien jäsenten rekrytoimiseksi 31.5.2018 saakka.

Jäsenhankkijoita oli yhteensä 71 henkilöä ja heidän

kesken arvottiin kampanjan päättymisen jälkeen Jopo –

polkupyörä. Arpaonni suosi Miia Jokista Riihimäeltä.

Onnittelut Miialle!

Kesälomia tiedoksi
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Puheenjohtaja Heli Martinmäki

28.6. - 31.7.2018

Varapuheenjohtaja Tuija Sarlin

9.7. - 3.8.2018

Pääluottamusmies Tuula Hällfors-Laaksonen 

19.7 – 20.8.2018 ja 31.8.2018

Työsuojelun päävaltuutettu Tiina Norppa

22.6 – 22.7.2018 ja 6.8 – 8.8.2018

Asiamies Hannele Vartiainen

6.7. - 27.7.2018

Toimistosihteeri Marja Metsänranta

2.7. - 27.7.2018

Aurinkoista    

kesää
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