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Valtuuston ylimääräinen kokous

Kelan toimihenkilöyhdistyksen ylin päättävä elin

valtuusto kokoontui ylimääräiseen kokoukseen

20.9.2018. Kokouksessa etsittiin yhdistykselle paras

järjestöyhteistyökumppani ja käsiteltiin työnantajan

kanssa saavutettua neuvottelutulosta Kelan yt-

alueista 2019 lukien (sivu 3).

Valtuuston puheenjohtaja 

Ulla Tynkkynen ja varapuheen-

johtaja Satu Vehkamaa

toivottivat osallistujat 

tervetulleeksi.

Miksi järjestöyhteistyöstä päätettiin?

Pardia ja Ammattiliitto Pro ovat tehneet

aiesopimuksen, joka tähtää näiden liittojen

yhdistymiseen. Aiesopimuksen mukaisesti Pardian

marraskuussa pidettävään sääntömääräiseen

edustajakokoukseen valmistellaan esitystä Pardian

lakkauttamisesta ja Pardian toimintojen ja sopimusten

siirtämisestä liikkeenluovutuksena Ammattiliitto

Prohon sekä Pardian varojen jakamisesta

aiesopimuksen edellyttämällä tavalla.

Palkansaajajärjestö Pardian jäsenjärjestöt tekevät

itsenäisesti omia ratkaisuja siitä, miten omaa edun-

valvontaansa jatkossa hoitavat ja missä järjestössä.

Valtuusto käsitteli hallituksen tekemää selvitystä eri

järjestäytymisvaihtoehdoista. Selvittelyn alla olivat

seuraavat vaihtoehdot:

- Ammattiliitto Pron jäsenyyden hakeminen

- Akavan Erityisalojen jäsenyyden hakeminen

- Uuden ammattiliiton perustaminen nykyisen
ammattiliitto Nousun kanssa (Nordean henkilöstön
ammattiliitto).

Uuden liiton perustaminen

Valtuusto valtuutti hallituksen jatkamaan selvitystyötä

uuden ammattiliiton perustamiseksi Nousun kanssa

1.12.2018 lukien ja allekirjoittamaan asiasta

aiesopimuksen. Päätös tehtiin valtuustossa

enemmistöpäätöksenä. Lopullinen päätös uuden liiton

perustamisesta tehdään 28.11.2018 pidettävässä

valtuuston kokouksessa.

Nousun puheenjohtaja Kari 

Ahola ja  toiminnanjohtaja

Minna Ahtiainen esittelivät

valtuustolle Nousun toimin-

taa.
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Miksi uusi liitto?

Uuden liiton perustamisen lähtökohtana on se, että

voimme uudella toiminnalla palvella jäseniämme

entistä paremmin. Molemmilla järjestöillä on omaa

vahvaa työehtosopimustoimintaa: meillä Kelassa oman

talokohtaisen työehtosopimuksen kautta ja Nousussa

rahoitusalan työehtosopimuksen ja siihen liittyvien

Nordean talokohtaisten sopimusten kautta. Toimimme

jäseniä lähellä jatkossakin.

Toiselta oppiminen ja tietojen sekä taitojen

hyödyntäminen ovat tärkeässä roolissa, kun

valmistelemme uutta liittoa. Yhteistä hyötyä nähdään

paljon mm. esimies- ja asiantuntija sekä

nuorisotoiminnan kehittämisen tasolla.

Niin Kelaa kuin Nordeaa haastaa työn murrokset, kuten

robotisaatio, keinoäly ja niiden vaikutukset

työtehtäviin. Molemmilla työpaikoilla on samanlaisia

työtehtäviä, kuten asiakaspalvelutyötä (face to face ja

puhelinpalvelu), etuustyötä, ICT-työtä, asian-

tuntijatyötä ja esimiestehtäviä.

Aiesopimus on allekirjoitettu – lopullinen

päätös tehdään marraskuussa

Asiasta allekirjoitettiin aiesopimus ammattiliitto

Nousun kanssa valtuuston kokouksen jälkeen.

Lopulliset päätökset uuden liiton perustamisesta

tehdään valtuuston kokouksessa 28.11.2018.
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Yt-alueet 1.1.2019 lukien

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti neuvottelutuloksen

Kelan yt-alueista. Kelassa on vuoden 2019 alusta lukien

22 yt-aluetta ja 23 yt-valtuutettua. Alueet jakaantuvat

seuraavasti:

Asiakkuuspalvelujen yt-alueet (7 yt-aluetta)

1. Eteläinen asiakaspalveluyksikkö

2. Itäinen asiakaspalveluyksikkö

3. Keskinen asiakaspalveluyksikkö

4. Läntinen asiakaspalveluyksikkö

5. Pohjoinen asiakaspalveluyksikkö

6. Pääkaupunkiseudun asiakaspalveluyksikkö sekä
Asiakkuuksien suunnitteluyksikkö

7. Yhteyskeskus

Etuuspalvelujen yt-alueet (12 yt-aluetta)

Eteläinen vakuutuspiiri, 3 yt-aluetta:

1. Toimeentuloturvaetuuksien ratkaisukeskus ja
Skannauskeskus

2. Eläke-, opinto- ja perhe-etuuksien ja Työ- ja
toimintakykyetuuksien ratkaisukeskus sekä
Asiantuntija-lääkärikeskus

3. Kansainvälisten asioiden ja
Työkyvyttömyyseläkkeiden ratkaisukeskus sekä
Terveydenhoitoetuuksien ratkaisu-keskus.

Muut vakuutuspiirit, jokaisessa 2 yt-aluetta, jotka

muodostuvat seuraavasti:

1. Toimeentuloturvaetuuksien ratkaisukeskus

2. Eläke-, opinto- ja perhe-etuuksien ja Työ- ja
toimintakykyetuuksien ratkaisukeskus, Asiantuntija-
lääkärikeskus, Terveydenhoitoetuuksien ratkaisu-
keskus ja skannauskeskus

* Läntisessä vakuutuspiirissä on 2. yt-alueessa lisäksi

Vammaisten tulkkauspalvelukeskus ja Ahvenanmaa.

Etuuspalvelujen lakiyksikkö, Vakuutuslääketieteellinen

yksikkö ja Etuuspalvelujen sunnitteluyksikkö

muodostavat yhteisen yt-alueen.

ICT-palvelujen ja Kehittämispalvelujen yt-alue jatkaa

nykyisen mukaisena 31.3.2019 saakka. Siihen mennessä

uuteen ICT-palvelukeskukseen neuvotellaan oma yt-alue.

Yhteisten palvelujen yt-alue, johon kuuluvat Yhteisten

palvelujen tulosyksikkö ja Viestintäyksikkö

Johdon tukiyksikön ja Sisäisen tarkastuksen yt-alue.

Yt-vaalien ehdokasasettelu alkaa 1.10. ja kestää

16.10.2018 saakka. Itse vaalit järjestetään 7. –

13.11.2018 Kelan sähköisen äänestysjärjestelmän kautta.

Lisätietoja vaaleista ja yt-toiminnasta yleensäkin.

.

3Kelan toimihenkilöt ry 
Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki
tsto@kelantoimihenkilot.fi

21.9.2018

http://lato.poutapilvi.fi/p4_kelat/edunvalvonta/yt-vaalit
mailto:tsto@kelantoimihenkilot.fi


Kelan toimihenkilöyhdistyksen tiedote 
10/2018

Tunnelmia yhdistyksen 

jäsentapahtumasta 

Tuuli oli suotuisa eikä merisairaita näkynyt, kun lähes 

300 jäsentä kokoontui yhdistyksen kuivan maan 

jäsenristeilylle 8.9. Vantaalle. 

Leppoisaan meritunnelmaan virittivät risteilyemäntä, -

isäntä, -kipparit ja muu henkilökunta. Risteilyvieraille

antoivat tuhdin tietopaketin yhdistyksen puheenjohtaja

Heli Marinmäki sekä Kelan henkilöstöjohtaja Pasi

Lankinen.
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Jäsenkalenterin tilaus 15.10.2018

Yhdistyksen jäsenkalenterin tilaus on alkanut. Tilauksen voi tehdä tästä

linkistä löytyvällä lomakkeella. Tilausaikaa on 15.10.2018 saakka.

Kalenteri sisältyy vuoden 2018 jäsenmaksun hintaan.

Tilaa jäsenkalenterisi heti - tänä vuonna kalentereita jaetaan

ennakkovarauksen mukainen määrä, jälkitoimituksia ei lähetetä

toimistolta. Kalenterit postitetaan tilausten perusteella joulukuun

alkuun mennessä.

Viihdettä tarjosivat trubaduuri Ari Joki sekä

myöhemmin illallisen jälkeen ihana Joku Paikallinen

Bandi.

Tietysti risteilyllä oli myös ”taxfree-osasto” ja mahdollisuus

ottaa risteilykuvia. Keskimmäisessä kuvassa poseeraa

hallitus. Alimmaisessa kuvassa on iloista risteilyväkeä.
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