
Kelan toimihenkilöyhdistyksen tiedote 
11/2018

Yt-vaalin ehdokasasettelu alkaa

Kelassa on vuoden 2019 alusta lukien 22 yt-aluetta,

joissa 23 yt-valtuutettua. Kelassa työsuojeluvaltuutetun

ja luottamusmiehen rooli on yhdistetty yt-valtuutetun

tehtävään. Yt-vaaleissa valitaan pääluottamusmies ja

työsuojelun päävaltuutettu ja yt-valtuutetut. Jokaiselle

yt-valtuutetulle valitaan myös kaksi henkilökohtaista

varavaltuutettua. Uusi kausi alkaa 1.1.2019. Yt-

valtuutetulle maksetaan palkkio.

Yt-vaalit alkavat ehdokasasettelulla 1.10.2018, joka

päättyy 16.10.2018. Yt-vaalit järjestetään 7.-13.11.2018.

Vaalilautakunta kokoontuu 14.11.2018 vahvistamaan yt-

vaalin tulokset. Vaalilautakunta varmistaa ehdokaslistan

ulkopuolelta äänestettyjen henkilöiden suostumuksen

tehtävään. Äänien mennessä tasan suoritetaan arvonta.

Mikäli pääluottamusmiehen tai työsuojelun pää-

valtuutetun tehtävään tulee ehdolle vain yksi henkilö,

valitaan hänet suoraan tehtävään ilman äänestämistä.

Yt-valtuutetun tehtävä

Yt-valtuutettu toimii henkilöstön edustajana työpaikoilla,

sillä yt-sopimuksella on luotu kehykset keskusteluun ja

vuorovaikutukseen henkilöstön ja työnantajan välillä. Yt-

toiminnalla selvitetään myös erimielisyyksiä työnantajan

ja toimihenkilön välillä. Lisäksi sen tarkoituksena on

edistää työhyvinvointia. Yt-valtuutettu toimii kaikkien

toimihenkilöiden edustajana työsuojeluasioissa. Tes:n

tulkintaa koskevissa asioissa yt-valtuutettu toimii vain

Kelan toimihenkilöt ry:n jäsenten asioiden hoitajana.

Pääluottamusmiehen tehtävä

Pääluottamusmies toimii henkilöstön edustajana

työehtosopimuksen mukaisissa tehtävissä ja hänen tulee

olla Kelan toimihenkilöyhdistyksen jäsen. Hän ohjaa ja

koordinoi yt-valtuutettujen toimintaa edunvalvonta- ja

yhteistoiminta-asioissa sekä edustaa henkilöstöä koko

Kelaa koskevissa tai muutoin laajamittaisissa asioissa.

Pääluottamusmies seuraa työehto- ja yt-sopimuksen

sekä toimihenkilöitä koskevan lainsäädännön toteu-

tumista Kelassa ja edistää niiden tuntemusta. Lisäksi hän

seuraa työolosuhteiden kehitystä ja saattaa epäkohdat

työnantajan tietoon. Hän avustaa ja edustaa tarpeen

mukaan yksittäisiä toimihenkilöitä.

Työsuojelun päävaltuutetun tehtävä

Työsuojelun päävaltuutettu toimii henkilöstön

edustajana työsuojelulainsäädännön ja yt-sopimuksen

edellyttämissä tehtävissä. Hän ohjaa ja koordinoi yt-

valtuutettujen toimintaa työsuojelu- ja yhteistoiminta-

asioissa sekä edustaa henkilöstöä koko Kelaa koskevissa

tai muutoin laajamittaisissa työsuojeluasioissa. Hän

osallistuu työkykyä ylläpitävän toiminnan kehittämiseen

ja seurantaan sekä seuraa työolosuhteiden kehitystä ja

saattaa epäkohdat työnantajan tietoon. Lisäksi hän

seuraa yt-sopimuksen ja työsuojelulainsäädännön

toteutumista Kelassa. Hän myös avustaa ja edustaa

tarpeen mukaan yksittäisiä toimihenkilöitä.

Miten asettaudun ehdolle?

Yt-vaalit järjestetään yhteistyössä Kela työnantajan

kanssa. Vaalien ehdokasasettelusta vastaa yhdistys. Voit

asettautua ehdolle pääluottamusmiehen, työsuojelun

päävaltuutetun, yt-valtuutetun tai yt-varavaltuutetun

vaaleihin tällä lomakkeella. Voit hakea samalla

lomakkeella kaikkia niitä rooleja, joista olet kiinnostunut.

Jos haet esimerkiksi varsinaiseksi yt-valtuutetuksi ja

varavaltuutetuksi samalla lomakkeella, niin ensisijaisena

haet varsinaiseksi yt-valtuutetuksi ja jos et tule siihen

valituksia, niin voit tulla valituksi varavaltuutetuksi.
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Lisätietoa yt-valtuutetun tehtävästä antavat: 

pääluottamusmies Tuula (tuula.hallfors@kela.fi)

työsuojelun päävaltuutettu Tiina (tiina.norppa@kela.fi)

puheenjohtaja Heli (heli.martinmaki@kela.fi).

http://lato.poutapilvi.fi/p4_kelat/edunvalvonta/yt-vaalit
http://www.kelantoimihenkilot.fi/edunvalvonta/yt-vaalit/palkkio
http://lato.poutapilvi.fi/p4_kelat/edunvalvonta/yt-vaalit/ehdokasasettelu
mailto:tsto@kelantoimihenkilot.fi
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Yt-alueet 1.1.2019 lukien

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 

suunnitteluyksikkö 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.

www.kelantoimihenkilot.fi/yt-vaalit 
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Yhdistyksen puheenjohtajan blogi

Yhdistyksen puheenjohtaja                                                

Heli Martinmäki on kirjoittanut                                          

blogin järjestöselvitystyöstä. 

-Miksi järjestöselvitystyöhön 

lähdettiin? Minkä vuoksi ollaan                        

perustamassa uutta ammattiliittoa                                  

Nousun kanssa? Näihin löydät                                      

vastauksia Helin blogikirjoituksesta. 

Lomaosakkeiden varaus vuodelle 2019

Yhdistyksen jäsenenä voit vuokrata

yhdistyksen neljää lomaosaketta.

Lomaosakkeiden varaus vuodelle 2019

on mahdollista 2.10.2018 lukien. Vaikka

ensivuoden kalenteriin pääsee

kirjautumaan jo nyt, niin varauksia

huomioidaan vasta kun vuorokausi

vaihtuu 2.10.2018 puolelle. Yhdistyksellä

on lomaosakkeita seuraavissa paikoissa:

Villa Matilda Meri-Teijossa

Chalets 2 osake Vuokatissa

Punkelo 87 ja Punkelo 88 Punkaharjulla

Tilaa jäsenkalenterisi 15.10.2018  

mennessä

Yhdistyksen jäsenkalenteri vuodelle 2019 voi tilata 

15.10.2018 mennessä. Tilauksen voi tehdä tästä linkistä 

löytyvällä lomakkeella. Kalenteri sisältyy vuoden 2018 

jäsenmaksun hintaan.

Tilaa jäsenkalenterisi

heti - tänä vuonna

kalentereita jaetaan

ennakkovarauksen

mukainen määrä, eikä

jälkitoimituksia

lähetetä toimistolta.

Kalenterit postitetaan

tilausten perusteella

joulukuun alkuun

mennessä.
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Lue lisää: www.kelantoimihenkilot.fi/lomaosakkeet

http://www.kelantoimihenkilot.fi/yhdistys/blogi/miksi_olemme_perustamassa_uutta_ammattiliittoa.446.news
http://lato.poutapilvi.fi/p4_kelat/jasenyys/jasenedut/lomaosakkeet/villa_matilda
http://lato.poutapilvi.fi/p4_kelat/jasenyys/jasenedut/lomaosakkeet/vuokatti
http://lato.poutapilvi.fi/p4_kelat/jasenyys/jasenedut/lomaosakkeet/punkelo
http://lato.poutapilvi.fi/p4_kelat/jasenyys/jasenkalenteri
mailto:tsto@kelantoimihenkilot.fi

