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Kelan budjettitilanne 2019

Kelassa valmistellaan kovaa vauhtia ensi vuoden

talousarvioita. Suurin osa Kelan toiminnan rahoituksesta

tulee valtiolta. Valtion talousarvioesitys on tällä hetkellä

18 milj./€ pienempi, kuin mitä Kela on omalta osaltaan

esittänyt Valtiovarainministeriölle.

Tehtävien täytön rajoitukset voimaan

Budjettiesitystä käsiteltiin yt-neuvottelukunnassa

16.10.2018. Työnantajan esityksestä Kelaan asetetaan

tehtävien täytön rajoitus, joka tulee voimaan 1.11.2018.

Tehtävien täytön rajoitukset ovat voimassa marraskuusta

lukien toistaiseksi ja ne koskevat sekä sisäiseen että

ulkoiseen hakuun laitettavia vakinaisia ja määräaikaisia

tehtäviä. Rajoitusten päättymisestä ilmoitetaan erikseen.

Tehtävien täytön rajoitusten aikana vapautuvia tehtäviä

jaetaan töissä oleville toimihenkilöille. Tehtäväjärjestelyt

voivat edellyttää Kelan palkkausjärjestelmäoppaan

mukaisia toimenpiteitä (vaativuusluokan tarkistaminen,

henkilökohtainen työmarkkinalisä).

Mikäli tehtävien täytön rajoituksista poikkeamiselle on

perusteet, täytetään määräaikaiset ja vakinaiset tehtävät

aina ensisijassa Kelan sisäisellä hakumenettelyllä.

Huoli henkilöstön jaksamisesta

Yhdistyksen edustajat nostivat yt-neuvottelukunnan

kokouksessa esille sen, että tehtävien täyttörajoitus ei

saa kuitenkaan olla peruste määräaikaiselle työsuhteelle.

Tapauskohtaisesti myös vakinaistamisia voidaan

täyttörajoituksen voimassaoloaikana tehdä. Lisäksi

henkilöstön edustajat nostivat esille huolen nykyisen

henkilöstön jaksamisesta, jos uusia työntekijöitä ei

palkata eläköityvien tai poislähtevien tilalle. Tehtävien

täytön rajoitukset tulevat koskemaan noin 75 %

tehtävistä eli vain joka neljännen poislähtevän tilalle

voidaan palkata uusi tekijä.

Yt-neuvottelukunnassa todettiin, että ensi vuoden

budjetin osalta on vielä mahdollista saada valtiolta

lisätalousarvioesityksessä marraskuussa korjausta Kelan

budjettiin. Mikäli lisärahaa tulee, arvioidaan mahdolliset

säästötoiminpiteet uudelleen.

Mikäli lisätalousarvioesityksessä ei kuitenkaan saada

enempää rahaa Kelalle, tulee henkilöstön osalta

mietittäväksi myös muut säästötoimenpiteet kuin

tehtävien täytön rajoitukset. Työnantaja on tältä osin jo

käynnistänyt selvitystyön mahdollisten lisäsäästöjen

aikaansaamiseksi. Kelan toimihenkilöyhdistys edellyttää,

että henkilöstöön kohdistuvat säästötoimenpiteet tulee

neuvotella yhdistyksen kanssa. Tiedotamme asiasta lisää

seuraavissa jäsentiedotteissamme.

Yhdistyksen kirje päättäjille

Kelan toimihenkilöyhdistyksen puheenjohtaja Heli

Martinmäki ja pääluottamusmies Tuula Hällfors-

Laaksonen lähettivät budjettivajeesta kirjeen Kelan

johdolle, Valtiovarainministeriöön (VM), eduskunnan

sosiaali- ja terveysvaliokunnalle sekä Kelan valtuutetuille

10.10.2018.

Kirjeessä otettiin kantaa siihen, että suurin syy valtion

talousarvioesityksen ja Kelan oman budjettiesityksen

välillä juontaa juurensa siihen, että Kelan budjetissa

huomioidaan edelleen liian pieni henkilöstömäärä

perustoimeentulotuen tekemiseen. Valtion budjetin

pohjana on Kelan arvio työntekijämäärästä vuonna 2016.

Mikäli VM:ssä huomioitaisiin se henkilömäärä

perustoimeentulotuen tekemiseen mitä siinä nykyisin

tarvitaan, ei budjettiesityksissä juuri eroa olisi.
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Lisäksi työttömyysturvan aktiivimalli tuli Kelan

hoidettavaksi tämän vuoden alkupuolella. Tehtävä

annettiin hoidettavaksi ilman henkilöstön

lisäresursointia. Aktiivimalli aiheuttaa Kelassa lisätyötä

sekä asiakaspalvelussa että ratkaisutyössä.

Työttömyysetuuden saajien aktiivisuuden puutteen

vuoksi alennettu työttömyysetuus aiheuttaa

perustoimeentulotukea saavien työttömien tukeen

tarkistuksia perustoimeentulotukiasioiden käsittelyn

yhteydessä.

Kelan arvion mukaan aktiivimallin kasvaneen työmäärän

aiheuttama lisäys toimintamenoihin on vuonna 2018

noin 8 miljoonaa euroa. Tämä tulisi myös huomioida ensi

vuoden budjetissa.

Miten leikkaukset näkyvät toiminnassa?

Yhdistyksen edustajat ottivat kirjeessään kantaa siihen,

että näin suurella budjettivajeella Kela ei pysty

suoriutumaan lakisääteisten tehtäviensä

toimeenpanosta. Henkilöstö on jo nykyisellä resurssilla

todella tiukoilla ja tekee paljon ylitöitä. Jos henkilöstöä

joudutaan vähentämään budjettivajeen takia,

henkilöstön vähennys näkyy aina suoraan asiakkaalle.

Mikäli toimintakulujen valtionosuuden määrä jää

talousarvioesityksen tasolle, eivät työntekijät pysty

takaamaan 7 arkipäivän lakisääteisessä käsittelyajassa

pysymistä perustoimeentulotuen osalta. Emme halua

saattaa etuuden käsittelyä uudelleen siihen tilanteeseen,

missä olimme vuoden 2017 keväällä.

Lisäksi Kelan muut etuudet ovat vaarassa jäädä

huonommalle tolalle pyrkiessämme pitämään

perustoimeentulotuen käsittelyajan lakisääteisessä

ajassa. Kelan nykyisellä budjetilla on jo havaittavissa, että

etuuksien käsittelyajat ovat pidentyneet.

Kirjeen lopuksi puheenjohtaja ja pääluottamusmies

totesivat, että ”Kelan toimihenkilöiden edustajina

voimme siis perustellusti todeta, että Kelan tulee saada

toimintansa turvaamiseksi sen esittämän 18 milj./€

lisärahan, joka nyt puuttuu budjettilaskelmista”.

Kirjeen pohjalta on alustavasti sovittu, että Kelan

toimihenkilöyhdistyksen edustajat tulevat tapaamaan

Kelan valtuutettujen puheenjohtajan Sari Sarkomaan.

Perustoimeentulotuen kirjeen jatko-

työt

Yhdistys lähetti kesäkuussa Kelan johdolle kirjeen

koskien perustoimeentulotuen tilannetta. Kirjeen

pohjalta yhdistyksen puheenjohtajat, pääluottamusmies

ja työsuojelun päävaltuutettu ovat tavanneet johtoa

uudemman kerran 26.9.2018. Tapaamisessa käytiin läpi

kesäkuussa perustettujen työryhmien tilanne.

Tarkemman selvityksen asiasta voi lukea Sinetistä

uutisotsikolla ”Toimeentulotuen epäkohtiin haetaan

ratkaisuja”, joka on ilmestynyt 15.10.2018. Yhdistyksen

toimijat ja Kelan johto tapaavat vielä joulukuussa asian

tiimoilta, jolloin tehdään yhteenveto selvitystyön

lopputuloksista.

Blogi Es-As toiminnasta

Yhdistyksellä on esimiehille ja asiantuntijaroolissa 

toimiville jäsenille suunnattua omaa toimintaan. 

Toimintaa järjestetään                                                     

Esimies- ja Asiantuntija-

toimikunnan toimesta.                                                               

Tätä toimintaa on avannut                                                   

blogi-kirjoituksessa toimikunnan                                   

puheenjohtaja Jarkko Malinen. 
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