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Pääluottamusmiehenä jatkaa Tuula 

Hällfors-Laaksonen

Kelan yt-vaaleissa pääluottamusmieheksi asettui ehdolle

vain yksi ehdokas: nykyisin roolissa toimiva Tuula

Hällfors-Laaksonen. Vaalijärjestyksessä on sovittu, että

mikäli pääluottamusmiehen tai työsuojelun

päävaltuutetun vaaleissa ehdolle asettautuu vain yksi

henkilö, tulee hän suoraan valituksi ilman vaaleja.

Tuula on toiminut pääluottamus-

miehenä kesäkuusta 2016 lukien.      

Onnittelut Tuulalle                     

jatkokaudesta!

Yt-vaalit 7. – 13.11.2018

Kelassa järjestetään yt-vaalit, joissa valitaan Kelaan

työsuojelun päävaltuutettu sekä varsinaiset yt-

valtuutetut ja henkilökohtaiset varavaltuutetut

seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 2019 – 2021.

Yt-vaalit järjestetään 7.-13.11.2018 sähköisesti Kelan

sähköisen vaalijärjestelmän avulla. Äänioikeutettuja ovat

kaikki Kelan työntekijät. YT-valtuutettujen ja

varavaltuutettujen vaaleissa voi äänestää myös muita,

kuin ehdolle asetettuja. Sen vuoksi yt-valtuutetun ja yt-

varavaltuutettujen vaalit järjestetään yt-alueella, vaikka

ehdokasasettelussa asettautuisi ehdolle vain yksi.

Äänestys tapahtuu siten, että Kela lähettää jokaisen

omaan työsähköpostiin henkilökohtaisen äänestyslinkin

keskiviikkona 7.11.2018, joka ohjaa henkilökohtaiselle

sähköiselle äänestyslomakkeelle. Äänestysaikaa on

13.11.2018 kello 15.00 saakka. Linkillä voi äänestää vain

kerran. Vaaleissa pystyy äänestämään vain sähköisesti

omasta työsähköpostiosoitteesta.

Tutustu yt-vaalien ehdokkaisiin

Yt-vaalien ehdokkaat ovat voineet tehdä halutessaan

lyhyen esittelyn itsestään yhteiseen vaalimainokseen.

Ehdokkaisiin pääset tutustumaan täältä.

Ehdokkaat työsuojelun päävaltuutetuksi 
Työsuojelun päävaltuutetuksi on ehdolla neljä henkilöä: 

Tiina Norppa Tampereelta, 

Anne Tamminen Helsingistä, 

Ulla Tynkkynen Oulusta ja 

Lea Männistö Jyväskylästä. 

Henkilöesittelyt löytyvät 

yhteisen vaalimainoksen alkupäästä. 

Esimies- ja asiantuntijatoimikunta on

jatkossa Esimiestoimikunta

Yhdistyksellä on vuodesta 2012 ollut oma esimies- ja

asiantuntijatoimikunta. Esimiesjäseniltä on tullut toivetta

siitä, että yhdistyksellä tulisi olla pelkästään esimiehille

suunnattua toimintaa, jossa he voivat keskustella oman

työnsä asioista. Yhdistyksen hallitus on kokouksessaan

23.10.2018 päättänyt muuttaa Esimies- ja

asiantuntijatoimikunnan ensi vuoden alusta lukien

Esimiestoimikunnaksi.

Uuden ammattiliiton toimesta tullaan kuitenkin

järjestämään edelleen Esimies- ja asiantuntijatoimintaa.

Tämä toiminta on vielä suunnittelun asteella. Siellä

tarjotaan vertaistukea myös asiantuntijaroolissa oleville

jäsenille. Lisäksi asiantuntijajäsenien asioita hoidetaan

jatkossakin eri alueyhdistyksien tilaisuuksissa. Varsinkin

Päätalon ja Pitäjänmäen alueyhdistys tarjoaa

asiantuntijajäsenille yhteisen tapaamisforumin.

Kiitos nykyiselle Esimies- ja Asiantuntijatoimikunnalle

työstänne !
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Uusi liitto on Ammattiliitto Unio ry

Kelan toimihenkilöt ry on valmistelut koko syksyn ajan

Ammattiliitto Nousu ry:n kanssa uuden yhteisen liiton

perustamista. Ammattiliiton nimestä järjestettiin

nimikilpailu, johon tuli yli 100 erilaista nimiehdotusta.

Nimen joukosta uuden liiton nimeksi valikoitui

Ammattiliitto Unio ry. Tutustu täältä uuteen liittoon.

Uuden liiton ensimmäinen edustajiston kokous pidetään

29. – 30.11.2018. Edustajistossa tulee olemaan Kelan

toimihenkilöyhdistyksellä 11 paikkaa ja ammattiliitto

Nousulla 10 paikkaa. Uuden liiton puheenjohtaja tulee

Noususta ja varapuheenjohtaja Kelan toimihenkilö-

yhdistyksestä. Edustajiston puheenjohtaja tulee

puolestaan meiltä ja varapuheenjohtaja Noususta.

Uudessa liitossa tulee olemaan noin 8 000 jäsentä.

Vakuutukset uudessa liitossa

Jäsenvakuutuksiin tulee muutoksia ensi vuoden alusta

lukien uuden liiton myötä. Nykyinen jäsenvakuutus

päättyy IF:ssä 31.12.2018 ja uudet jäsenvakuutukset

Turvassa alkavat 1.1.2019 lukien.

Vakuutusyhtiö IF on kuitenkin luvannut, että he tekevät

kansamme erillisen sopimuksen henkivakuutus

Primuksesta ja tarjoavat järjestöalennukset muihin

henkilökohtaisiin vakuutuksiin. Tämä tarjous on vielä

IF:ssä laskennassa. Kerromme sopimuksen sisällöstä

tarkemmin, kun ehdot varmentuvat.

Huomaathan, että jos lähdet matkalle siten, että olet

matkalla vuoden 2018 lopussa ja 2019 alussa, niin

Pardian IF:n kautta ottama vakuutus on voimassa

31.12.2018 saakka ja Turvan vakuutus 1.1.2019 lukien.

Näin molemmat jäsenkortit tulee olla matkassa mukana.

Uuden liiton jäsenkortit tullaan postittamaan ennen

joulua.

IF:n vakuutuksen loppumisen myötä tulee

jäsenvakuutuksen osalta päättymään matka-

tavaravakuutus. Pääsääntöisesti matkatavaravakuutus

kuuluu kotivakuutukseen, joten se kannattaa varmistaa

matkalle lähtiessä. Muutoin jäsenvakuutus pysyy

ennallansa eli se tulee pitämään sisällänsä vapaa-ajan

tapaturmavakuutuksen ja matkustajavakuutuksen.

Tarkat tiedot vakuutuksien muutoksista kerromme

joulukuussa.

Ammattiliitto Unio aloittaa 1.1.2019

Ammattiliitto Unio tulee aloittamaan toimintansa

joulukuussa 2018. Virallisesti toiminta käynnistyy

kuitenkin 1.1.2019 lukien, jolloin nykyinen ammattiliitto

Nousun henkilöstö siirtyy Ammattiliitto Unio ry:n

työntekijöiksi. Samasta ajankohta lukien siirtyvät meidän

jäsenten jäsenmaksut uudelle liitolle.

Ammattiliitto Unio ry:n myötä Kelan toimihenkilö-

yhdistyksen toimintaan tulee jonkin verran muutoksia.

Yhdistys kuitenkin säilyttää työehtosopimuksensa

edelleen omissa nimissä ja yhdistyksen valtuusto päättää

työehtosopimuksen neuvottelutavoitteista,

neuvottelutuloksen hylkäämisestä tai hyväksymisestä

sekä mahdollisista työtaistelutoimenpiteistä.

Lisäksi yhdistyksellä on edelleen jatkossa oma toimintaa

nuoriso- ja esimiesjäsenille ja alueyhdistykset järjestävät

alueella toimintaa aktiivisesti. Jatkossa Ammattiliitto

Unio ry järjestää vuosittain valtakunnallisen jäsen-

tapahtuman. Tämän tapahtuman yhteyteen voidaan

järjestää joka vuosi meidän oma osuus, jossa käydään

läpi ajankohtaisia Kelaa koskevia asioita.
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