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Syyskokouksen päätöksiä

Kelan toimihenkilöyhdistyksen ylintä päätäntävaltaa

käyttää valtuusto. Valtuuston syyskokouksessa

28.11.2018 käsiteltiin perinteisesti sääntöjen 16

pykälän mukaiset asiat, kuten seuraavan vuoden

toimintasuunnitelma ja talousarvio. Kokouksessa

tehtiin myös päätös uuden Ammattiliitto Unio ry:n

perustamisesta ja käsiteltiin tes-neuvottelutulos

koskien palkkausjärjestelmä-oppaan päivittämistä ja

0,1 %:in käyttämisestä (kts tiedotteen viimeinen sivu.)

Ammattiliitto Unio ry

Valtuuston ylimääräinen kokous 20.9.2018 valtuutti

hallituksen jatkamaan selvitystyötä uuden

ammattiliiton perustamisesta Nousun kanssa (kts

tiedote 10/2018). Hallitus valmisteli koko syksyn

uuden liiton perustamista ja esitti 28.11.2018

valtuustolle, että Kelan toimihenkilöt ry perustaa

Ammattiliitto Unio ry:n yhdessä Ammattiliitto Nousu

ry:n kanssa.

Valtuusto päätti uuden liiton perustamisesta ja

käsitteli muun muassa Unio ry:n säännöt,

perustamissopimuksen ja talousarvion vuodelle 2019.

Samalla valtuusto päätti siirtää uudelle liitolle

omaisuutta sekä muuttaa myös Kelan toimihenkilöt

ry:n omia sääntöjä, jotta säännöt vastaisivat uuden

liiton toimintatapoja ja jatkossa valtuuston kokouksia

voi pitää myös Skypellä.

Taustat uuden liiton perustamiseen löydät

täältä:

• puheenjohtaja Heli Martinmäen blogi 26.9.

• tiedote 14/2018

• kotisivujemme powerpoint-esitys.

Jäsenrekisterin siirtovaiheessa löydät ajankohtaista

tietoa kotisivuiltamme www.kelantoimihenkilot.fi

sekä facebookista ryhmästä Kelan toimihenkilöt.

Uuteen liittoon voit tutustua myös www.unioliitto.fi

sivuilla.
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Faktalaatikko:

1. Päätös ei edellytä jäseneltä toimenpiteitä – Jäsen kuuluu edelleen ensisijaisesti Kelan 

toimihenkilöyhdistykseen, kuten tähänkin asti. Kelan toimihenkilöt ry on Ammattiliito Unio ry:n 

jäsenjärjestö.

2. Kelan toimihenkilöt ry on 73 vuotta vanha yhdistys, joka omaa vankan kokemuksen jäsenten asioiden 

hoitamisesta Kelassa. Tästä eteenpäinkin yhdistyksen omat toimijat neuvottelevat Kela työnantajan 

kanssa työehtosopimuksesta ja nykyiset yt-valtuutetut ovat käytettävissäsi.

3. Kuulut Kelan toimihenkilöt ry:n kautta edelleen myös nykyiseen JATTK-työttömyyskassaan. 

http://www.kelantoimihenkilot.fi/yhdistys/paatoksenteko
http://www.kelantoimihenkilot.fi/files/161/tiedote_10_2018.pdf
http://www.kelantoimihenkilot.fi/yhdistys/blogi/miksi_olemme_perustamassa_uutta_ammattiliittoa.446.news
http://www.kelantoimihenkilot.fi/files/189/tiedote_14_2018.pdf
http://www.kelantoimihenkilot.fi/yhdistys/ammattiliitto_unio_ry
http://www.kelantoimihenkilot.fi/
http://www.unioliitto.fi/
mailto:tsto@kelantoimihenkilot.fi


Kelan toimihenkilöyhdistyksen tiedote 
16/2018

Käyttökatkos jäsenrekisterissä 29.11 –

3.12.2018

Kelan toimihenkilöyhdistyksen jäsenrekisteriä siirtyy

hoitamaan Ammattiliitto Unio ry. Siirtotyö käynnistyy

29.11.2018 ja sen on arvioitu kestävän 3.12.2018

saakka. Tällä aikavälillä jäsenrekisteri ei ole käytössä.

Lisätietoa löydät kotisivuiltamme uutispalstalta

osoitteessa www.kelantoimihenkilot.fi Löydät

jäsenrekisterin uudet yhteystiedot vieressä olevasta

laatikosta.

Uusi jäsenkortti postitetaan

joulukuussa

Jäsenkorttisi toimii myös vakuutuskorttina. Kelan

toimihenkilöyhdistys on joulukuun ajan sekä

Ammattiliitto Unio ry:n että Palkansaajajärjestö Pardia

ry:n jäsen, joten nykyinen Pardian jäsenkorttisi ja

jäsenvakuutuksesi ovat voimassa 31.12.2018.

Ammattiliitto Unio aloittaa virallisesti toimintansa

1.1.2019 lukien. Uusi jäsenkortti postitetaan

joulukuussa. Ammattiliitto Union järjestövakuutuksista

kerromme lisää joulukuussa ilmestyvässä

jäsentiedotteessa.

Eläkeläisjäsenille lähetetään oma jäsenkortti

joulukuussa. Eläkeläisjäsenyys ei sisällä enää vakuutuksia

1.1.2019 lukien.

Jäsenmaksut vuonna 2019

Jäsenmaksu on ensi vuonnakin 1,2 % ja enintään 40

euroa kuukaudessa. Minimi jäsenmaksu laskee 10

eurosta 6 euroon kuukaudessa. Myös ilman ansiotuloja

olevilta peritään 6 euroa kuukaudessa.

Eläkeläisjäsenmaksu pienenee 60 eurosta 30 euroon,

koska eläkeläisjäsenillä ei ole 1.1.2019 jälkeen

jäsenetuna enää järjestövakuutusta.
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Yhteystietoja 1.12.2018 

Kelan toimihenkilöt ry

Yhdistyksen toimisto on Ammattiliitto Unio ry:n 

yhteydessä osoitteessa

Ratamestarinkatu 12 A, 8krs.

00520 Helsinki

Sp: tsto@kelantoimihenkilot.fi

Kotisivut:  www.kelantoimihenkilot.fi

Facebook.com/Kelan toimihenkilöt

Tarkemmat yhteystiedot ovat kotisivuillamme ja 

lomamökkivaraukset tehdään sähköisesti 

jäsensivuilla olevan lomakkeen kautta. 

Jäsenrekisteri

Jäsenyyteesi liittyvissä jäsenrekisteriasioissa voit 

ottaa yhteyttä sähköpostilla 

jasenpalvelu@nousu.org tai puhelimitse 020 741 

29 60 (arkisin kello 10-14)

020-alkuisiin puhelinnumeroihimme soittaminen 

maksaa kiinteästä puhelinverkosta soitettaessa 

8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min ja 

matkapuhelimesta soitettaessa 8,35 snt/puhelu + 

17,17 snt/min.

JATTK-työttömyyskassa palvelee edelleen 

jäseniämme ansiopäivärahaan, vuorottelu-

korvaukseen ja liikkuvuusavustukseen liittyvissä 

asioissa.

Hietalahdenranta 13

00180 Helsinki

www.jattk.fi

asiakaspalvelu@jattk.fi

puh: 09 720 6820 (Puhelinpalvelu: ti klo 9:00-

11:30, ke klo 12:00-14:00 ja to klo 9:00-11:30. 

Poikkeuksia loma-aikoina.)

http://www.kelantoimihenkilot.fi/
mailto:tsto@kelantoimihenkilot.fi
mailto:tsto@kelantoimihenkilot.fi
http://www.kelantoimihenkilot.fi/yhdistys/yhteystiedot
mailto:jasenpalvelu@nousu.org
http://www.jattk.fi/
mailto:asiakaspalvelu@jattk.fi
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Kelaan kohdistuvat säästöt

Kelan ensi vuoden budjettiin on saatu lisärahoitusta

valtion täydentävässä talousarviossa. Aikaisemman

budjettilaskelman mukaan Kelalle kohdentuvat säästöt

olivat noin 18 miljoonaa euroa ja nyt lisärahan myötä

10 miljoonaa euroa. Lisärahan myötä on varmistunut

se, että Smartumin kulttuuri- ja liikuntaseteleihin ei ole

kohdentamassa säästöjä, vaan ne ovat jatkossakin

tukemassa työntekijöiden työhyvinvointia. Säästöjen

osalta tiedottamisvastuu on työnantajalla ja he tulevat

kertomaan muista säästöistä joulukuun aikana.

Tes-neuvottelutulos

palkkausjärjestelmän muutoksista

Kelan toimihenkilöt ry ja Kela työnantaja saavuttivat

neuvottelutuloksen koskien 1.6.2019 käytössä olevaa

0,1 % järjestelyvaraerää, jolla tehdään palkkaus-

järjestelmään tarkennuksia.

Sopijaosapuolet ovat päivittäneet palkkausjärjestelmä-

oppaan liitteen 1 vaativan tason esimerkkejä

seuraavasti:

Tulkkauksen välitystyössä vaativan tason työtä:

•Synnytysrinkien perustaminen ja ylläpito.

•Tulkkitilausten kirjaaminen ja välitys.

•Tietojen haku ja laskutuksen perusteiden

selvittäminen.

•Asiakkaiden ja tulkkien tietolomakkeiden vertailu.

Tulkkauksen välitystyössä erikoistason työtä:

•Etäpalveluna annettava vaativa asiakaspalvelu (ml

etätulkkaus).

•Palvelun yhteensovittaminen tilaisuuksien

koordinaatiotehtävissä, esimerkiksi opiskelu-

tulkkauksessa, ulkomaanmatkoilla ja isojen

tapahtumien tilauksissa.

• Perehdytystilausten koordinointi.

•Sisäinen ohjaus ja neuvonta tulkkauksen erityis-

tapauksissa, joissa tulkinta ei ole selvästi löydettävissä.

•Asiakkaan kokonaistilanteen kartoittaminen ja

palvelun toteutumisen seuranta, mm. tulkkilistan

tarkistaminen ja ylläpito sekä uusien tulkkien etsiminen

asiakkaan listalle.

Lisätään ratkaisutyön erikoistason työksi:

•Asiakkaan kokonaistilanteen kartoittaminen asia-

kirjoista ja työkykyhaastattelulla ja tähän perustuva

asiakkaan kokonaistilanteen, työkyvyn ja alustavan

kuntoutustarpeen arviointi sekä siihen liittyvä neuvonta

ja ohjaus.

•Asiakkaan työkykyprosessin seuranta sekä

mahdollisista jatkotoimenpiteistä päättäminen.

Lisätään asiakaspalvelun erikoistason työksi:

•Itsenäisenä Kelan edustajana toimiminen sidosryhmä-

yhteistyössä.

•Haastavien palvelutilanteiden hoitaminen ja sosiaali-

huoltolain mukaisten ilmoitusten harkinta ja tekeminen

asiakkuusvastaavapalvelussa tai muussa työnantajan

määrittämässä palvelussa.

Nämä uudet kriteerit määritellään palkkaus-

järjestelmäoppaan mukaisesi Kelpo keskustelu-

kierroksella 1.1 – 31.3.2019 välillä. Arviolta

tekstimuutoksilla tulee n. 140 – 150 vaativuusluokan

muutosta C1:stä C2:seen.
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