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9:00 Tervetuloa
Ellen Vogt, Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriön 
tilannekatsaus
Ritva Liukonen, STM
Kirsi Kaikko, STM
Eveliina Pöyhönen, STM 

Kelan tilannekatsaus
Marja-Leena Valkonen, Kela

TEM tilannekatsaus
Lari Anttonen, TEM

Alueiden/kuntien ajankohtaisia 
kuulumisia ja kysymyksiä

11.00 Tapaamisen päätös
Seuraava tapaaminen
8.5.2020 klo 9.00

Ohjelma 24.4.2020



Pelisäännöt
• Kirjoittakaa kaikki kokoukseen 

liittyessänne, keitä olette ja mistä tulette 
(alue + organisaatio)

• Pidetään mikit kiinni, kun ei ole omaa 
puheenvuoroa

• Muista avata mikrofoni, kun on oma 
puheenvuorosi

• Puheenvuoroja voi pyytää kirjoittamalla 
Skypen viestikenttään pvp
• Älä huutele! ;-)

• Kun puhut, kerro kuka ja mistä olet

• Koko tapaamisen ajan voit esittää 
kysymyksiä ja kommentoida Skypen 
pikaviestinä
• Annika Korpela tekee muistiinpanoja 

keskustelusta
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Muuta infoasia



Asuntolainan lyhennys ja toimeentulotuki
• Toimeentulotukea ei saa ulosmitata tai kuitata (Totul 26 §)

• Pankkien järjestelmät veloittavat erääntyneet asuntolainan lyhennykset suoraan 
heti tilivarojen salliessa, jos lyhennysvapaasta tai muusta joustosta ei ole sovittu.

• Asiakkaiden olisi siis tehtävä lyhennysvapaahakemukset heti, kun tulojen 
pienentyminen on tiedossa, ettei tililtä kuitattaisi  esim. toimeentulotukia.

• Mikäli asiakkaan lainanlyhennys on kuitattu tilille tulleesta toimeentulotuesta, 
asiakkaan tulee ensisijaisesti pyytää pankkia palauttamaan kuittauksen osuus ja 
samalla käynnistää lyhennysvapaa tms. neuvottelu pankin kanssa.

• Jos asiakas katsoo pankin toimineen väärin toimeentulotukea tilille hyvitettäessä, 
hän voi olla yhteydessä Rahoitus- ja vakuutusneuvonta Fineen.

• Pankkien lyhennysvapaan hakemusjonot vähintään muutamia viikkoja, mutta eivät 
kuitenkaan kuukausia
• Ainakin jotkut pankit laittavat lyhennysvapaan voimaan myös takautuvasti eli 

palauttavat jo veloitettuja lyhennyksiä tarpeen mukaan

• Huom! Kaikki eivät saa lyhennysvapaata, on riippuvainen asiakkaan 
asiointihistoriasta 
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Kuntien varautumispäivä

Sopimukset ja sopimusjohtaminen 28.4.2020

Oletko vastuussa kuntasi kriittisistä toiminnoista ja sopimuksista? Tuottaako kriittisiä 
palveluita tai niihin liittyviä tukitoimintoja jokin muu toimija, kuin peruskunta? 
Kattaako kuntasi riskienhallinta ja jatkuvuudenhallinta koko kuntakonsernin, 
osakkuusyhteisöt ja yksityiset palveluntuottajat?
Tapahtumassa käsitellään yhteistyömallien ja monituottajamallien keskeisiä 
kysymyksiä, kuten
▪ Mitkä ovat sopimusperusteisen varautumisen periaatteet ja toimintamallit?
▪ Mitä tulee huomioida jo palveluita hankittaessa?
▪ Miten sopimuskaudella riskienhallinnasta ja varautumisesta huolehditaan 

sidosryhmien ja kumppanien kanssa?
▪ Mitä nopea teknologian ja toimintaympäristön muutos edellyttää varautumisen 

periaatteilta ja sopimusmalleilta?
Tapahtumassa käytännön ohjeita jakavat parhaat osaajat, joilla on monipuolista 
kokemusta sopimuksista, riskeistä ja varautumisesta.
Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Kuntaliiton kanssa. 

Tutustu ohjelmaan ja puhujiin! Tilaisuuteen voit osallistua vain etäyhteydellä.

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU

https://tapahtumat.fcg.fi/kuntien-varautumispaivat-2020
https://tapahtumat.fcg.fi/kuntien-varautumispaivat-2020/ohjelma
https://tapahtumat.fcg.fi/kuntien-varautumispaivat-2020/puhujat
https://tapahtumat.fcg.fi/kuntien-varautumispaivat-2020


Kysymys kentälle:
• Mikä/mitkä asiat olisivat ensi arvoisen 
tärkeitä ottaa huomioon EXIT-strategiassa 
työikäisten osalta?
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www.kuntaliitto.fi

Kiitos ja 
jaksamista kaikille!
Pysytään terveinä!
Ellen Vogt
0443 130170
etunimi.sukunimi@organisaationnimi

http://www.kuntaliitto.fi/
https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/



