
Maakunnallistuva 
aikuissosiaalityö –
kehittämisverkoston 
tilannekatsaus koronakriisistä

15.6.2020 klo 9-11 SfB

ellen.vogt@kuntaliitto.fi



2

9:00 Tervetuloa
Ellen Vogt, Kuntaliitto

STM tilannekatsaus ja katsaus sote-uudistuksen 
etenemiseen
Ritva Liukonen, STM
Henna Leppämäki, STM

Kelan tilannekatsaus
Marja-Leena Valkonen, Kela
Susanna Hytönen, Kela

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelman 
toimeenpano
Anu Muuri, THL

Alueiden/kuntien ajankohtaisia kuulumisia
ja kysymyksiä 

Sote-rakenneuudistusta koskevien lakiluonnosten 
käsittely verkostossa ja seuraava tapaaminen
erityisasiantuntija Karri Vainio, Kuntaliitto

11.00 Tapaamisen päätös

Ohjelma 15.6.2020



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
3



Sote-rakenneuudistuksen 
käsittely verkostossa



Sote-uudistuksen aikataulu 2020–2022

2019 2020 2021 2022 2023

HE-luonnos

lausunnoilla

15.6.–25.9.2020

HE

eduskuntaan

12/2020

Lakien 

voimaan tulo

Väliaikais

hallinto 

Maakunta-

vaalit

alkuvuosi 

2022

Sote-

maakunta-

valtuustojen

toimikausi

alkaa 3/2022

Sote-

maakunnille 

siirtyvät 

tehtävät

1.1.2023

HE-valmistelu
Lausunto-

kierros

Eduskunta-

käsittely
Väliaikaishallinto Sote-maakuntavaltuusto

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman kehittämishankkeet 2020–2022

Rakenneuudistusta koskevat 

kehittämishankkeet 2020–2021

Muut kehittämishankkeet 2020–2022

Avustuspäätökset 6/2020 –
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Lausuntokierrokseen valmistautuminen 
Kuntaliitossa
Lausuntokierrokselle tuleva lakiluonnoskokonaisuus sisältää yli 40 lakia

• Koska kunnat ovat olleet lähes kokonaan sivussa tähänastisesta valmistelusta, on 
lausuntokierroksen merkitys ja kuntien näkemysten huomiointi entistä tärkeämpää

Kuntaliiton tavoitteena
• tukea kuntatoimijoita niiden omien lausuntojen valmistelussa 
• hyödyntää monipuolisesti kuntaverkostojen näkemyksiä Kuntaliiton oman lausunnon 

kasaamisessa

Seuraavat askeleet 
• Kuntaliiton sote-tulevaisuuspäivä webinaari uudistuksen rahoitus- ja 

omaisuuskysymyksistä to 11.6. klo 9:00 alkaen
• Lakiluonnosten julkaisun jälkeen kaikille Kuntaliiton kuntaverkostoille suunnattu 

yhteinen webinaari ensihavainnoista ti 23.6. klo 9:00-9:45
• Käsittely kuntaverkostojen kanssa elokuussa
• Kuntaliiton lausunnon valmistelu ja kuntien tukeminen elo-syyskuussa
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Rahoitus- ja omaisuus
• Rahoituksen siirto kunnilta 
maakunnille (siirtolaskenta, 
kuntien vos muutokset ja 
tasausmekanismit, 
veroprosentin leikkaus)

• Kuntien omaisuuden siirto 
ja kompensaatio

•Maakuntien rahoitus 
(rahoituskriteerit, 
rahoitushuolto, talouden 
ohjaus)

•Maakunnille siirtyvien 
kiinteistöjen hallinta

• Kunnille jäävät kiinteistöt ja 
vuokrausmalli

Palvelut ja yhdyspinnat
• Sote (järjestäminen, 
tuottaminen, ohjaus ja 
kehittäminen)

• Pelastustoimi 
(järjestäminen, 
tuottaminen, ohjaus ja 
kehittäminen)

• Kuntien rooli, 
maakuntien ja kuntien 
yhteistyö ja työnjako

• Tietojärjestelmien ja 
tiedonhallinnan 
kysymykset 
(tiedonhallinnan ohjaus, 
rekisterinpito, työnjako 
ym.)

Maakunnan hallinnon 
järjestäminen
•Maakunnan tehtävät 
•Maakuntajako
•Demokratia ja 
vaikuttaminen

• Toimielimet ja 
johtaminen

• Kielikysymykset
•Uudenmaan 
erillisratkaisu

Toimeenpano
•Uudistuksen aikataulu ja 
vaiheistus 

•Muutoskustannukset 
maakunnille ja kunnille

• Sopimussiirrot
•Henkilöstösiirrot

Kuntaverkosto-
käsittelyjen 
mahdollisia aiheita 



Torstai 20.8.2020 klo 9-12

Klo 9.00-10.00 
Miten kesä on mennyt ja koronatilanne
Klo 10.00-12.00 
SOTE-rakenneuudistuksen 
lakiesityksen käsittely yhteistyössä 
Kuntaliiton muiden asiantuntijoiden 
kanssa
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Seuraava tapaaminen



www.kuntaliitto.fi

Kiitos ja 
hyvää kesää kaikille!

Ellen Vogt
Kysymykset
soster@kuntaliitto.fi

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/



