
Toimeentulotuen ja 
aikuissosiaalityön 
kuntaverkosto
10.3.2020 klo 12-15.30 SfB ja Kuntatalo

ellen.vogt@kuntaliitto.fi



Ohjelma 10.3.2020
12:00 Tervetuloa

erityisasiantuntija Ellen Vogt, Kuntaliitto

Kelan toimeentulotuen toimeenpanon 
ajankohtainen tilanne

etuuspäällikkö Marja-Leena Valkonen, Kela

12:50 Tietosuoja ja tietojenvaihto lainsäädännössä 
ja käytännössä kuntien ja Kelan välillä 
toimeentulotukiyhteistyössä

johtava lakimies Sami Uotinen, Kuntaliitto 
lakimies Annika Korpela, Kuntaliitto

Keskustelua ja kommentteja

13:40 Kahvitauko

14.00 Kumppanuusyhteistyö Kelan ja kuntien välillä 
Eteläisessä vakuutuspiirissä 
etuuskäsittelypäälliköt Sanna Nyholm ja 
Chris-Marie Hydén-Sorsa ja Sari Pitkonen, Kela

Kommentaattoreina: 
johtava sosiaalityöntekijä, Sanna Mutikainen, 
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

johtavat sosiaalityöntekijät Tarja Mäntynen ja 
Tuula Kotimäki,  Kymenlaakson sosiaali- ja 
terveyspalvelujen kuntayhtymä

Pääkaupunkiseudulla

etuuskäsittelypäällikkö Sari Pitkonen, Kela

Kommentaattoreina: 
aikuissosiaalityön päällikkö Pasi Sipola, Espoo ja 
projektipäällikkö Kaisa Saarinen, Helsinki

14:40 Yhteistä työtä Oulussa – Kela ja Oulun kaupunki

toimeentuloturvakeskuksen päällikkö Sari Kenttä, 
Kela ja sosiaalijohtaja Arja Heikkinen, Oulun kaupunki

15:10 Ajankohtaista infoa 

erityisasiantuntija Ellen Vogt

15:30 Päivän päätös ja seuraava tapaaminen
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Pelisäännöt
• Pidetään mikit kiinni, kun ei ole omaa 

puheenvuoroa

• Muista avata mikrofoni, kun on oma 
puheenvuorosi

• Koko tapaamisen ajan voit esittää 
kysymyksiä ja kommentoida Skypen 
pikaviestinä

• Annika Korpela seuraa viestejä

• Puheenvuoroja voi pyytää kirjoittamalla 
Skypen viestikenttään pyynnön

• Älä huutele! ;-)

• Kerro puheenvuorosi alussa kuka ja mistä 
olet

• Myös Kuntatalolla puheenvuoroja käyttävät

• Alustajat: Kunnioittakaa toisianne ja 
pysykää aikataulussa ☺
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Ajankohtaista infoa



Sosiaaliturvakomiteaa ollaan juuri 
asettamassa
• https://stm.fi/sosiaaliturvauudistus

• Toimikausi 3/2020-2027 -> kaksi hallituskautta
• Parlamentaarinen komitea
• 5 alajaostoa: työllisyyden ja osaamisen jaosto, työ- ja toimintakykyjaosto, asumisen 

jaosto, hallintojaosto sekä tutkimus- ja arviointijaosto
• KL tässä vaiheessa mukana komiteassa asiantuntijajäsenenä, työ- ja 

toimintakykyjaostossa sekä asumisen jaostossa.

• Toteutetaan vaiheittain. Ensin valmistellaan tiekartta ja välitavoitteet ja 
arvioidaan, mitä voidaan toimeenpanna jo tällä hallituskaudella.

• Ensimmäiset toimenpiteet voidaan ajoittaa jo vuodelle 2020?

• Asettamisasiakirjaluonnoksessa todetaan lisäksi, että Sanna Marinin hallitus 
toteuttaa toimeentulotukilain kokonaisuudistuksen jo tällä hallituskaudella (vrt. 
hallitusohjelma) 

• Erillinen ryhmä uudistusta varten?
• KL:n näkemys: Pikaisesti tehtävä välttämättömät muutokset toimeentulotukilakin 

prosessien sujuvoittamiseksi, kokonaisuudistus sotu-uudistuksen yhteydessä 5

https://stm.fi/sosiaaliturvauudistus


Asiakasmaksulakia ollaan uudistamassa
• Esitys parhaillaan lausunnolla

• https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/asiakasmaksulaki-
lausunnolle-maksuttomuutta-laajennetaan-ja-maksuja-kohtuullistetaan

• Ei kokonaisuudistus, mutta sisältää useita elementtejä viime hallituskauden 
rauenneesta esityksestä

• Keskeisimpiä ehdotettuja muutoksia luonnoksessa 
• Maksuttomia palveluja lisätään mm. hoitajakäynnit
• Maksukattoa laajennetaan mm. hammashoito

• Maksut, joihin on myönnetty toimeentulotukea kerryttäisivät maksukattoa
• Asumisen maksuja yhdenmukaistettaisiin

• Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun sekä pitkäaikaisten asumispalvelujen 
asiakasmaksut määräytyisivät yhdenmukaisin perustein.

• Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, laitoshoidon ja perhehoidon asiakasmaksuihin 
sovellettaisiin myös pitkälti yhdenmukaisia määräytymisperusteita.

• Vähimmäiskäyttövara tehostettuun palveluasumiseen

• Voimaan 1.1.2021 (budjettilaki)

• Digitalisaation hyödyntäminen ja asiakasmaksut sekä asiakasmaksuprosessit –ko-
keilujalostamo 28.5., jatkuu syksyllä-> KL+ kunnat, Kela, VM, STM
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Tulevaisuuden sosiaali- ja 

terveyskeskus –ohjelma (STM:n

mom. 33.60.39)

Muut kehittämishankkeet 

(STM:n mom. 33.60.39)

Rakenneuudistuksen 

valmistelua tukevat hankkeet 

(VM:n mom. 28.70.05)

Alueille jaettava 

määräraha

70 m€ vuonna 2020, käytettävissä 

vuosina 2020-2022, rahoitus kaikille 

alueille suhteellisesti. 

n. 20-25 m€ vuonna 2020, 

käytettävissä vuosina 

2020-22

Yhteensä n. 120 m€, vuosille 

2020-2021, rahoitus alueille osin 

suhteellisesti.

Hakuaika 20.1.-31.3.2020 15.2-30.4.2020 (arviolta) n. 20.1.-31.3.2020

Alueelliset toimijat Alueelliset kuntien tai kuntayhtymien 

hankkeet (pääsääntöisesti väh. 80% 

maakunnan  väestöpohjasta)

Kunta tai kuntayhtymä, 

myös yksittäiset kunnat ja 

järjestöt

Alueelliset kuntien tai 

kuntayhtymien hankkeet 

(pääsääntöisesti väh. 80% 

maakunnan väestöpohjasta)

Haun (ensisijainen) fokus Peruspalveluiden (tuotannon)

toiminnallinen kehittäminen

Muiden kohdennettujen 

sosiaali- ja 

terveyspalveluiden 

(tuotannon) toiminnallinen 

kehittäminen

Toimenpiteet, jotka tukevat sote-

uudistuksen valmistelua,

erityisesti järjestämisvastuun 

siirtymistä (ml. tietotekniset 

ratkaisut)

Valtion rahoitusosuus 100% 80% 80%

Koordinaatio Tulevaisuuden sote-keskus 

koordinaatioryhmä (STM, THL)

STM:n linjaorganisaatiot Alueelliselle valmistelulle 

asetettava erillisjaosto

Hankehallinta STM ja THL (sisällöllinen) STM STM ja THL

Valtionavustukset



• https://soteuudistus.fi/valtionavustushaut

• Nyt meneillään sote-keskushaku sekä sote-rakenneuudistuksen tukemista 
kehittävien hankkeiden hankehaku (järjestäminen, digi).

• Huhtikuussa 2020 avautunee valtionavustushakuja, joissa jaetaan yhteensä 
20 - 25 miljoonaa euroa, hepu-haku ensimmäinen, muut perässä

• lastensuojelun kehittämiseen
• mielenterveysstrategian toimeenpanoon
• Työkykyohjelmaan
• vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetin kokeiluihin 

(hakuaika 25.3.-25.5.2020)
• Kotihoidon kehittämiseen
• Asunnottomuutta vähentävien sote –palvelujen kehittämiseen

• Lisäksi tulossa ilmeisesti syksyllä työllisyyden kuntakokeilun 
täydennyshaku
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Valtionavustushaut 2020

https://soteuudistus.fi/valtionavustushaut


• Ajatus on, että järjestöt ovat kuntien/kuntayhtymien hankkeissa 
mukana yhteistyökumppaneina

• STEA avaa huhtikuussa oman rahoitushaun järjestöille

• Hakua ei ole koordinoitu Tulevaisuuden sote-keskusohjelman 
kanssa

• Rahaa jaettaneen 380 milj euroa
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Järjestöjen rahoitus



Koulutuksia tapahtumia
• Kuntaliiton live-webcastit

• Sote-studio, seuraava lähetys 18.3.2020
• Työllisyystiistai, seuraava lähetys 14.4.2020 (11.2. materiaalit eivät vielä sivuilla)

• SOTE-tulevaisuuspäivä 10.5.2020, Kuntatalolla

• FCG:
• SOTE-foorumi, 25.3.2020 
• Johtavat sosiaalityöntekijät 2020 1.-2.4.2020
• Asumispalvelut sosiaalihuollossa, 15.4.2020
• Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet 2020, 27.-28.5.2020
• Terveyssosiaalityö 2020, 3.6.2020 - 4.6.2020
• Sosiaaliohjaajat 2020, 10.6.2020 - 11.6.2020

• Kela: 
• Verkkokoulu sosiaalihuollon ammattilaisille Kelan etuuksista ja palveluista avautuu 

maaliskuun lopussa
• Lisätietoa Kelan Toimeentuloturvainfosta!
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https://www.kuntaliitto.fi/kuntaliiton-webcastit
https://www.kuntaliitto.fi/tapahtumat/2019/sote-tulevaisuuspaiva
https://koulutus.fcg.fi/Koulutuskalenteri/Koulutustuote/id/10999
https://koulutus.fcg.fi/Koulutuskalenteri/Koulutustuote/id/10995
https://koulutus.fcg.fi/Koulutuskalenteri/Koulutustuote/id/11009
https://koulutus.fcg.fi/Koulutuskalenteri/Koulutustuote/id/10998
https://koulutus.fcg.fi/Koulutuskalenteri/Koulutustuote/id/11000


Seuraava verkoston 
tapaaminen

2.6.2020
Klo 12-15.30

Aiheena ainakin turvapaikanhakijoiden ja kielteisen turvapaikkapäätöksen sekä 
muiden paperittomien sosiaali- ja terveyspalvelut



www.kuntaliitto.fi

Kiitos ja 
ihanaa kevättä!
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/



