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HE-LUONNOS LAEIKSI KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN ERÄIDEN OIKEUSTOIMIEN 
VÄLIAIKAISESTA RAJOITTAMISESTA JA PARAS-PUITELAN VELVOITTEIDEN 
JATKAMISEKSI; KUULEMISTILAISUUS, HELSINKI 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää kuulemistilaisuuden myöhemmin jaettavasta hallituksen 
esitysluonnoksesta laiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta. 

 
Aika Torstai 23.11.2017 klo 13-16 
 
Paikka Unioninkadun Juhlahuoneistot, Unioninkatu 33, 00170 Helsinki 
 
 Maakunta- ja sote-uudistuksen voimaantulo siirtyy aiemmin kaavaillusta vuodella si-

ten että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy maakunnille 1.1.2020. 
Sen vuoksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittami-
sesta annetun lain (548/2016) ja eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta anne-
tussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain (490/2014) voimas-
saoloaikaa on tarpeen jatkaa vuodella. Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu 
hallituksen esitystä näiden lakien voimassaoloajan jatkamiseksi. Samalla kuntien ja 
kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta annetun lain mu-
kaisia ehtoja rakennusinvestointien toteuttamiselle ja laajojen ulkoistussopimusten te-
kemiselle on tarkoitus muuttaa. Esitysluonnos lähetetään kutsutuille 15.11.2017. 

 
 Kuulemistilaisuuden osallistujilla on mahdollisuus tuoda esiin näkökulmia, joita tulisi 

ottaa huomioon valmistelussa.    
 
 Kuultaviksi kutsutut tahot voivat lähettää kaksi edustajaa tilaisuuteen. Kukin taho voi 

käyttää yhden enintään viiden minuutin mittaisen puheenvuoron ja jättää näke-
myksensä esitysluonnoksesta myös kirjallisesti. 

 
 Kirjalliset näkemykset pyydetään toimittamaan 22.11.2017 klo 16:15 mennessä säh-

köisesti osoitteisiin: kirjaamo@stm.fi ja jaana.aho@stm.fi  (viitteellä: 
STM114:00/2017)  

 
 Ilmoittautuminen viimeistään ma 20.11.2017 oheisen linkin kautta  
 Ilmoittautumislinkki 

 
OHJELMA 
kahvit ja lounasleivät klo 12:30   
 
13:00 Tilaisuuden avaus / ylijohtaja Kirsi Varhila 
 
13:10 Hallituksen esitysluonnoksen esittely / hallitusneuvos Pekka Järvinen 
 
13:30 Kuuleminen/keskustelu / ylijohtaja Kirsi Varhila, tilaisuuden puheenjohtaja 
 
16:00 Tilaisuuden päätös  
 
 Lisätietoja:  

Ylijohtaja Kirsi Varhila, STM p. 0295 163338  
Hallitusneuvos Pekka Järvinen STM p. 02951 63367 
Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, VM p. 0295 530079  
Lainsäädäntöneuvos Minna-Marja Jokinen, VM p. 0295 530820 

mailto:kirjaamo@stm.fi
mailto:jaana.aho@stm.fi
https://link.webropolsurveys.com/S/D90CBE67932BC7FB
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LIITE Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väli-

aikaisesta rajoittamisesta annetun lain muuttamisesta ja eräiden kunta- ja palvelurakenne uu-
distuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain muuttami-
sesta. Lähetetään 15.11.2017 

 
 

KUTSUTUT 
o  Ilkka Luoma, Keski-Pohjanmaa  
o  Mikael Palola, Keski-Suomi  
o  Jussi Lehtinen, Kymenlaakso 
o  Jaakko Herrala, Pirkanmaa 
o Kati Liukko, Kansanterveystyön johtajien verkosto  
o Seija Aaltonen, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä  
o Göran Honga, Sairaanhoitopiirien johtajat ry  
o  Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri 
o  Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 
o Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 
o Itä-Suomen aluehallintovirasto   
o Elinkeinoelämän keskusliitto, EK  
o Hyvinvointialan liitto  
o Lääkäripalveluyritykset ry  
o Maakuntien tilakeskus Oy 
o SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry  
o Heidi Rämö, Kuntajohtajat ry   
o Suomen Kuntaliitto 
o Kunnat:  

 Espoo  
 Hattula  
 Iisalmi   
 Inari  
 Jyväskylä  
 Kajaani  
 Kauhajoki  
       Kemi 
 Kouvola  
 Kuusamo  
 Lestijärvi 
   Mänttä-Vilppula 
 Oulu  
 Turku  
 Vaasa  

 
 


