Kaupunkia koskevat lainsäädäntöuudistukset
Edunvalvontakortti – laadittu 26.10.2021, päivitetty xx.xx.2021

Kuvaus edunvalvonnan kohteesta
• Kaupungin tulee aktiivisesti seurata ja vaikuttaa keskeisiin kaupungin toimintaan
vaikuttaviin lainsäädäntöuudistuksiin.
• Vaikuttamiskeinoja ovat pyydetyt lausunnot ja eri verkostoissa toimiminen.
• Tällä hetkellä meneillään olevia keskeisiä lainsäädäntöuudistuksia ovat
seuraavat;
• Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus
• Hyvinvointialueiden perustamisesta johtuen tehtävät muutokset
lainsäädäntöön
• TE-palvelujen siirrosta kuntiin johtuen tehtävät muutokset lainsäädäntöön
• Näitä on kuvattu tarkemmin seuraavilla dioilla tavoitteineen ja toimenpiteineen.

Maankäyttö- ja rakennuslain
kokonaisuudistus
• Ympäristöministeriö valmistelee Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta, uuden
lain nimeksi on tulossa Kaavoitus- ja rakennuslaki.
• Uudistuksen päätavoitteita ovat hiilineutraali yhteiskunta, luonnon monimuotoisuuden
vahvistaminen, rakentamisen laadun parantaminen sekä digitalisaation edistäminen.

• Ympäristöministeriö on lähettänyt ehdotuksen hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja
rakentamislaiksi lausuntokierrokselle 27.9.2021. Uusi laki korvaisi nykyisen maankäyttöja rakennuslain. Lausuntoja voi antaa Lausuntopalvelussa 7.12.2021 asti.
• Tämänhetkisen arvion mukaan uusi laki voisi tulla voimaan vuonna 2024.
Yhteistyökumppanit; Muut Kymenlaakson kunnat, Kymenlaakson liitto ja Kinno

Hyvinvointialueiden perustamiseen
liittyvät lainsäädäntöuudistukset
• Eduskunta on hyväksynyt sote- ja pelastustoimen uudistuksen keskeiset lait (EV 111/2021)
ja presidentti Niinistö on vahvistanut ne 29.6.2021. Lait tulevat voimaan porrastetusti.
Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa 1.7.2021. Osa säännöksistä tulee voimaan 1.3.2022
uusien aluevaltuustojen aloittaessa toimintansa. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kokonaisuudessaan hyvinvointialueille 1.1.2023.

• Keskeiset lakimuutokset liittyvät seuraaviin kokonaisuuksiin; Sosiaali- ja terveydenhuollon
sekä pelastustoimen järjestäminen, Maakunta- ja hyvinvointialuejako, Maakuntien hallinnon
ja talouden järjestäminen, Maakuntien rahoitus sekä Kuntien valtionosuusjärjestelmän
muuttaminen
Lisätietoja; Lainsäädäntö - (soteuudistus.fi)
Yhteistyökumppanit; Kymsoten muut jäsenkunnat, Kuntaliitto

TE-palvelujen siirto kuntiin lainsäädäntömuutokset
• Pääministeri Sanna Marinin hallitus linjasi kevään 2021 puoliväliriihessä TE-palveluiden
siirrosta paikallistasolle. Linjaus liittyy hallitusohjelman työllisyystavoitteeseen ja kuntien
vastuun vahvistamiseen työllisyyspalveluissa. TE-palvelut on tarkoitus siirtää kuntien
vastuulle vuoden 2024 aikana.
• Lainsäädäntöuudistus koskee mm. seuraavia; julkisista työvoima- ja yrityspalveluista
annettua lakia, työttömyysturvalakia, työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annettua
lakia, kotoutumisen edistämisestä annettua lakia, työllistymistä edistävästä monialaisesta
yhteispalvelusta annettua lakia ja kuntouttavasta työtoiminnasta annettua lakia
Yhteistyökumppanit; Kymsote ja tuleva hyvinvointialue, ELY-keskus, TE-palvelut,
KEHA-keskus, Kuntaliitto, muut Kymenlaakson kunnat

Edunvalvonnan tavoitteet ja toimenpiteet
Tavoite
Maankäyttö ja rakennuslain
uudistaminen

Tavoite
Hyvinvointialue –
lainsäädäntöuudistus

Tavoite
TE-palvelujen siirto lainsäädäntöuudistus

• Kaavoituksen ja rakentamisen
sujuvoittaminen
• Kunnan kaavoitusmonopolin turvaaminen
• Lakimuutos ei saa lisätä tarvetta
• Yhdenvertaiset ja sujuvammat palvelut
viranomaisvalvonnalle eikä
kaikille hyvinvointialueen asiakkaille
digitalisaatiovaateiden myötä lisätä
• Hyvinvointi- ja terveyserojen
kunnan kustannuksia
kaventaminen
• Lakiuudistuksen tulee tukea Kouvolan
• Oikeudenmukainen rahoitus valtion ja
kaupungin maapoliittisen ohjelman
kuntien välillä
linjauksia, maankäytön
toteuttamissuunnitelmaa ja
asuntopoliittisia linjauksia.
Toimenpide

• Palvelujen yhdenvertainen saatavuus
• Kunta ja valtio jakaisivat
työvoimapalveluiden rahoitukseen
liittyvää kustannusvastuuta
• Kuntien mahdollisuus suoriutua
tehtävästä

Kohde

Aikataulu

Valmisteluvastuu

Lausunnot

Ministeriöt,
lausuntopalvelu.fi

2021-2022

Johtavat viranhaltijat

Kuntaliiton sidosryhmäfoorumit

Ministeriöt

2021-2022

Johtavat viranhaltijat

C21 kaupunkien foorumit

Ministeriöt

2021-2022

Johtavat viranhaltijat

Laaditut/laadittavat selvitykset ja liitteet
Selvitykset - Maankäyttö- ja rakennuslaki uudistuu (mrluudistus.fi)

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus - sote-uudistus - (soteuudistus.fi)
TE-palvelut 2024 -uudistus - Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu
(tem.fi)

