
Muistio 27.3.2020  

 

- Ellen Vogt avasi palaverin 

- Paikalla edustusta STM:stä, Kelasta, Kuntaliitosta ja kuntien edustajia. 

- Ellen kertoi lyhyesti palaverin tavoitteista 

 

STM puheenvuoro 

- Virva Juurikkala esitteli ensin valmiuslain pykäliä, 

- STM:n vastuulla 86 §, 87§ ja 88 § 

o tässä vaiheessa voimassa 13.4 2020 saakka, Virvan mukaan tullaan jatkamaan 

voimassaoloa, valmistelut käynnissä 

- 86 § sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikön toiminta (laajentaminen ja muuttaminen) 

o STM voi antaa määräyksiä 

o ei vielä käsitelty 

o lähinnä yksityiset 

- Palveluntarpeenarvioinnista voidaan luopua 

- Yleisohje löytyy ministeriön sivuilta 

o lähetetään tänään myös kuntien kirjaamoihin 

- Virva korosti, että peruspalvelut on turvattava 

- Ritva Liukonen jatkoi STM: puheenvuoroa 

- Ohjaus- ja neuvontapalvelut oltava helposti saavutettavissa, myös mahdollisuus live-tapaamisiin 

o kaikkia ei tieto koronasta ole saavuttanut 

- Kuntouttava työtoiminta -kunta voi keskeyttää 

o voi jatkaa, jos voidaan järjestää muulla tavoin 

o harvinaista, että voidaan järjestää muulla tavoin 

- Kunnat voivat myöntää ehkäisevää toimeentulotukea kiireellisen ja välttämättömän avun 

turvaamiseksi ilman Kelan tekemää arvioita perustoimeentulotuesta toimeentulotukilain 14 §:n 3 

momentin perusteella 

- Perustotua ei alenneta 

- Jatkossa mahdollisesti muita helpotuksia, kela/kunta 

- Ensi viikolla tulossa Kuntainfo 

- STM: n puheenvuoron jälkeen keskustelua kuntouttavasta työtoiminnasta 

o TE-hallinto ottanut linjan, että katkeaa 

o piti olla tauko 

- STM selvittää TE- hallinnon toimintaa ja vie viestiä eteenpäin 

Kelan puheenvuoro  

- Kelan poikkeusohje tästä päivästä lähtien 

- Kela tekee viran puolesta pidempiä päätöksiä 

- Asumisen turvaaminen 

o maksetaan suoraan vuokranantajalle Toimeentulotukilaki 16.2 § 

o ei kehotusta hakea edullisempi asunto 

o asumismenojen kohtuullistaminen 

o asumistuen maksaminen suoraan hankalaa, laki ei taivu 

- Perusosan alentamisesta luovutaan 



- Hakemuksen voi tehdä myös suullisesti 

- Keskusteltiin kelasta tulevista ilmoituksista, jatkossa myös kaikki ilmoitukset kuntiin, kunta arvioi ne 

- Keskusteltiin lääke ja ruokakuluista 

Kuntien esiintuomia asioita 

- Sosiaalihuollon ammattilaiset ja lääkehuollon kurssit? 

- Korona koodi  

o käytössä jo osassa kuntia 

o hyvä ottaa käyttöön, voidaan kohdentaa kustannukset 

- Henkilöstön suojautumisohjeet 

o terveydenhuollon ohjeet eivät sovellu 

o STM ilmeisesti lähettämässä ohjeistusta 

- Ruokakassi toiminta 

o mahdollisimman hyvää tietoa kuntien omilla sivuilla 

o STM:n mukaan kolmas sektori aktivoitunut 

o Espoo: vaikeuksia kun toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön, joka nyt 

kotona/karanteenissa 

o Kunnilla olisi hyvä olla joku numero, jonka Kela voi myös viedä omiin tietoihinsa 

- Korona johtoryhmissä puuttuu sosiaalipuolen edustus kokonaan 

Jatko 

- Esitykset viedään teamsiin, jossa voi myös keskustella 

- seuraava palaveri ennen pääsiäistä 8.4 

 

 

 

 

 

 

 


