Muistio 8.4.2020

Ellen Vogt avasi kokouksen
STM puheenvuoro
-

-

-

-

Ritva Liukonen esitteli toimeentulon hakemisessa tehtyjä linjauksia, jotka voimassa 31.7.2020 asti
pitkät päätökset voivat ulottua syksyyn, jos tehty ennen 31.7.2020
Kuntouttavasta työtoiminnasta on lähipäivinä tulossa ohje, ei Kuntainfo.
o ei liian tarkkoja ohjeita, kunnat saavat itse päättää
o etäasioinnista myös tietoa, haastava ohjeistaa, kun ei lainsäädännössä ole mitään
Virva Juurikkala toi omassa puheenvuorossaan esiin Valmiuslain 88 §:n toimivaltuuksien jatkamista
Asetukseen on tehty tarkennuksia erityisesti sosiaalihuollon osalta (=koskee vain sosiaalihuoltolain
36 §:n 2 momenttia):
o Poikkeusoloissa kunta voi lykätä yli 75-vuotiaiden tai ylintä hoitotukea saavien
palvelutarpeen arvioinnin aloittamista yli seitsemän arkipäivän määräajan
o Kiireellisen avun tarve on aina arvioitava välittömästi.
o Oikeus välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon ja riittäviin sosiaalipalveluihin ei
saa vaarantua.
o Myös erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään
7 arkipäivänä vireille tulosta
Muutoksesta/kavennuksesta tulossa myös tietoa kunnille
Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuoltolain muuttamisesta ( valmiusasiat) lausunnoilla
o Lausuntoaika 1.4. -15.4.2020
o Ehdotetut säädösmuutokset koskevat valmiutta ja varatumista koskevia säännöksiä sekä
häiriötilanteiden hoitamista
AVI:n kautta lähtenyt kysely kuntiin -> vastauksia kunnista tänään
Henna Leppämäki kertoi maahanmuuttajien tilanteesta
o HUS-alueella korona todettu paljon somaliyhteisössä
o riski, että myös muissa ryhmissä
o ongelma on se, että hoitoon ei hakeuduta, tietoa kyllä on

Kelan puheenvuoro
-

-

-

Marja-Leena Valkonen kertoi lyhyesti ylijäämätilanteista ja lääkkeet. Ritva Liukonen oli omassa
esityksessään tuonut esiin toimeentulon väliaikaisia linjauksia, joista löytyy tietoa Marja-Leenan
esityksessä.
Susanna Hytönen kertoi Kelan toimipisteiden tilanteesta ja henkilökohtaisen palvelun
järjestämisestä poikkeusaikana
Kelalla laaja asiakaskunta, ei pelkästään totu-asiakkaita, mikä tulee huomioida
Puhelinpalvelu pelaa Kelan mukaan hyvin ja sitä lisätty
PK-seutu
o kelan kertomaan mukaan henkilökohtaista palvelua saa aina kun sitä tarvitsee
o ovissa ohjeet
o koputus tai ovikello
jotain palvelupisteitä suljettu muualla Suomessa
Kela myöntää puutteita viestinnässä koskien auki-olo aikoja

Lopuksi
-

keskustelua työntekijöiden siirroista kuntien sisällä esim. aikuissosiaalityö -> lastensuojelu
Korona-koodia olisi hyvä käyttää niin saataisiin tietoa kustannuksista
seuraava tapaaminen 24.4 klo 9-11

