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Ellen avasi verkostotapaamisen, jonka jälkeen lyhyt esittelykierros
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Ritva Liukonen kertoi, että valmiuslain 88 §:n jatkaminen on käsittelyssä -> päätös ehkä jo tänään
(löytyy tästä linkistä, poikkeusta jatkettiin tällä erää 30.6.3030 saakka, käsittelyssä eduskunnassa)
myös valmiuslain 86§ ja 93 § jatkumassa
haasteita kentällä on ihmisten kokema yksinäisyys ja tiettyjen ryhmien toimintakyvyn ylläpitäminen
KUTY-ohje on työn alla. Toiveissa on, että olisi valmis ensi viikolla. Tilojen osalta AVI tulee tekemään
päätöksiä. Myös KUTY- erityiskysymysten osalta ohjetta päivitetään. Ohjeen linjaukset löytyvät
13.5. STM:n infotilaisuuden materiaaleista täältä.
Korona-ohjeet kokonaisuudessa käydään myös läpi ja tarvittaessa päivitetään
TOTU-ohjetta arvioidaan -> onko tarvetta jatkaa.
STM kiittää sosiaalihuollon henkilökuntaa kentällä, joka on tehnyt hyvää työtä koronan aikana
Kirsi Kaikko kertoi, että myös THL päivittää ohjeitaan
Myös AVI ja Valvira tekemässä linjauksia
Kirsi kertoi viikoittaisen kuntakyselyn tuloksista, tulokset lähetään Ellenille, joka vie verkoston
sivulle.
Huolta syntynyt mahdollisten itsemurhien lisääntymisestä. STM selvittää asiaa poliisin /SM:n kanssa

Marja-Leena Valkonen esitteli Kelan tilastoja mm. uusien hakemusten määrä, päätöksien pituudet
Kela huomioi helposti realisoitavat varat, esim. osakkeet ja rahastot eli palaa normaaliin
soveltamiskäytäntöön tältä osin.
Keskusteltiin asumismenoista ja niiden kohtuullisuudesta.
Susanna Hytönen kertoi Kelan osalta poikkeusjärjestelyjen purkamisesta, aloitetaan 14.5.
Painopiste edelleen verkko- ja puhelinpalvelussa

Kentän kuulumisia
• Rauma: huolta sitä, että asiakkaat pysyvät kotona, eivätkä tule palveluiden piiriin
• Vantaa: Totu- hakemusten määrä ei kasvanut. Tarve taloudelliseen neuvontaan kasvanut. Pieniä
merkkejä siitä, että vuokrarästejä kertynyt -> totu
• Kymsote ja Eksote: aika rauhallista
• Tampere: hakemuksia ”ruokaan” kasvanut, nuoria ja opiskelijoita
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Lari Anttonen kertoi tilannekuvaa TE-hallinnosta
Lomautusten määrä hieman tasaantunut/hidastunut, nuoret naisten yliedustettuna
Aktiovointiaste laskenut selvästi, ei vielä huhtikuun tilastoa
Keskusteltiin kun työvoimahallinto on etätöissä. Sekä positiivisia että negatiivisia kokemuksia.

Seuraava etätapaaminen sovittu 26.5. Ellen pohtii vielä, pidetäänkö se. -> Tämä tapaaminen perutaan,
koska esim. valtionavustushauista ei ole uutta kerrottavaa. Sovittu STM:n ja Kelan kassa, että pidetään vielä
yksi tilannekatsaus ennen kesälomia, johon myös THL:llä todennäköisesti oma puheenvuoro. Tapaaminen
15.6.2020 klo 9-11. Syksyllä pyritään verkoston toiminnassa palaamaan normaaliin ja tekemään
yhteistyössä suunnitelma verkoston toiminnasta ja tavoitteista.

