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AJANKOHTAISTA
Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut toimeentulotukilain uudistamista
valmistelevan työryhmän. Sen toimikausi on 31.5.2021 saakka. Tavoitteena on
selkiyttää toimeentulotuen rakennetta ja yhteyksiä sosiaalihuoltoon.
•
•

•
•

Työryhmä tekee ehdotuksen toimeentulotuki- ja sosiaalihuollon lainsäädäntöön
tehtävistä muutoksista, joiden pitää vahvistaa toimeentulotuen roolia
sosiaalihuoltoon kuuluvana viimesijaisena taloudellisena tukena.
Ehdotusta laatiessaan työryhmän on otettava huomioon sosiaali- ja
terveyspalveluiden järjestämiseen liittyvä muutostyö, jossa sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelut siirtyvät jatkossa maakunnille. Toimeentulotuen on
uudistuneessa sosiaalihuollon rakenteessa toimittava kiinteästi sosiaalityön välineenä
ja osana sosiaalihuollon tuen ja palvelujen kokonaisuutta.
Työryhmältä odotetaan ehdotuksia myös siitä, miten yhteys ensisijaisten etuuksien ja
toimeentulotuen toimeenpanon välillä toimisi mahdollisimman sujuvasti.
Samoin ehdotuksia tarvitaan siitä, miten toimeentulotuen myöntämisessä voitaisiin
hyödyntää etuusjärjestelmästä kertynyttä tietoa ja sähköisiä menetelmiä
mahdollisimman tehokkaasti

Määräaikainen lisätuki perustoimeentulotuen
saajille
• Hallitus esittää väliaikaista epidemiakorvausta sekä sen etuoikeuttamista
toimeentulotuesta annetussa laissa.
• Tarkoitus on tukea yhteiskunnassa taloudellisesti heikoimmassa asemassa
olevia henkilöitä ja perheitä tilanteessa, jossa covid-19-epidemiasta johtuvat
rajoitustoimet ovat aiheuttaneet ylimääräisiä kustannuksia.
• Tuen piiriin kuuluisivat henkilöt, jotka ovat saaneet perustoimeentulotukea
rajoitustoimien aikana, jos he edelleen ovat perustoimeentulotuen saajina
tuen maksuaikana syksyllä 2020.
• Tukea maksettaisiin ajalla 1.8 – 31.12.2020.
• Esitys liittyy esitykseen valtion vuoden 2020 neljänneksi lisätalousarvioksi ja
on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallitus on ehdottanut
lisätalousarviossa tähän tarkoitukseen 60 miljoonaa euroa.

AJANKOHTAISTA
- Perussairaanhoidon ja sosiaalihuollon tilannekuvaa on kerätty viikoittain AVIen
kautta, viimeinen tilannekuva on viikolta 21. Vastausprosentit ovat laskeneet ja
avovastaukset vähentyneet, joten lopetetaan tilannekuvan kerääminen tältä osin.
Kerätään tietoa Hilmon kautta ja jäljitystilannetta seurataan
-

Tilanne tasoittunut ja palvelutarpeen kasvu taittunut. Palvelut pystytään järjestämään
yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta hyvin.

- Maahanmuuttajien tilannetta koronapandemian osalta on seurattu viikoittain
yhteistyössä THL:n kanssa (oma työryhmä), erityisesti somaliyhteisön tilanteeseen
on pureuduttu erilaisilla pyöreän pöydän keskustelujen myötä. Samoin
vastaanottokeskusten tilannetta on seurattu. Tehty paljon erityisesti monikielisen ja
monikanavaisen viestinnän nopeaa kehittämistä
- Paperittomien koronaan liittyvän terveydenhuollon asiakasmaksujen osalta tulossa
ohjeistusta kunnille.

AJANKOHTAISTA VALTIONAPUHAKUIHIN
LIITTYEN
- Tulevaisuuden sote-keskus hakuun on pyydetty lisäselvityksiä kaikilta maakunnilta,
päätökset pyritään tekemään 30.6.2020 mennessä
- Asunnottomuutta vähentävien sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen
kohdistuva valtionapuhaku päättyi 28.5.2020
-

Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 8 kpl.
Valtionapua on jaettavana 3 + 3 miljoonaa €

- Työkykyohjelman hankehaku päättyy 15.6.2020
- Mielenterveysstrategiaan liittyvät kokonaisuudet ovat haussa, hakuaika päättyy
31.7.2020
-

Mielenterveysosaamisen vahvistaminen kunnissa
Itsemurhien ehkäisy
Työelämään kuntouttavien mielenterveyspalvelujen ”IPS - sijoita ja valmenna!” kehittämistä toteuttavat hankkeet

AJANKOHTAISTA VALTIONAPUHAKUIHIN
LIITTYEN
- Ruoka-avun valtionavustus: päätökset valmistelussa, julkistaminen parin
viikon sisällä
- Hakijoita 13, haettu yhteensä 3,5 miljoonaa
- Valtionavustus yhteensä 1,2 miljoonaa
- Jatkossa tehdään selvitys ruoka-avun kentästä ja jatkosuunnitelmasta

- ESR-haku jatkuvana hakuna auki 15.4.-15.6.2020
- Viimeinen haku koskien ohjelmakautta 2014-2020
- Valtakunnallisiin hankkeisiin, kohdentuen erityistä tukea tarvitseviin asiakkaisiin ja
koronapandemian aiheuttamaan tilanteeseen ja sen jälkihoitoon

