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KASVOMASKIEN SAANNIN TURVAAMINEN VÄHÄVARAISILLE
HENKILÖILLE
Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan jokainen kansalainen hankkii maskinsa lähtökohtaisesti itse, mutta kunnat
huolehtivat, että maskeja on saatavilla kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville ilmaiseksi suosituksen
voimassaoloalueella. Kunnat suunnittelevat jakelutavat, mutta tavoite on, että maskeja on saatavilla helposti. Kunnat
huolehtivat siitä, että maskeja jaetaan haavoittuvimmassa asemassa oleville vähävaraisille ihmisille.

Toimeentulotukea saavien maskikustannukset (Kuntainfo valmisteltu)
• Asiointimatkoista aiheutuva maskikustannus katsotaan toimeentulotuen perusosaan kuuluvaksi vähäiseksi
terveydenhuoltomenoksi tai henkilökohtaisesta puhtaudesta johtuvaksi menoeräksi
• Työssäkäyvän toimeentulotuen asiakkaan kohdalla maskikustannukset voidaan katsoa välttämättömäksi
työssäkäyntikuluksi. Jos kyseessä on henkilön terveydentilasta johtuva lääkärin erikseen määräämä tarve
käyttää erityisen suojaustason maskeja, kyseessä voisi olla myös toimeentulotukilain 7 b §:n mukainen
muu kuin perusosaan sisältyvä terveydenhuoltomeno, jolloin Kela voi huomioida sen muuna
perusmenona lääkärin lausunnon perusteella.
• Jos asiakkaalla tai perheellä on muita erityisiä syitä, joista maskien tarve on perusosalla katettua suurempi
ja yksilöllinen tilanne ja olosuhteet sitä edellyttää, kustannuksen voi myös katsoa kuuluvan kunnan
myöntämän täydentävän toimeentulotuen piiriin.
Haavoittuvimmassa asemassa oleville vähävaraisille ihmisille ilmaiseksi jaettavien maskien aiheuttamat kustannukset
korvataan kunnille täysimääräisesti valtion talousarviomenettelyssä päätettävällä tavalla. Tämän hetken tiedon mukaan
kuntien korvausten osalta asiaa käsitellään viimeisen lisätalousarvion yhteydessä, koska maskien suhteen tilanne myös
voi muuttua korona-tilanteen mukana.

Hankkeet
• Asunnottomuutta vähentävien sote-palvelujen kehittäminenvaltionapuhakuun liittyvät päätökset ovat loppusuoralla. Päätökset
saataneen elokuun lähipäivinä, joten avustettavat hankkeet pääsevät
aloittamaan syyskuussa.
• Työkykyohjelman valtionavustushakemuksia käsitellään parhaillaan
• Ruoka-avun järjestämisen valtionavustuspäätökset 2020 julkistettu
kesäkuussa
• ESR:n toimintalinja 5:n valtakunnallisen haun päätöksiä valmistellaan,
julkaistaan syyskuun aikana.
• Tulevaisuuden sote-keskushankkeiden päätökset edenneet
• Sote-maakuntakierrokset alkaneet

Työryhmät
• SOTU-komitea ja sen alaiset jaostot ovat kaikki myös aloittaneet työnsä
• Sosiaaliturvauudistuksen yleisölle avoimia tapahtumia alkusyksyllä 2020:
Maanantaina 21.9. klo 13–15: Vahvuudet ja varjopuolet - suomalaisen sosiaaliturvan
säilyttämisen arvoiset asiat ja keskeiset ongelmat

• YM:n vetämällä asumisneuvonta työryhmällä on toimikausi vuoden loppuun
• TEM:n kotouttamisen selonteko ja koto-lain uudistamisen prosessi
käynnissä. Keskeisenä kysymyksenä kotouttamispalveluiden
järjestämisvastuut ja kotouttavan työn mallinnus.
• Ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma, STM:lla keskeinen rooli ->
lainsäädännön uusiminen.

SM:n sisäisen turvallisuuden työryhmä
• Osana sisäisen turvallisuuden strategian toimeenpanoa ilman oleskelulupaa
Suomeen jäävät turvapaikanhakijat on tunnistettu yhdeksi kahdeksasta
kehittämistä vaativasta ilmiöstä. Ilmiöryhmä perustettiin tammikuussa 2020.
Ryhmän tarkoituksena on esittää toimenpiteitä, joilla pystytään vaikuttamaan ilman
oleskelulupaa Suomessa asuvien, kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden
määrään ja asemaan ja samalla vähentämään niitä riskejä, joita tilanteesta aiheutuu
henkilöille itselleen sekä yhteiskunnalle.
• Sisäministeriön maahanmuutto-osasto on toiminut ilmiöryhmässä vetovastuussa.
Sisäministeriön eri osastojen lisäksi ilmiöryhmässä on edustettuina myös muita
hallinnonaloja, Kuntaliitto sekä Suomen Punainen Risti. Työssä on kuultu ennen
kaikkea kaupunkien, kuntien ja järjestöjen näkemyksiä ilmiöstä sekä keskustella
toimenpiteistä, joilla tähän voidaan vaikuttaa.

Toimeentulotukea uudistava työryhmä
• Toimikausi on 31.5.2021 asti
• Työryhmän tehtävänä on tehdä ehdotus toimeentulotuki- ja sosiaalihuollon
lainsäädäntöön tehtävistä muutoksista, joiden tulee vahvistaa
toimeentulotuen roolia sosiaalihuoltoon kuuluvana viimesijaisena
taloudellisena tukena.
• Taustalla 12/18 – 12/19 työskennelleen toimeentulotuen oikeudellisen
asiantuntijatyöryhmän työ
• Viimesijaisen vastuun problematiikka suhteessa paperittomiin kunnan ja
Kelan välillä myös ratkaistava
• Toisaalla pulmat kuntien saamien korvausten toimeenpanossa (SHL 12a§)
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