SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Hallituksen kokous 3/2020

PÖYTÄKIRJA
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen kokouksen 3/2020 pöytäkirja
Aika: ti 12.5.2020, klo 9.00
Paikka: TEAMS-etäyhteydellä
Paikalla:

x Jukka Tahvanainen, puheenjohtaja
x Sari Aalto-Matturi, varapuheenjohtaja
x Viveca Hagmark, jäsen
x Hanna Heinonen, jäsen (paikalla kohdat 6-12)
x Anssi Kemppi, jäsen (paikalla kohdat 6-12)
x Eija Koivuranta, jäsen
ESTE Johanna Loukaskorpi, jäsen
x Anneli Pohjola, jäsen
x Sonja Raunio, jäsen
x Ilkka Repo, jäsen
x Pekka Räsänen, jäsen
x Kari Mäkinen, valtuuston puheenjohtaja
x Vertti Kiukas, pääsihteeri
x Anne Knaapi, johtaja, varapääsihteeri
x Miikka Lönnqvist, hallintojohtaja
x Riitta Kittilä, järjestöpäällikkö
x Anne Perälahti, edunvalvontapäällikkö
x Kirsi Marttinen, henkilökunnan varaedustaja
x Kiril Häyrinen, sihteeri

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Jukka Tahvanainen avasi kokouksen klo 9:00.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sääntöjen mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja vähintään kuusi jäsentä on paikalla kokouksessa.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Pöytäkirjan tarkastajan valinta
Esitys: Valitaan Johanna Loukaskorpi pöytäkirjan tarkastajaksi.
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Päätös: Valittiin Sonja Raunio pöytäkirjantarkastajaksi.
4. Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista.
Päätös: Esityksen mukaisesti.
5. Pöytäkirja
Esitys: Merkitään tiedoksi hallituksen pöytäkirja 2/2020.
Päätös: Esityksen mukaisesti.
6. Korona-tilanne
Esitys: Merkitään tiedoksi Korona-viruksen aiheuttama tilanne ja
toimenpiteet SOSTEn ja jäsenyhteisöjen toiminnalle.
Valtuuston puheenjohtaja Kari Mäkinen esitteli vetämänsä Hyvinvoinnin ja
tasa-arvon edistäminen korona -kriisissä -työryhmän tehtävänantoa ja
aikataulua. Ryhmä työskentelee 7.-31.5.2020 ja sen tavoitteena on tuottaa
esityksiä siitä, miten estetään sosiaalisten ongelmien pitkittyminen,
syrjäytyminen ja eriarvoisuuden lisääntyminen koronaepidemian rajoitusten
irtaantumis- ja jälleenrakentamisvaiheessa.
SOSTEn tiimien vetäjät antoivat katsauksen tiimiensä työhön ja tilanteeseen.
SOSTE on tehnyt vaikuttamistyötä järjestöjen palvelutoiminnan taloudellisen
tuen puolesta. Tähän liittyen on tehty valitus oikeuskanslerille ja vaadittu
selvittämään, miksi Business Finland on rajannut säätiöt ja yhdistykset ns.
koronatukien ulkopuolelle. SOSTE vaikuttaa myös ministeröihin, jotta
järjestöille luodaan tarkempi ohjeistus toimintojen hallittuun avaamiseen.
SOSTE on aloittanut yhdessä THL:n kanssa korona-aiheeseen keskittyvän
Sosiaalibarometrin valmistelun. SOSTEn henkilöstö on etätöissä ainakin
15.8.2020 asti.

7. Pääsihteerin katsaus
Esitys: Merkitään tiedoksi pääsihteerin katsaus.
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Päätös: Merkittiin tiedoksi pääsihteerin katsaus:

SOSTEn ja Allianssin yhteistyö
SOSTEn ja Allianssin hallitukset pitivät yhteisen kokouksen 7.4.2020 ja tämän
jälkeen pienemmän ryhmän voimin. Käsittelyssä on ollut Allianssin
näkemykset avustusjärjestelmään. Keskustelu tästä jatkuu edelleen.
Allianssin kanssa jatketaan toiminnallista yhteistyötä nykyisten
yhteistapahtumien puitteissa sekä Edunvälittäjä-verkostossa.

Järjestöjen SOTE-tulevaisuushanke ja maakunnalliset järjestöpäivät [LIITE 1]
SOSTE järjesti viidet maakunnalliset järjestöpäivät etäyhteyksien avulla. Niissä
käytiin läpi järjestöjen SOTE-muutostuen jatkon tarpeita ja edellytyksiä. Lisäksi
tähän liittyen on pidetty yhteinen kokous SOSTEn ja SOTUNET:n edustajien
kesken. Toimisto jatkaa hankehaun valmistelua SOSTEn hallituksen aiempien
linjausten mukaisesti.

Talouskatsaus [LIITE 2]
Ensimmäisen vuosineljänneksen osalta toiminta edennyt täysin budjetoidun
mukaisesti. Tässä vaiheessa ei ole vielä näkymää akuutin korona-tilanteen
vaikutuksista talouteen.

8. Hallituksen työryhmät ja verkostot
8.1 Kuntoutus-verkosto
Esitys: Valitaan verkoston puheenjohtaja.
Päätös: Valittiin verkoston puheenjohtajaksi Anssi Kemppi, Eläkeliitto.
8.2 Sosiaaliturvakomitean taustaryhmä
Esitys: Asetetaan taustaryhmä liitteen (3) mukaisesti.
Päätös: Asetettiin taustaryhmä esityksen mukaisesti.
8.3 Sosiaaliturvakomitean asumisen jaoston taustaryhmä
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Esitys: Asetetaan taustaryhmä liitteen (3) mukaisesti.
Päätös: Asetettiin taustaryhmä esityksen mukaisesti.
9. Jäsenasiat
a. Jäseneksi hyväksyminen
SOSTEn sääntöjen 5§ mukaan: ”Järjestöllä on varsinaisia jäseniä ja
yhteistyöjäseniä. Järjestön hallitus voi hakemuksesta hyväksyä varsinaiseksi
jäseneksi valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalalla toimivan rekisteröidyn
yhdistyksen tai säätiön, julkisoikeudellisen yhdistyksen tai järjestön
perustamishetkellä olemassa olleen rekisteröidyn sosiaali- ja terveysalan
toimijoita, kuten kuntia sekä sosiaali- ja terveysalaa lähellä olevia yhdistyksiä
ja muita oikeuskelpoisia yhteisöjä.”
Esitys: Esitetään, että hallitus ei hyväksy jäseneksi
Leikkiväki ry:tä (LIITE 4a-c). Varsinaisen jäsenyyden ehdot eivät täyty, eivätkä
hae yhteistyöjäsenyyttä.
Päätös: Esityksen mukaisesti.
10. Tiedoksi hallituksen kokousten väliseltä ajalta
a. Lausunnot ja kuulemiset
•
•
•
•

•

•

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun
lain muuttamisesta [HE 13/2020 vp]
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun
lain muuttamisesta [HE 13/2020 vp]
SOSTEn kehysriihilinjaukset 2020
Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta [VN/8392/2019 ja
STM079:00/2019]
HE-luonnos väliaikaisesta poikkeamisesta yhteisölainsäädännön
kokousmenettelyä koskevista säännöksistä koronavirusepidemian
leviämisen rajoittamiseksi.
Varjosuositukset EU-ohjausjaksolle 2020. Päätös: Todettiin valmistelun
tilanne.
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•

•
•

•

•
•
•

European Civic Forum: Appeal to EU commission: ASSOCIATIONS MUST BE
ABLE TO KEEP ACTING IN RESPONSE TO SOCIAL EMERGENCIES STATES MUST
INTEGRATE THE NEEDS OF ASSOCIATIONS INTO THEIR POLICIES.
Vastaus Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskukselle
Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koronavirusepidemian
vuoksi palkatta työstä poissa olevalle maksettavasta väliaikaisesta tuesta [HE
51/2020 vp]
Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta
poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista,
yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen
rajoittamiseksi [HE 45/2020]
Lausunto: Päätösluonnos valmiuslain (1552/2011) 86 §:n mukaisiin
sosiaalihuollon ohjaustoimiin ryhtymisestä
Lausunto: Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta
vuosille 2021-2024 [VNS 1/2020 vp]
Lausunto: Yleinen asevelvollisuus ja maanpuolustusvelvollisuus
[VN/1387/2020-PLM-8]
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

b. Edustukset ja nimeämiset
o Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeen ohjausryhmän
kehittämisjaoston taustaryhmä: Sari Aalto-Matturi, Jukka Tahvanainen, Sonja
Raunio, Anssi Kemppi, Pekka Räsänen, Lassi Rajamäki, Vertti Kiukas, Miikka
Lönnqvist, Riitta Kittilä, Kirsi Väätämöinen ja Ari Inkinen.
o STN-tutkimusohjelman Tiedon lukutaito ja tietoon perustuva päätöksenteko
(LITE-RACY) 11.3.-16.6.2020. Lähdetään mukaan hankkeeseen ns. kevyellä
työskentelyotteella
o Eurohealthnetin hallitus: ehdolle Vertti Kiukas, SOSTE Suomen sosiaali ja
terveys ry
o EU:n talous- ja sosiaalikomitea: ehdolle Viveca Hagmark, Folkhälsans
Förbund r. ja Vertti Kiukas, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.
o Espoon Diakoniasäätiön valtuuskunta: jäsen Emily Strohm, SOSTE Suomen
sosiaali ja terveys ry
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o Fimean Lääkeinformaatioverkoston koordinaatioryhmä: varajäsen Anne
Viikeri Kilpirauhasliitto. Edellinen jäsen Tanja Väyrynen Kilpirauhasliitosta
eroaa, koska vaihtaa työpaikkaa.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
c. Henkilöstöasiat
o Ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen erityisasiantuntijaksi valittiin
Ansku Holstila 1.5. alkaen.
o Työllisyys- ja työmarkkinapolitiikan erityisasiantuntijaksi valittiin Aleksi
Kalenius 1.5. alkaen.
o Järjestöjen palvelutoiminnan ja digitalisaation erityisasiantuntijan rekrytointi
päätettiin epävarman taloustilanteen vuoksi keskeyttää toistaiseksi.
o Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja palvelujärjestelmän erityisasiantuntijan
tehtävä päätettiin täyttää sisäisesti epävarman taloustilanteen ja
tulevaisuuden näkymien vuoksi ja nimettiin Minttu Ojasen hoitamaan
kyseistä tehtävää.
o Emily Strohmin työsuhde vakinaistetaan ja hänen vastuulle siirtyy jatkossa
niitä tehtäviä, joita Minttu on järjestötiimissä aiemmin hoitanut sekä
yhteiskunnalliseen näkyvyyteen liittyviä tehtäviä.
o Tuuli Lahden siirryttyä muihin tehtäviin, johtoryhmä päätti, ettei hänen
aiemmin hoitamaa tehtävää tässä vaiheessa avata ulkoiseen hakuun, vaan
tehtävän täyttämiseen palataan niin ikään tilanteen selkiydyttyä. Siihen
saakka Tuulin tehtävät edunvalvontatiimissä hoidetaan sisäisin järjestelyin.
o Ulla Kiuru siirtyy pysyvästi yhteiskuntasuhdepäälliköksi.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11. Seuraavat kokoukset
SOSTEn hallituksen seuraavat kokoukset pidetään:
•
to 11.6.2020
•
to-pe 3.-4.9.2020
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•
•

to 22.10.2020
ma 7.12.2020

12. Kokouksen päätös
Hallituksen puheenjohtaja Jukka Tahvanainen päätti kokouksen klo 11:05.
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UNDERSKRIFTER
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This documents contains 7 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

authority to sign

toimivaltaoikeus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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