SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Hallituksen kokous 5/2020

PÖYTÄKIRJA
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen kokouksen 5/2020 pöytäkirja
Aika: ke 19.8.2020, klo 8:30
Paikka: Yliopistonkatu 5, kokoustila PURJE, Helsinki
Kutsuttu:

x Jukka Tahvanainen, puheenjohtaja
x Sari Aalto-Matturi, varapuheenjohtaja
x Viveca Hagmark, jäsen
x Hanna Heinonen, jäsen (POISSA 8Anssi Kemppi, jäsen (POISSA 1-5)
x Eija Koivuranta, jäsen
x 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 (sihteerinä kohdat 7-13)
x Riitta Kittilä, järjestöpäällikkö
x Anne Perälahti, edunvalvontapäällikkö
x Jussi Ahokas, henkilökunnan edustaja
x Kiril Häyrinen, sihteeri (poissa kohdat 7-13)

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Jukka Tahvanainen avasi kokouksen klo 8:33.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sääntöjen mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja vähintään kuusi jäsentä on paikalla kokouksessa.
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Pöytäkirjan tarkastajan valinta
Esitys: Valitaan Pekka Räsänen pöytäkirjan tarkastajaksi.
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Päätös: Valittiin esityksen mukaisesti.
4. Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista.
5. Pöytäkirja
Esitys: Merkitään tiedoksi hallituksen pöytäkirja 4/2020.
Päätös: Merkittiin tiedoksi hallituksen pöytäkirja 4/2020.
6. Pääsihteerin katsaus
Esitys: Merkitään tiedoksi pääsihteerin katsaus.
Päätös: Merkiittiin tiedoksi pääsihteerin katsaus.
SOSTE valmistelee budjettiriiheen vaikuttamista kolmella tavoitteella, jotka koskevat
järjestöavustuksia, terveysverostusta ja työllisyyttä.
Taloustilanteen osalta SOSTE on hieman jäljessä oman vuosibudjetinsa
laskennallisesta tasosta tässä vaiheessa vuotta. Koronatilanne vaikuttaa jonkin
verran avustuskohteiden tuloksiin. SOSTE tekee näillä näkymin merkittävän
ylijäämän.
7. Järjestöjen SOTE-muutostuki
Hallitus päätti kesäkuussa muuttaa aiempaa linjaustaan jäsenten soteuudistukseen valmistautumisen tukitoiminnan organisontitavasta. SOSTE on
neuvotellut kokonaisuudesta alueellisten toimijoiden ja maakuntien järjestöjen
neuvottelukunnan kanssa useita kertoja viime vuodesta alkaen. SOSTEn ja
alueellisten toimijoiden välillä sovittiin jo kompromissista, jossa SOSTE vastaisi vain
koordinaatiosta ja siihen liittyvistä tukitehtävistä, kaikki maakunnallinen toiminta
toteutettaisiin muualla. Tämä neuvottelutulos merkitsi jo SOSTE roolin pienentymistä
alle hallituksen antaman mandaatin. Sittemmin maakunnalliset järjestöt ilmoittivat,
etteivät suostu ”ylhäältä tulevaan” koordinaatioon. Tämä merkitsee käytännössä,
että rahoittajan ja hallituksen edellyttämä yhden johdon puitteissa toteutettava, tiivis
hanke ei yhdessä maakuntajärjestöjen kanssa voi toteutua. Käytännössä
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vaihtoehdoiksi jäävät paluu aiempaan yhden toimijan esitykseen tai vetäytyminen
toiminnasta kokonaan. Esityksestä on neuvoteltu puheenjohtajiston kanssa.
Esitys: SOSTE hakee avustustason korotusta sote-muutostuen toteuttamiseksi yhden
toimijan mallilla koko maassa.
Päätös: Käydyn keskustelun perusteella puheenjohtaja esitti, että SOSTEn hallitus on
valmis hyväksymään maakuntien edustajien neuvotteluissa saavutetun
kompromissin siitä, että johtovastuu koko sote-tuen osalta olisi SOSTElla. Mikäli tästä
ei päästä yhteisymmärrykseen maakuntien edustajien kanssa, SOSTE hakee
avustustason korotusta sote-muutostuen toteuttamiseksi yhden toimijan mallilla
koko maassa.
Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi hallitus päätti, että SOSTEn
neuvotteluryhmää täydennetään hallituksen edustajana varapuheenjohtaja Sari
Aalto-Matturilla.

8. ICSW (International Council of Social Welfarea) Global ja Europe –
henkilövalinnat 2020
ICSW:n henkilövalinnoista järjestetään vaalit syksyllä 2020. Ronald Wimanilta on
tiedusteltu mahdollisuutta asettautua ehdolle jatkokaudelle ICSW:n Europen
puheenjohtajaksi ja hän on vastannut tähän myöntävästi. Suomen ICSW-toimikunta
päätti kokouksessaan 26.3. yksimielisesti esittää Ronald Wimania jatkokaudelle
ICSW Europen puheenjohtajaksi. Ehdokasasettelu päättyy 1.9.2020. Toimikunnan
esitys tuodaan SOSTEn hallitukselle vahvistettavaksi, sillä SOSTE vastaa mahd.
valittavan Suomen edustajan toimen hoitamisesta tulevista kustannuksista.
Esitys: Vahvistetaan toimikunnan esitys ja esitetään Ronald Wimania jatkokaudelle
ICSW Europen puheenjohtajaksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
9. 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
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olleen rekisteröidyn sosiaali- ja terveysalan toimijoita, kuten kuntia sekä sosiaali- ja
terveysalaa lähellä olevia yhdistyksiä ja muita oikeuskelpoisia yhteisöjä.”
9.1 Exitus ry
Esitys: Hyväksytään Exitus ry varsinaiseksi jäseneksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
9.2 Familia ry
Esitys: Hyväksytään Familia ry varsinaiseksi jäseneksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
9.3 Psykoterapiapalvelu Mielenpaja
Esitys: Ei hyväksytä Psykoterapiapalvelu Mielenpajaa yhteisöjäseneksi.
Päätös: Ei hyväksytty Psykoterapiapalvelu Mielenpajaa yhteisöjäseneksi.

10. SOSTEn valtuuston kevätkokouksen 19.8.2020 kannanotto
Esitys: Esitetään kannanotto valtuustolle hyväksyttäväksi.
Asiaa ei käsitelty.

11. Tiedoksi hallituksen kokousten väliseltä ajalta
a. Lausunnot ja kuulemiset
o Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lääkelain, lääkkeiden
velvoitevarastoinnista annetun lain ja tartuntatautilain muuttamisesta (HE
80/2020 vp)
o Järjestön yhteinen raportti YK:n TSS-komitealle YK:n taloudellisia, sosiaalisia
ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (TSSsopimus) täytäntöönpanosta Suomessa.
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o
o
o
o
o
o

o
o
o

Merkittiin tiedoksi, että Oikeuskansleri on siirtänyt SOSTEn valituksen
Oikeusasiamiehen käsiteltäväksi.
Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta
kustannustuesta [HE 91/2020 vp]
STM:n epävirallinen lausuntopyyntö koronakriisin vaikutuksista
heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin.
Lausunto: Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi
tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta [HE 101/2020 vp]
Lausunto: lausunto Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa työryhmän väliraporttiin
Lausunto: Iäkkäiden laatusuositus 2020–2023
Lausunto: luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi
työtapaturma- ja ammattitautilain, eräiden työeläkelakien ja
Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamiseksi [VN/15298/2019]
Lausunto: Kuluttajan- ja asiakkaansuojan parantaminen henkilöön
kohdistuvissa palveluissa [VN/718/2020]
Lausunto: Suomen julkisten hankintojen kansallinen strategia
[VN/10478/2019 ja VM089:00/2019]
Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi rikoslain 25 luvun 9
§:n muuttamisesta [VN/11210/2020]
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

b. Edustukset ja nimeämiset
o KELAn neuvottelukunta: 1. Puheenjohtaja Ole Norrback Svenska
pensionärsförbundet rf, EETU ry, 2. Pääjohtaja Petri Pohjonen, Invalidiliitto ry,
3. Pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta, Pelastakaa lapset ry
o Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän osatyökykyiset -alatyöryhmä:
varaedustaja Päivi Kiiskinen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
o Tutkitun tiedon teemavuoden 2021 verkosto: varsinaineni jäsen Anne Eronen,
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry ja varajäsenen Juha Peltosalmi, SOSTE
Suomen sosiaali ja terveys ry
o Goodwill ry:n hallituksen jäsenyys: SOSTE ei esitä edustajaa omissa
nimissään. Ari Inkinen voi asettua ehdolla yksityishenkilönä.
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Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12. Seuraavat kokoukset
valtuuston kokous ke 19.8. klo 10-16 SOSTEn toimistolla
to-pe 3.-4.9.2020 (Hanasaari)
SOSTEn ja Allianssin hallitusten yhteiskokous 28.9. klo 16.30-18.00
SOSTEn toimistolla.
•
to 22.10.2020 klo 9-11
•
ma 7.12.2020 klo 9-14
•
Järjestöjohdon superfoorumi järjestetään 19.-20.1.2021. Liittokokous
pidetään 20.1.2021 sen yhteydessä.
•
•
•

13. Kokouksen päätös
Kokouksen puheenjohtaja Jukka Tahvanainen päätti kokouksen klo 13:00.
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This documents contains 6 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side
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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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