SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen kokouksen 8/2021 esityslista
Aika: 17.8.2021 ti klo 8-16
Paikka: Sähköinen kokous
Hallitus:

x Eija Koivuranta, puheenjohtaja
x Riitta Särkelä, varapuheenjohtaja
x Juhani Eskola, jäsen
x Jukka Haapakoski, jäsen
Hanna Heinonen, jäsen
x Sanna Kaijanen, jäsen
x Anssi Kemppi, jäsen
x Pirjo Myyry, jäsen
x Jouni Parkkonen, jäsen
Sonja Raunio, jäsen
x Pia Sundell, jäsen
x Markus Söderlund, jäsen

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta avasi kokouksen klo 8:00.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sääntöjen mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja vähintään kuusi jäsentä on paikalla kokouksessa.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista.
4. Pöytäkirjan tarkastajan valinta
Esitys: Valitaan Jukka Haapakoski pöytäkirjan tarkastajaksi.
Päätös: Valittiin esityksen mukaisesti.
5. SOSTEn lausunto
Esitys: Hyväksytään Lausunto monikanavarahoituksen purkamisen valmistelun
virkamiesselvityksestä [VVN/22558/2020] [LIITE 1]
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Päätös:
Puheenjohtaja Eija Koivuranta totesi yhteenvetona seuraavaa:
Yleistä
- Lausunto on saanut hallitukselta pääosin myönteisen vastaanoton. Eri näkemykset
korostuvat lähinnä kuntoutuksen osuudessa. Tekniseltä kannalta lausuntoa voi vielä
tiivistää ja poistaa selkeästi päällekkäiset osuudet. Tiivis yhteenveto on tämän ohella
hyvä esittää.
- Hyvänä on pidetty sitä, että niin matkakorvausten kuin kuntoutuksen osalta on
korostettu "entisen hyvän säilyttämistä" asiakkaan oikeuksien ja palvelujen laadun
näkökulmasta ja asteittain ja kokeillen uuteen malliin siirtymistä. Myös
hyvinvointialueiden toimintaedellytyksien turvaamista on korostettu.
Täydennettävää siltä osin jos/kun ei ole jo selkeästi tuotu esiin
- Jos sairausvakuutuksen hoitokorvauksista luovutaan, vastaavat resurssit on
siirrettävä hyvinvointialueiden käyttöön ja hyvinvointialueiden arvioitava
mahdollisia erityisalojen palvelujen vahvistamista kysynnän lisääntymistä
vastaamaan.
- Painotetaan samoin kuntoutuksen siirtyvien palvelujen resurssointia
hyvinvointialueilla. Resursseihin liittyy myös osaaminen ja painotetaan pieniä
asiakasryhmiä koskevan osaamisen järjestämisestä niin, että se kyetään turvaamaan
koko maassa.
- Pilotointiin tulee liittää asiakaan oikeuksien toteutumisen seuranta ja arviointi.
- Asiakkaiden oikeusturvaa koskevat kannat on hyvä vielä selkeyttää/terävöittää
niin, että yksiselitteisesti edellytetään siirtojen yhteydessä nykyisten
oikeusturvakeinojen eli hallintopäätösten tekemisen ja muutoksenhakuoikeuden
säilyttämistä niissä palveluissa, joissa se jo nykyisin on toteutettu ; ainakin
lääkinnällinen kuntoutus. Lisänäkökohtana voidaan tuoda esiin terveydenhuollon
asiakkaan/potilaan oikeusturvan pitemmän ajan vahvistaminen. Muutoksenhaku on
erittäin perusteltu palveluissa, jotka ovat pitkäaikaisia ja/tai toistuvia, kuten
kuntoutus ja matkat. (Muutoksenhaulla turvataan/varmistetaan käytännössä näiden
asiakkaiden kohdalla toimintakykyä mm. työhön/opiskeluun/päivittäisiin
välttämättömiin palveluihin osallistumiseksi, sekä välttämättömiä siirtymisiä.)
- Kuntoutuspsykoterapian omavastuuta tulisi ainakin alentaa tai se tulisi poistaa .
Pitemmällä aikavälillä Soste kannattaa siirtymistä maksuttomaan
perusterveydenhuoltoon.
- Lääkinnällisen kuntoutuksen osalta yksi hallituksen jäsen kannatti kuntoutuksen
säilyttämistä osana sosiaalivakuutusta ja kaksi nykyisten voimavarojen
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nimenomaista korvamerkintää kannatti/piti mahdollisena 1-2 vuoden
siirtymäaikana. Koska nämä ovat merkittäviä muutoksia lausunnon peruslinjaan,
tulkitsen näiden kuitenkin jääneen vähemmistöön eikä lausunnon peruslinjaa siis
tältä osin muuteta. Edellä olevat mm. oikeusturvaa ja osaamista koskevat
painotukset kuitenkin vaikuttaisivat asiakaan oikeuksia vahvistavasti, mikä on
noissa poikkeavissa kannoissa ollut yhtenä nykytilan/vaiheittaisen siirtymän
perusteluna.
Yhteenvedon pohjalta SOSTEn toimisto muokkaa käsittelyssä olleen lausunnon ja
hyväksyttää sen puheenjohtajalla vielä ennen sen antamista.
6. Kokouksen päätös
Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta päätti kokouksen klo 16:00.
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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 3 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

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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