
  

 

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen kokouksen 2/2021 pöytäkirja 
Aika: 9.2.2021 klo 8:00-13:30 
Paikka: SÄHKÖPOSTI-kokous 
 
Hallitus:   

X Jukka Tahvanainen, puheenjohtaja  
X Viveca Hagmark, jäsen  
X Hanna Heinonen, jäsen  
X Anssi Kemppi, jäsen  
X Eija Koivuranta, jäsen,  
X Pauliina Lampinen, jäsen  
X Johanna Loukaskorpi, jäsen 
X Anneli Pohjola, jäsen 
X Sonja Raunio, jäsen  
X Pekka Räsänen, jäsen  

 
1. Kokouksen avaus 

 
Hallituksen puheenjohtaja Jukka Tahvanainen avasi sähköpostikokouksen klo 8:00. 

 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Sääntöjen mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja ja vähintään kuusi jäsentä on paikalla kokouksessa. 
 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
3. Esityslistan hyväksyminen 

 
Esitys: Hyväksytään esityslista. 
 
Päätös: Hyväksyttiin kokouksen esityslista. 
 

4. Pöytäkirjan tarkastajan valinta 
 
Esitys: Valitaan Anssi Kemppi pöytäkirjan tarkastajaksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 

5. SOSTEn SOTE-lausunto 
 
Esitys: Hyväksytään SOSTEn SOTE-lausunto liitteen mukaisesti [LIITE 1]  
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Päätös: Hyväksyttiin lausunto muutoksin Pauliina Lampisen, Anssi Kempin ja Anneli 
Pohjolan tekemien ja kannatettujen muutosesitysten mukaisesti. 
 
Hallitus päätti olla lisäämättä lausuntoon Anssin Kempin kuntoutusta koskevaa 
esitystä: 
 
 ”kuntoutus on osa terveydenhuollon palveluketjua.  Toistaiseksi Kela järjestää kelan 
kuntoutuslain perusteella tarpeelliseksi katsottu vaativa lääkinnällinen kuntoutus sitä 
tarvitseville. Kunnilla ei ole tällä hetkellä riittäviä edellytyksiä järjestää niiden 
asiakkaiden lääkinnällistä kuntoutusta, joiden kuntoutusvastuu kuuluu 
terveydenhuoltolain mukaisesti kunnille. Mikäli tulevaisuudessa vaativa 
lääkinnällinen kuntoutus suunnitellaan – osana kuntoutuksen 
monikanavarahoituksen purkua -  hyvinvointialueille järjestettäväksi, kuntoutukseen 
varatut varat tulee budjetoida kohdennetusti vain asiakkaiden kuntoutuksen 
järjestämiseen. Mikäli kuntoutukseen varatut resurssit siirtyvät hyvinvointialueen 
yleiskatteeseen, menetetään kansalaisten työ- ja toimintakyvyn parantamisen 
hyväksi tehty vuosikymmenten kehitystyö” 
 
Hallitus painotti, että tämä kuntoutukseen liittyvä asia on oltava vahvasti mukana 
SOSTEn seurattavissa ja vaikuttamisasioissa. 
 

6. SOSTEn sijoitustoiminta 
 
Esitys: Hyväksytään esitys SOSTEn sijoitustoiminnasta liitteen mukaisesti [LIITE 2a-b]  
 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 

7. SOSTEtalk! 2021 - tapahtuma 
 
Esitys: Huomioiden ajankohtainen ja epävarma koronatilanne, ja sen aiheuttama 
ilmoittautumisten vähäinen määrä, toteutetaan SOSTEtalk! -tapahtuma etänä. 
 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 
8. Kokouksen päätös 

 
Hallituksen puheenjohtaja Jukka Tahvanainen päätti sähköpostikokouksen klo 13:30. 
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