SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen kokouksen 6/2021 pöytäkirja
Aika: ke 12.5.2021 klo 10:00-16:00
Paikka: TEAMS - etäyhteys
Hallitus:

Muut:

x Eija Koivuranta, puheenjohtaja
x Riitta Särkelä, varapuheenjohtaja
x Juhani Eskola, jäsen
x Jukka Haapakoski, jäsen
x Hanna Heinonen, jäsen (paikalla kohdat 2-13)
x Sanna Kaijanen, jäsen
x Anssi Kemppi, jäsen
x Pirjo Myyry, jäsen
x Jouni Parkkonen, jäsen
x Sonja Raunio, jäsen
x Pia Sundell, jäsen
x Markus Söderlund, 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 Ari Inkinen, henkilökunnan edustaja
x Kiril Häyrinen, sihteeri

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta avasi kokouksen klo 10:05.
Valtuuston puheenjohtaja Kari Mäkinen ja hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta
pitivät avauspuheenvuorot.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sääntöjen mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja vähintään kuusi jäsentä on paikalla kokouksessa.
Käytiin nimenhuuto ja hallituksen esittäytymiskierros. Todettiin kokous lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi oheisen paikallaololistan mukaisesti.
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3. Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja.
5. Pöytäkirjan tarkastajan valinta
Esitys: Valitaan Riitta Särkelä pöytäkirjan tarkastajaksi.
Päätös: Valittiin esityksen mukaisesti Riitta Särkelä kokouksen
pöytäkirjantarkastajaksi.
6. Nimenkirjoitusoikeudet
SOSTEn sääntöjen 23 § mukaisesti; “Järjestön nimenkirjoitusoikeus on hallituksen
puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, pääsihteerillä sekä hallituksen määräämillä
toimihenkilöillä, aina kaksi yhdessä.”
Esitys: Todetaan, että SOSTEn nimenkirjoitusoikeudet ovat seuraavilla henkilöillä:






Eija Koivuranta, hallituksen puheenjohtaja
Riitta Särkelä, hallituksen varapuheenjohtaja
Vertti Kiukas, pääsihteeri
Anne Knaapi, varapääsihteeri
Miikka Lönnqvist, hallintojohtaja

Päätös: Todettiin nimenkirjoitusoikeudet esityksen mukaisesti.
7. Hallituksen ja toimivan johdon sidonnaisuudet
Esitys: Merkitään tiedoksi kooste hallituksen ja toimivan johdon sidonnaisuuksista.
[LIITE 1]
Päätös: Merkittiin tiedoksi esityksen mukaisesti.
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8. SOSTEn toimikunnat ja verkosto
1. Toimikuntien ja verkostojen asettaminen
Esitys: Asetetaan seuraavat toimikunnat ja verkostot
Hallinto- ja taloussäännön mukaiset toimikunnat
-

Nimitystoimikunta
Taloustoimikunta

Uudet verkostot
-

Liittohallituksien puheenjohtajaverkosto

Jatkavat verkostot
-

-

Kansalaistoiminnan johtamisen verkosto
Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto (POTKA)
Kuntoutusverkosto (KUVE)
Terveyden edistämisen verkosto
Lakkautettavat verkostot
-

VAHVA-verkosto

Päätös: Asetettiin seuraavat toimikunnat ja verkosto
Hallinto- ja taloussäännön mukaiset toimikunnat
-

Nimitystoimikunta
Taloustoimikunta

Uudet verkostot
-

Liittohallituksien puheenjohtajaverkosto

Jatkavat verkostot
-

-

Kansalaistoiminnan johtamisen verkosto
Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto (POTKA)
Kuntoutusverkosto (KUVE)
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-

Terveyden edistämisen verkosto

VAHVA-verkoston osalta Anssi Kemppi esitti, että verkoston toimintaa jatketaan.
Sanna Kaijanen kannatti Kempin esitystä. Päätettiin, että VAHVA-verkoston toiminta
jatkuu. Verkoston tilannetta arvioidaan vuoden 2021 aikana verkoston oman
osallistamisprosessin kautta ja siihen palataan vuoden lopussa. Verkosto tekee
vuoden loppuun mennessä esityksen toimintansa jatkamisen osalta.
2. Toimikuntien ja verkostojen puheenjohtajat ja jäsenet
Esitys: Asetetaan puheenjohtajat ja jäsenet/yhteyshenkilöt
-

Taloustoimikunta (hallituksen pj + 3 jäsentä)
Nimitystoimikunta (hallituksen pj + 1 jäsen)
Kansalaistoiminnan johtamisen verkosto
Kuntoutusverkosto (KUVE)
Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto (POTKA)
Terveyden edistämisen verkosto
Liittohallituksien puheenjohtajaverkosto
Järjestöjen SOTE-muutostuen ohjausryhmä
Sosiaaliturvakomitean taustaryhmä
Sosiaaliturvakomitean asumisen jaoston taustaryhmä
Pienjärjestöt
Svenska nätverket
ICSW – International Council on Social Welfare
Päätös:
Hallitus järjestäytyi seuraavasti:
Hallinto- ja taloussäännön mukaiset toimikunnat
-

Nimitystoimikunta: pj Eija Koivuranta, vpj Riitta Särkelä, jäsen Hanna
Heinonen
Taloustoimikunta: pj Pia Sundell, vpj Jouni Parkkonen, jäsen Markus
Söderlund

Verkostot:
-

Terveyden edistämisen -verkosto: pj. Juhani Eskola
Kuntoutusverkosto (KUVE): pj. Anssi Kemppi

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/84e8f2bf-fa15-4ab2-836e-93f268d8b435

www.vismasign.com

-

Potilasverkosto (POTKA): Sanna Kaijanen
Kansalaistoiminnan verkosto: pj. Markus Söderlund
Hallitusten puheenjohtaja-verkosto: pj. Kari Mäkinen, vpj. Eija
Koivuranta
SOTU-komitearyhmän taustaryhmä: pj. Pirjo Myyry
SOTU-komitearyhmän asumisjaoston taustaryhmä: Jouni Parkkonen
Pienjärjestöt-verkosto: yhteyshenkilö Sonja Raunio
Svenska nätverket-verkosto: yhteyshenkilö, verkoston pj. Pia Sundell
ICSW-toimikunta: esitetään varapuheenjohtajaksi Sonja Raunio
Järjestöjen SOTE-muutostuki -ohjausryhmä: pj. Riitta Särkelä

Todettiin, että SOTE-taustaryhmän toimintaa ei jatketa, jos SOTE-lakiuudistukset
etenevät tiedossa olevalla aikataululla.
Todettiin, että niille verkostojen puheenjohtajille, jotka eivät enää jatka
puheenjohtajina, ilmoitetaan asiasta.
Todettiin, että verkostot esitellään SOSTEkirjeessä ja jäseniä kutsutaan osallistumaan
niiden toimintaan.
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 olleen
rekisteröidyn sosiaali- ja terveysalan toimijoita, kuten kuntia sekä sosiaali- ja
terveysalaa lähellä olevia yhdistyksiä ja muita oikeuskelpoisia yhteisöjä.”
1. Tunne ry hakee varsinaiseksi jäseneksi
Esitys: Hyväksytään varsinaiseksi jäseneksi. [LIITE 2]
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti varsinaiseksi jäseneksi.
2. Kalliolan Setlementti ry hakee varsinaiseksi jäseneksi
Esitys: Ei hyväksytä jäseneksi. [LIITE 3]
Päätös: Esityksen mukaisesti ei hyväksytty jäseneksi.
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3. Hengityslaitepotilaat – Respiratorpatienter ry hakee varsinaiseksi jäseneksi
Esitys: Hyväksytään varsinaiseksi jäseneksi. [LIITE 4]
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti varsinaiseksi jäseneksi.
4. Varsinais-Suomen Pitkäaikais- ja Sairausjärjestöt VAPI ry hakee
yhteistyöjäseneksi
Esitys: Hyväksytään yhteistyöjäseneksi. [LIITE 5]
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti yhteistyöjäseneksi.
10. Pääsihteerin katsaus
Esitys: Merkitään tiedoksi pääsihteerin katsauksena perehdytys SOSTEn toimintaan.
Päätös: Merkittiin tiedoksi pääsihteerin katsauksena perehdytys SOSTEn toimintaan:
-

-

-

-

Hallitustyöskentelyn käytännöt ja SOSTEn strategia, erityisasiantuntija Kiril
Häyrinen
* Kokousten käytännön järjestelyt ja sähköiset järjestelmät
* Luottamushallinnon kokoukset ja prosessit
* SOSTEn strategia ja tavoitealueet
Hallintojohtaja Miikka Lönnqvist
* SOSTEn talous ja hallinto
Varapääsihteeri Anne Knaapi
* SOTE-uudistus
* Järjestöjen SOTE-muutostuki
Järjestöpäällikkö Riitta Kittilä
* Järjestöjen toimintaedellytykset ja autonomia
* Osaavat ja elinvoimaiset järjestöt
* Koulutukset ja tapahtumat
Edunvalvontapäällikkö Anne Perälahti
* Ihmisten terveys ja hyvinvointi
* Turvattu elämä
* Tutkimus
* Verkostot, työryhmät ja edustukset
Pääsihteeri Vertti Kiukas
* Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
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* Kansainvälinen toiminta
* Viestintä
11. Tiedoksi hallituksen kokousten väliseltä ajalta
Päätös: Merkittiin tiedoksi seuraavat lausunnot ja kuulemiset, edustukset ja
nimeämiset ja henkilöstöasiat:
1. Lausunnot ja kuulemiset





















Lausunto: Rahapelitoiminnan tuoton alenemisen vaikutuksia selvittäneen työryhmän
ehdotukset [VN/24501/2020-OKM-20]
Lausunto: Uusi väliaikainen laki yhteisöjen kokouksista [VN/2935/2021]
Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta
koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja
13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi [HE 241/2020 vp]
Lausunto: Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta [VNS 7/2020 vp]
Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta
kustannustuesta annetun lain muuttamisesta [HE 27/2021 vp]
Lausunto: Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020 - työryhmän mietinnöstä
Kannanotto: Kehysriihi 2021
Lausunto: Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2021
Lausunto: luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi
sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin
liittyviksi laeiksi (STM065:00/2019)
Lausunto: Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan lupa-, ohjaus- ja
valvontatehtävien uudelleenjärjestelymahdollisuuksia selvittävän työryhmän
ehdotuksesta [VN/21145/2020]
Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyden edistämisen
kuntakokeilusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 43/2021
vp)
Kansalaisjärjestöjen kannanotto verotukseen liittyen.
Lausunto: Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027, EU:n alue- ja rakennepolitiikan
ohjelma.
Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta
koskevaksi lainsäädännöksi [HE 241/2020]
Lausunto: Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan sosiaalisten
oikeuksien pilarista [E 59/2016 vp]
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Lausunto: Suurelle valiokunnalle, Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta (VNS
7/2020 vp).
Lausunto: Arviomuistiosta digitaalisen henkilöllisyyden kehittämiseksi
[VN/6802/2020]
Lausunto: Luonnokset valtioneuvoston asetuksiksi (3 asetusta) / Alueiden
kehittäminen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikka 2021–2027 [VN/9125/2021-TEM-1]
Lausunto: Valtionavustustoiminnan sanasto

2. Edustukset ja nimeämiset












Kuntaliiton Arkeen voimaa -hankkeen ohjausryhmän loppukaudelle Ritva Varamäki
vuoden 2021 loppuun.
STM:n Tarttumattomien tautien verkostossa (NCD-verkosto): jäsen SOSTEn
asiantuntijalääkäri Katri Makkonen
FIMEAn lääkeinformaatioverkosto: asiantuntijalääkäri Katri Makkonen, SOSTE
Suomen sosiaali ja terveys ry.
Vakuutuslääkäritoiminnan kehittämisen neuvottelukunta, kolmen vuoden jatkokausi.
Varsinaiseksi jäsen lakimies Anu Aalto, Neuroliitto ja varajäsen asiantuntijalääkäri
Katri Makkonen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.
Potilasneuvottelukunta: varajäsen loppukaudelle asiantuntijalääkäri Katri Makkonen,
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. Varsinaisena jäsenenä jatkaa toimikauden
loppuun (31.12.2021) erityisasiantuntija Päivi Opari, SOSTE Suomen sosiaali ja
terveys ry.
SMMM: Maaseutupolitiikan neuvoston MANEn sihteeristö: hankepäällikkö Anita
Hahl-Weckström, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.
STM: Lasten ja nuorten osaamis- ja tukikeskusten perustamisen koordinaatioryhmä
(VN/24672/2020: Ensi- ja turvakotien liitto, pääsihteeri Riitta Särkelä ja
Perhekuntoutuskeskus Lauste, kehitysjohtaja Jussi Ketonen.
Veikkauksen hallintoneuvostoon on nimetty aseman puolesta hallituksen
puheenjohtaja Eija Koivuranta Jukka Tahvanaisen tilalle.

3. Henkilöstöasiat



Ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen erityisasiantuntijana aloittaa 15.5.2021
Simo Rissanen.
Koulutuksen ja tapahtumatuotannon erityisasiantuntijan tehtävään on valittu Roosa
Lohenoja.

12. Muut asiat
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Todettiin, että SOSTEn lanseeraaman #onneksionjoku -hashtagin käyttöä suositellaan
hallituksen jäsenille.
13. Seuraavat kokoukset
SOSTEn hallituksen seuraavat kokoukset ovat:
7.-8.6.2021 klo 9-16
15.9.2021
klo 13-16
28.10.2021 klo 9-12
28.10.2021 klo 13-16
9.12.2021
klo 9-14
12.-13.1.2022
24.3.2022

Hanasaari, Helsinki
SOSTEn toimisto
SOSTEn toimisto
SOSTEn toimisto
SOSTEn toimisto

14. Kokouksen päätös
Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta päätti kokouksen klo 16:00.
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