SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Hallituksen kokous 7/2020

PÖYTÄKIRJA
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen kokouksen 7/2020 pöytäkirja
Aika: to 22.10.2020 klo 9.00
Paikka: SOSTEn toimisto, kokoustila Jungman, Yliopistonkatu 5, 6. krs., Helsinki
Hallitus:
x Jukka Tahvanainen, puheenjohtaja
x Sari Aalto-Matturi, varapuheenjohtaja
ESTE Viveca Hagmark, jäsen
x Hanna Heinonen, jäsen (poissa 6 ja 11)
ESTE Anssi Kemppi, jäsen
x Eija Koivuranta, jäsen,
x Pauliina Lampinen, jäsen
ESTE Johanna Loukaskorpi, jäsen
x Anneli Pohjola, jäsen
x Sonja Raunio, jäsen
x Ilkka Repo, jäsen
x Pekka Räsänen, jäsen
Muut:
X Kari Mäkinen, valtuuston puheenjohtaja (poissa 1-4)
x Vertti Kiukas, pääsihteeri
x Anne Knaapi, johtaja, varapääsihteeri
x Miikka Lönnqvist, hallintojohtaja
x Riitta Kittilä, järjestöpäällikkö
x Anne Perälahti, edunvalvontapäällikkö
x Jussi Ahokas, henkilökunnan edustaja
x Kiril Häyrinen, sihteeri

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Jukka Tahvanainen avasi kokouksen klo 9:05.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sääntöjen mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja vähintään kuusi jäsentä on paikalla kokouksessa.
Todetttiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
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Esitys: Hyväksytään esityslista.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista.
4. Pöytäkirjan tarkastajan valinta
Esitys: Valitaan Viveca Hagmark pöytäkirjan tarkastajaksi.
Päätös: Valittiin Hanna Heinonen ja Eija Koivuranta pöytäkirjan tarkastajiksi.
5. Pöytäkirja
Esitys: Merkitään tiedoksi hallituksen pöytäkirja 6/2020.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
6. Pääsihteerin katsaus
Esitys: Merkitään tiedoksi pääsihteerin katsaus.
Päätös: Merkittiin tiedoksi pääsihteerin katsaus.
Budjettiriihi
Käytiin läpi SOSTEn toimet ja tavoitteet budjettiriihen osalta. Sosiaali- ja
terveysjärjestökentän avustusten kompensointi budjetista oli tärkeä saavutus
työllisyyteen ja verotukseen liittyvien tavoitteiden lisäksi.
Veikkauksen tilanne
Käytiin keskustelua Veikkaukseen liittyvästä ajankohtaisesta tilanteesta. Arvio on,
että Veikkauksen liikevaihdosta jää saavuttamatta noin 300 miljoonaa euroa.
SOSTEn kattojärjestösuhteet
Käytiin läpi kattojärjestöjen tilannetta suhteessa valtionavustuksiiin, Veikkauksen
asemaan ja Veikkausvoittovaroihin.
SOTE-järjestöjen SOTE-muutostuki hankekokonaisuus
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Muutostuen valmistelutyö jatkuu yhteisen suunnitelman tekemisellä. SOSTEn hallitus
tulee seuraavassa kokouksessaan nimeämään muutostuen ohjausryhmälle
puheenjohtajan.
SOSTEn tutkimus
Järjestöbarometri 2020 julkaistiin 2.10.2020. Barometrin teemoja olivat mm.
järjestöjen hallitustyöskentely, ilmastonmuutos ja rahapelihaitat. SOSTE tekee myös
päivityksen järjestöjen SOTE-palveluselvityksestä ja se julkistetaan helmi-maaliskuun
taitteessa.
SOSTEn verkostot
SOSTE toteuttaa loka-marraskuussa verkostopuntari 2020 -kyselyn kaikille SOSTEn
koordinoimien verkostojen jäsenille. Tämän tulokset käsitellään vuoden 2021
ensimmäisessä hallituksessa. SOSTE koordinoi tällä hetkellä 11 verkostoa, joissa
mukana noin 500 eri henkilöä.
Järjestöjuridisen neuvonnan kyselyn tulokset
SOSTE toteutti palautekyselyn järjestöjuridisen neuvonnan osalta. Tulokset osoittivat,
että palvelu on erittäin pidetty ja käytetty. Kehittämisehdotuksena nousi palvelun
laajempi tiedottaminen.
Talouskatsaus
Käytiin läpi ajankohtainen taloudellinen tilanne ja arvio ensi vuodelle siirtyvistä
avustuksista.
Henkilöstöasiat
Käytiin läpi henkilöstön Pulssi-kyselyn tulokset, jotka ovat läpi linjan ja muihin
organisaatioihin verrattuna erinomaisella tasolla.
SOSTEn ehdotus elypymisrahastoon liittyen
Käsiteltiin SOSTEn ehdotus elpymisrahastoon liittyen, jonka kantava teema on
ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys. Hyväksyttiin muutoksin.
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7. 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. Suomen kuulo- ja tukikoirat ry
Esitys: Hyväksytään yhteistyöjäseneksi. [LIITTEET 1 a-c]
Päätös: Hyväksyttiin yhteistyöjäseneksi.
2. Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry
Esitys: Hyväksytään yhteistyöjäseneksi. [LIITTEET 2 a-c]
Päätös: Hyväksyttiin yhteistyöjäseneksi.
3. Terve Paino ry
Esitys: Hyväksytään varsinaiseksi jäseneksi. [LIITTEET 3 a-c]
Päätös: Hyväksyttiin varsinaiseksi jäseneksi.

8. Jäsenyydestä eroaminen
SOSTEn sääntöjen 8§ mukaisesti: ”Jäsen voi erota järjestöstä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle. Ero tulee voimaan sen kalenterivuoden pöättyessä, jonka
aikana eroilmoitus on vastaanotettu. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin
järjestön tarkoitusperiä, rikkoo järjestön sääntöjä, jättää noudattamatta
liittokokouksen päätöksiä tai laiminlyö erääntyneen jäsenmaksun suorittamisen
kalenterivuoden loppuun mennessä.”
Eronneet jäsenet
•
•

Pieksämäen kaupunki 1.1.2021 alkaen, LIITE 4
Rovaniemen kaupunki 1.1.2021 alkaen, LIITE 5
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•

Suomen Kuntoutusyrittajat ry 23.9.2020 alkaen, LIITE 6

Esitys: Todetaan ja merkitään tiedoksi.
Päätös: Todettiin ja merkittiin tiedoksi. Käydyn keskustelun pohjalta lähetettiin
jatkovalmisteluun pohdinta kuntajäsenyyksien tulevaisuuden näkymistä.
9. Tiedoksi hallituksen kokousten väliseltä ajalta
1. Lausunnot ja kuulemiset
• Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väliaikaisesta
epidemiakorvauksesta ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n
väliaikaisesta muuttamisesta [HE 51/2020 vp]
• Lausunto: Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi
väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista,
osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19
epidemian leviämisen rajoittamiseksi [HE 117/2020 vp]
• Lausunto: Arviomuistio hallinnon automaattiseen päätöksentekoon
liittyvistä yleislainsäädännön sääntelytarpeista [VN/3071/2020]
• Lausunto: Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja; Suomen 16.
määräaikaisraportin laatimine [PC0UC1G7-40]
• Lausunto: SOSTEn kantoja julkiseen konsultaatioon Euroopan sosiaalisten
oikeuksien pilarin toimeenpanosta.
• 5.1 Lausunto: TyV:n kuuleminen 29.9.2020 työllisyyden edistämisen
kuntakokeilusta HE 87/2020 vp ja HE:n täydentämisestä HE 87/2020
• Lausunto: Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja
väliaikaisesta muuttamisesta sekä poliisilain 2 luvun 9 pykälän
väliaikaisesta muuttamisesta [VN/15739/2020 ja STM083:00/2020]

Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

2. Edustukset ja nimeämiset
• Merkitään tiedoksi että, Nuorten Ystävät ry on saanut Sosten kautta
Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselta nimeämispyynnön
Sosiaalihuollon kirjaamisosaamisen hankkeen ohjausryhmään.
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Nuorten Ystävät ry esittää, että hankkeen ohjausryhmään nimetään
vastaava työhönvalmentaja Kati Pajunen Jyväskylästä, ja varalle
vastaava työhönvalmentaja Anne Ollikainen Oulusta.
• THL:n HYTE-toimintamallien arviointitoiminnan ohjausryhmä:
varsinainen jäsen Mervi Aalto-Kallio, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
ja varajäsen Janne Haikari, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.
•

Globaali sosiaalipolitiikkaverkosto: varsinainen jäsen Kirsi Marttinen ja
varajäsen Jussi Ahokas, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.

Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10. Seuraavat kokoukset




7.12.2020, ma, klo 9-14
7.-8.1.2021, to-pe, Vierumäki
20.1.2021, ke, Hotelli Korpilampi Espoo

11. Kokouksen päätös
Hallituksen puheenjohtaja Jukka Tahvanainen päättää kokouksen klo 11:06.
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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

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

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 6 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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