SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen kokouksen 7/2021 pöytäkirja
Aika: ma-ti 7.-8.6.2021
Paikka: Hanasaari, Helsinki
Hallitus:

Muut:

x Eija Koivuranta, puheenjohtaja
x Riitta Särkelä, varapuheenjohtaja
x Juhani Eskola, jäsen
x Jukka Haapakoski, jäsen
x Hanna Heinonen, jäsen
x Sanna Kaijanen, jäsen
x Anssi Kemppi, jäsen
x Pirjo Myyry, jäsen (etäyhteydellä)
x Jouni Parkkonen, jäsen
x Sonja Raunio, jäsen (POISSA KOHDAT 1-6)
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 / Kirsi Marttinen, varaedustaja
x Kiril Häyrinen, sihteeri

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta avasi kokouksen 7.6.2021 klo 9:30
Valtuuston puheenjohtaja Kari Mäkinen piti kokouksen avauspuheen.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sääntöjen mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja vähintään kuusi jäsentä on paikalla kokouksessa.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista.
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Päätös: Hyväksyttiin esityslista.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin edellisen kokouksen 6/2021 pöytäkirja tiedoksi.
5. Pöytäkirjan tarkastajan valinta
Esitys: Valitaan Juhani Eskola pöytäkirjan tarkastajaksi.
Päätös: Valittiin esityksen mukaisesti.
6. SOSTEn ylimääräisen valtuuston esityslista
Valtuuston puheenjohtaja Kari Mäkinen on kutsunut koolle SOSTEn valtuuston
ylimääräisen kokouksen 17.8.2021. Kokouksessa käsitellään hallituksen
täydentäminen.
Esitys: Esitetään esityslista SOSTEn ylimääräiselle valtuustolle 17.8.2021 [LIITE 1]
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
7. Sociala Oy:n yhteistyöehdotus
Esitys: Käsitellään Sociala Oy:n yhteistyöehdotus [LIITTEET 2a-c]
Päätös: Merkittiin tiedoksi, että Sociala Oy:n strategia on valmistunut. SOSTE ei
lähde neuvottelemaan enää erillistä sopimusta Socialan kanssa. Rajattiin
mahdollinen Sociala Oy:n lisäpääomittaminen tässä vaiheessa pois. Todettiin, että
SOSTEn jäsenjärjestöillä on mahdollisuus toimia suoraan Sociala Oy:n kanssa ja
SOSTE on valmis jatkossakin viestimään Socialan palveluista heidän ydinviestiensä
mukaisesti sekä mahdollistamaan Socialan toiminnan SOSTEn kanssa yhteisillä
areenoilla. SOSTE tekee osana toiminnan suunnittelua määrittelyn niistä toimista,
jotka ovat osa SOSTEn roolia SOTE-järjestöjen palvelutuotannon
toimintaedellytysten tukemisessa.
8. European Patients´ Forum
Esitys: Liitytään European Patients’ Forumin jäseneksi. [LIITE 3]
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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9. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunta
Neuvottelukunnan puheenjohtaja Tuija Brax (Sydänliitto) on nimetty
Oikeusvaltiokeskuksen johtoon ja tästä syystä eroaa neuvottelukunnasta.
Esitys: SOSTEn nimitystoimikunta esittää: neuvottelukunnan puheenjohtajaksi
Sari Aalto-Matturi (MIELI Suomen mielenterveys ry), varapuheenjohtajaksi Jukka
Tahvanainen (Näkövammaisten keskusliitto) ja jäseneksi Pasi
Ylitalo (Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry).
Päätös: Sanna Kaijanen esitti Tuomas Koskelaa varsinaiseksi jäseneksi ja Pasi
Ylitaloa varajäseneksi. Markus Söderlund kannatti esitystä. Keskustelun kuluessa
Kaijanen veti esityksenä pois. Hyväksyttiin pohjaesityksen mukaisesti.
10. 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. Creatura think & do tank ry hakee yhteistyöjäseneksi
Esitys: Hyväksytään yhteistyöjäseneksi. [LIITE 4]
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
11. Jäsenyydestä eroaminen
SOSTEn sääntöjen 8§:n mukaisesti: ”Jäsen voi erota järjestöstä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle. Ero tulee voimaan sen kalenterivuoden päättyessä, 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.”
1. ENTER ry
Esitys: Merkitään tiedoksi ENTER ry:n eroaminen SOSTEn
yhteistyöjäsenyydestä 10.5.2021 alkaen [LIITE 5]
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Päätös: Merkittiin tiedoksi.
12. Pääsihteerin katsaus
Esitys: Merkittiin tiedoksi katsaus järjestöjen SOTE-muutostuen ajankohtaiseen
tilanteeseen.
Päätös: Merkittiin tiedoksi pääsihteerin katsauksena hallituksen seminaari, jossa
käsiteltiin SOSTEn vaikuttamista, toimintaa sekä taloutta. Veikkauksen hallituksen
jäsen Juha Pantzar piti seminaarissa alustuksen Veikkaus Oy:n ajankohtaisiin
asioihin.
13. Toiminta ja talous 2022
Esitys: Käydään lähetekeskustelua SOSTEn toiminnasta ja taloudesta 2022.
Päätös: Hyväksyttiin talousarvion 2022 valmistelun kehykset. Hyväksyttiin
toiminnan suunnittelun 2022 perusteet. Evästettiin toimistoa erityisesti
analysoimaan SOSTEn huomioimien toimintaympäristön muutosten vaikutus
toiminnan sisältöhin.
Kokous keskeytettiin 7.6.2021 klo 15:30
Kokousta jatkettiin 8.6.2021 klo 9:00
14. Vaikuttamiskärjet
Esitys: Hyväksytään SOSTEn vaikuttamiskärjet:
 Osallisuutta ja elinvoimaa edistävä sote-uudistus [LIITE 6]
 Sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavarahoitusta on purettava [LIITE 7]
 Rakennetaan kasvua investoimalla kaikkien työllisyyteen [LIITE 8]
 Sairastamisen kustannukset eivät saa olla hoidon ja hoivan este [LIITE 9]
 Edistetään kansanterveyttä terveysperusteisella verolla [LIITE 10]
 Sosiaaliturvauudistuksessa taattava oikeudenmukainen ja riittävä
perusturva kaikille [LIITE 11]
 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen elinvoiman turvaaminen [LIITE 12a-b]
 Kansainvälisen toiminnan tavoitteet [LIITE 13]
Päätös: Käytiin keskustelua SOSTEn Suomen hallituksen loppukauden toimintaan
vaikuttamisen kärkitavoitteista. Keskustelu kansainvälisen toiminnan tavoitteista
siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
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Anssi Kemppi vastusti terveysvero-vaikuttamiskärkeä. Kemppi piti tavoitetta ja sen
perusteita ongelmallisina: hän vierastaa tämän vaikuttamiskärjen takana olevaa
ihmiskäsitystä siitä, että Soste ja valtio tälläisen järjestelyn kautta väittää
tietävänsä, mistä kansalaisten hyvinvointi ja terveys rakentuu. Kempin mukaan
terveys on kuitenkin koko ajan muuttuva, suhteellinen käsite, johon ruokavalion
lisäksi vaikuttavat monet muut tekijät (liikuta, ihmisen omat kokemukset ja
asenteet). Normaalin ja epänormaalin välinen raja on hyvin liukuva. sairaudet
syntyvät monien eri tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Kemppi piti myös veron
kantamiseen liittyvistä syistä terveyvero-vaatimusta ongelmallisena. Tämän veron
kantaminen ja hallinnointi vaatisi Kempin mielestä monimutkaisen ja kalliin
järjestelmän rakentamista. Kemppi esitti, ettei vaikuttamisen kärkeä hyväksytä
jatkovalmisteluun. Kempin esitys ei saanut kannatusta ja raukesi.
Päätettiin keskustelun pohjalta valtuuttaa hallituksen puheenjohtajisto
hyväksymään kärkiin keskustelun pohjalta tehtävät muokkaukset.
15. Tiedoksi hallituksen kokousten väliseltä ajalta
1. Lausunnot ja kuulemiset








Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi
väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n
muuttamisesta [VN/2932/2021-VM-2]
Lausunto hallintovaliokunnalle: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan
toimeenpanosta sekä alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja
rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta ja niihin liittyviksi laeiksi (HE
47/2021 vp).
Lausunto Sosiaali- ja terveysministeriölle: Hallituksen esitysluonnos
lastensuojelulain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (VN/463/2021).
Lausunto: Hallituksen esitys tupakkalain (549/2016) muutokseksi.
Lausunto: Kustannustukilain muuttamisesta.
Lausunto: Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta
vuosille 2022—2025 [VNS 3/2021 vp]
Päätös: Merkittiin tiedoksi

2. Edustukset ja nimeämiset


Biopankkitoimintaa koskevan lainsäädännön arvioinnin ja seurannan
ohjausryhmä (VN/11239/2021-STM-2). Toimikausi 2.5.2021-31.12.2022.
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Jäsen toiminnanjohtaja Minna Anttonen, Suomen Syöpäpotilaat ry, SOSTEn
valtuusto ja POTKA-verkoston varapj. ja varajäsen lakimies Patrik
Metsätähti, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.
Hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelman johtoryhmä: jäsen Kirsi
Väätämöinen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Uusimaa-liiton palkintoraati: erityisasiantuntija Kiril Häyrinen, SOSTE
Suomen sosiaali ja terveys ry
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

3. Henkilöstöasiat


Emily Strohmin vanhempainvapaan sijaiseksi on valittu vanhempainvapaan
sijaiseksi on valittu Miia Nahkuri. Nahkurin työsuhde alkaa 15.6.2021 ja
päättyy 30.6.2022.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

16. Muut asiat
Käsiteltiin muita asioita ilman henkilöstöä.
17. Kokouksen päätös
Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta päätti kokouksen 8.6.2021 klo 14:00.
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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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