
 

 

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n liittokokous 2021       
 
Aika 20.1.2021, ke, klo 13.03-14.32 
Paikka: Teams-etäyhteys ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n toimisto 
(Yliopistonkatu 5, Helsinki) 
 
Osallistujaluettelo liitteenä. 
 
Pöytäkirja 
 
 

1. Kokouksen avaus 
 
Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. 
 
Päätös: Hallituksen puheenjohtaja Jukka Tahvanainen avasi etäyhteyden 
välityksellä COVID-19 pandemian vuoksi pääasiassa etäyhteyksin 
järjestettävän SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n IV varsinaisen 
liittokokouksen keskiviikkona 20. tammikuuta 2021 klo 13.03.  
 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
SOSTEn sääntöjen 11§ mukaan: ”Hallitus kutsuu liittokokouksen koolle 
lähettämällä jäsenille kokouskutsun joko kirjeitse tai sähköpostilla 
viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen kokousta.” ja ”Kokouskutsussa on 
mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Liittokokouksen esityslista, jonka 
pitää sisältää mahdolliset päätösehdotukset, tulee lähettää jäsenille kirjeitse 
tai sähköpostilla viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen liittokokousta.” 
 
SOSTEn sääntöjen 12 § mukaan: ”Jokainen jäsen voi lähettää 
liittokokoukseen yhden edustajan. Kullakin varsinaisella jäsenellä on 
liittokokouksessa yksi ääni. Hallituksen jäsenillä ja pääsihteerillä on läsnäolo- 
ja puheoikeus liittokokouksessa. Jäsenyhteisön on toimitettava vähintään 
kaksi (2) viikkoa ennen liittokokousta järjestölle valtakirja tai pöytäkirjan ote, 
josta käy ilmi jäsenen nimeämä kokousedustaja. Jos jäsenyhteisön antama 
valtuutus on voimassa pidempään kuin yhden liittokokouksen ajan, riittää 
että valtakirja toimitetaan liitolle ensimmäistä valtuutuksen tarkoittamaa 
liittokokousta varten. 
 
Etäosallistuminen liittokokoukseen on mahdollista teknisen apuvälineen 
avulla, mikäli hallitus on tästä kokouskutsussa ilmoittanut ja antanut ohjeet 
osallistumisesta. Hallitus päättää etäosallistumisesta. Yhdistyksen kokous 
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hyväksyy äänestys- ja vaalijärjestyksen. Asiat ratkaistaan liittokokouksessa 
yksinkertaisella äänten enemmistöllä, lukuun ottamatta sääntöjen 
muuttamista ja järjestön purkamista. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.” 
 
Esitys: Todetaan kokouskutsun ja esityslistan lähettämisen ajankohdat.  
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä 
todetaan kokoukseen osallistujat. Käsitellään puhe- ja läsnäolo-oikeudet. 
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että SOSTEn sääntöjen 11§ mukaan: ”Hallitus 
kutsuu liittokokouksen koolle lähettämällä jäsenille kokouskutsun joko 
kirjeitse tai sähköpostilla viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen kokousta.” ja 
”Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. 
Liittokokouksen esityslista, jonka pitää sisältää mahdolliset 
päätösehdotukset, tulee lähettää jäsenille kirjeitse tai sähköpostilla 
viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen liittokokousta. 
 
Etäosallistuminen liittokokoukseen on mahdollista teknisen apuvälineen 
avulla, mikäli hallitus on tästä kokouskutsussa ilmoittanut ja antanut ohjeet 
osallistumisesta. Hallitus päättää etäosallistumisesta. Yhdistyksen kokous 
hyväksyy äänestys- ja vaalijärjestyksen. Asiat ratkaistaan liittokokouksessa 
yksinkertaisella äänten enemmistöllä, lukuun ottamatta sääntöjen 
muuttamista ja järjestön purkamista. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. 
 
Kokouskutsu on lähetetty jäsenille 2.11.2020 ja esityslista 11.12.2020. 
 
SOSTEn sääntöjen 12 § mukaan: ”Jokainen jäsen voi lähettää 
liittokokoukseen yhden edustajan. Kullakin varsinaisella jäsenellä on 
liittokokouksessa yksi ääni. Hallituksen jäsenillä ja pääsihteerillä on läsnäolo- 
ja puheoikeus liittokokouksessa. Jäsenyhteisön on toimitettava vähintään 
kaksi (2) viikkoa ennen liittokokousta järjestölle valtakirja tai pöytäkirjan ote, 
josta käy ilmi jäsenen nimeämä kokousedustaja. Jos jäsenyhteisön antama 
valtuutus on voimassa pidempään kuin yhden liittokokouksen ajan, riittää 
että valtakirja toimitetaan liitolle ensimmäistä valtuutuksen tarkoittamaa 
liittokokousta varten. 
 
Todettiin, että määräaikaan mennessä on saapunut valtakirjoja: 
126 varsinaiselta jäseneltä, joilla on kokouksessa äänioikeus ja 
18 yhteistyöjäseneltä, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 
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Tämän lisäksi määräajan jälkeen oli saapunut 9 valtakirjaa varsinaiselta 
jäseneltä ja 1 valtakirja yhteistyöjäseneltä. Hallitus esitti liittokokoukselle, 
että näille edustajille myönnetään kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 
 
Todettiin edelleen, että kokouksessa on läsnä lisäksi SOSTEn hallituksen 
jäseniä sekä pääsihteeri, joilla on SOSTEn sääntöjen 12§ mukaisesti 
kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 
 
Lisäksi todettiin, että kokouksessa on läsnä SOSTEn valtuuston puheenjohtaja 
ja vaalivaliokunnan puheenjohtaja, joille hallitus esitti niin ikään puhe- ja 
läsnäolo-oikeutta. 
 
Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa on läsnä myös SOSTEn henkilökuntaa, 
vaalivaliokunnan jäseniä ja muita jäsenten edustajia, joille esitettiin 
myönnettäväksi läsnäolo-oikeus. 
 
Koska keskustelun aikana ei tullut vastaesityksiä, todettiin kokous lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi sekä vahvistettiin kokouksen osallistujat ja heidän läsnäolo-, 
puhe- ja äänioikeutensa edellä esitetyn mukaisesti. 

 
3.  Kokouksen järjestäytyminen 

 
Esitys: Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja neljä 
ääntenlaskijaa. 
 
Päätös: 
 
3.1. Kokouksen puheenjohtajan valinta 
Liittokokous valitsi hallituksen esityksestä liittokokouksen puheenjohtajaksi 
Juha Pantzarin. 
   
3.2. Sihteerin valinta 
Liittokokous valitsi hallituksen esityksestä liittokokouksen sihteereiksi Miikka 
Lönnqvistin, Riitta Ikosen, Heli Pehkosen ja Kiril Häyrisen. 
 
3.3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
Liittokokous valitsi hallituksen esityksestä liittokokouksen 
pöytäkirjantarkastajiksi Virpi Dufvan ja Olavi Sydänmaanlakan. 
   
3.4. Ääntenlaskijoiden valinta 
Liittokokous valitsi hallituksen esityksestä liittokokouksen ääntenlaskijoiksi 
Sanna Kaijasen ja Jouni Parkkosen. 
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Tämän asiakohdan päätteeksi kokousta johtanut hallituksen puheenjohtaja 
Jukka Tahvanainen kutsui liittokokouksen puheenjohtajaksi valitun Juha 
Pantzarin johtamaan kokousta. 
 
Ryhtyessään johtamaan kokouksessa puhetta, kiitti Juha Pantzar saamastaan 
luottamuksesta sekä kertasi etäyhteyksin pidettävän kokouksen 
toimintaohjeet kokoustekniikkaan, puheenvuorojen pitämiseen sekä 
esitysten tekemiseen liittyen. 

 
   

4. Esityslistan hyväksyminen 
 

 Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 

Päätös: Puheenjohtaja totesi hallituksen esittävän, että kokouksessa 
käsiteltäisiin sääntömääräisten asioiden lisäksi ehdotus SOSTEn sääntöjen 
muuttamisesta sekä kokouksen julkilausuma. 
 
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti ja vahvistettiin esityslista kokouksen 
työjärjestykseksi. 

 
 

5. Sääntömuutos 
 
Esitys: Hyväksytään sääntömuutos liitteen mukaisesti [LIITE 1] 
 
Päätös: Asiakohdan aluksi pääsihteeri Vertti Kiukas esitteli liittokokoukselle 
hallituksen esityksen SOSTEn sääntöjen muuttamiseksi.  
 
Koska keskustelun aikana ei tehty yhtään muutosesitystä, totesi 
puheenjohtaja hallituksen esityksen tulleen yksimielisesti hyväksyttyä. 
 

 
6. Toiminta ja talous edellisellä kolmivuotiskaudella 

Sääntöjen 13§:n mukaan liittokokous arvioi järjestön toimintaa ja taloutta 
edelliseltä kolmivuotiskaudelta. 

Esitys: Merkitään tiedoksi puheenjohtajan katsaus edellisen liittokokouksen 
jälkeiseen aikaan. 
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Päätös: Liittokokous merkitsi tiedokseen hallituksen puheenjohtajan Jukka 
Tahvanaisen katsauksen edellisen liittokokouksen jälkeiseen toimintaan ja 
talouteen.  

 

7. Toiminnan ja talouden lähivuosien suuntaviivat (strategia) 

Sääntöjen 13 §:n mukaan liittokokous hyväksyy järjestön toiminnan ja 
talouden lähivuosien suuntaviivat. 

Esitys: Liittokokous hyväksyy hallituksen esityksen strategia-asiakirjaksi 
toimimaan toiminnan ja talouden suuntaviivoina vuosille 2022-2024 liitteen 
mukaan [LIITE 2] 

Päätös: Liittokokous kuuli asiakohdan aluksi pääsihteeri Vertti Kiukkaan 
esittelyn strategia-asiakirjasta.  
 
Koska keskustelun aikana ei tehty yhtään muutosesitystä hallituksen 
ehdottamaan strategia-asiakirjaan, tuli se hyväksyttyä yksimielisesti. 

--- 

Ennen asiakohtaan 8 siirtymistä antoi liittokokouksen puheenjohtaja 
puheenvuoron vaalivaliokunnan puheenjohtaja Markku Virkamäelle, joka 
kävi läpi prosessia, jonka myötä vaalivaliokunta on päätynyt liittokokoukselle 
tehtyihin esityksiin. 

--- 

8. Valtuuston puheenjohtajan valinta 

Sääntöjen 14 §:n mukaan valtuuston toimikausi on liittokokousten välinen 
aika. Valtuustoon kuuluu 26 jäsentä, jotka ovat puheenjohtaja, 1. ja 2. 
varapuheenjohtaja ja 23 varsinaista jäsentä. Puheenjohtajat muodostavat 
puheenjohtajiston. Kullekin varsinaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen 
varajäsen. 

Mikäli valtuuston puheenjohtajan tehtävään asetetaan ehdolle enemmän 
kuin yksi ehdokas, valituksi tulee äänestyksessä eniten ääniä saanut ehdokas. 
Varapuheenjohtajien vaalissa sekä valtuutettujen vaalissa on suoritettava 
yhdistyslain 29§:n 3 momentin 1 kohdan tarkoittama suhteellinen listavaali. 

Esitys: Valitaan valtuustolle puheenjohtaja vaalivaliokunnan esityksen 
mukaisesti. 
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Päätös: Vaalivaliokunnan puheenjohtajan puheenvuoron jälkeen liittokokous 
siirtyi valitsemaan valtuuston puheenjohtajaa. Puheenjohtaja totesi 
vaalivaliokunnan esittävän tehtävään Kari Mäkistä (Kirkkopalvelut).  

Koska keskustelua ei syntynyt, eikä vaalivaliokunnan esityksestä poikkeavia 
ehdotuksia tehty, todettiin, että Kari Mäkinen on tullut yksimielisesti valittua 
valtuuston puheenjohtajaksi. 

 

9. Valtuuston varapuheenjohtajien valinta 

Esitys: Valitaan valtuustolle 1. ja 2. varapuheenjohtaja vaalivaliokunnan  
esityksen mukaisesti. 
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi vaalivaliokunnan esittävän valtuuston 
ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Hanna Markkula-Kivisiltaa (Pelastakaa 
Lapset ry) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Sari Aalto-Matturia (Mieli – 
Suomen mielenterveys ry) 
 
Koska keskustelua ei syntynyt, eikä vaalivaliokunnan esityksestä poikkeavia 
ehdotuksia tehty, todettiin, että valtuuston ensimmäiseksi 
varapuheenjohtajaksi tuli yksimielisesti valittua Hanna Markkula-Kivisilta ja 
toiseksi varapuheenjohtajaksi Sari Aalto-Matturi. 
 

10. Valtuuston jäsenten ja varajäsenten valinta 

Esitys: Valtaan valtuuston 23 jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet 
vaalivaliokunnan esityksen mukaisesti. 

Päätös: Puheenjohtaja totesi vaalivaliokunnan esittävän, että liittokokous 
valitsee valtuuston 23 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 
etukäteen lähetetyn ja kokouksessa esitetyn sekä tämän pöytäkirjan liitteenä 
olevan listan mukaisesti. 

Koska keskustelua ei syntynyt, eikä vaalivaliokunnan esityksestä poikkeavia 
ehdotuksia tehty, todettiin, että vaalivaliokunnan esitys valtuuston 
kokoonpanoksi tuli liitteen mukaisessa muodossa yksimielisesti hyväksyttyä. 

--- 

Asiakohdan 10 käsittelyn jälkeen valtuuston puheenjohtajaksi valittu Kari 
Mäkinen kiitti valittujen puolesta liittokokousta luottamuksesta. Samassa 
yhteydessä Mäkinen kiitti päättyvällä liittokokouskaudella eri 
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luottamustehtävissä toimineita henkilöitä. Mäkinen loi puheenvuorossaan 
niin ikään katsausta alkavan liittokokouskauden yhteiskunnallisiin haasteisiin, 
joiden parissa SOSTEn valitun luottamusjohdon tulee työskentelemään. 

--- 

 

11. Tilintarkastajien valinta 

Sääntöjen 13§:n mukaan liittokokouksessa valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja 
yksi (1) varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi 
on valintahetkellä kulumassa oleva tilikausi ja kaksi (2) sitä seuraavaa 
tilikautta. 

Esitys: Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastusyhteisö 
seuraavalle toimikaudelle vaalivaliokunnan esityksen mukaisesti. 

 
Päätös: Puheenjohtaja totesi vaalivaliokunnan esittävän, että liittokokous 
valitsee SOSTEn tilintarkastusyhteisöksi seuraavalle liittokokouskaudelle 
KPMG oy:n ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Heidi Vierroksen. 
 
Koska keskustelun aikana ei tehty vaalivaliokunnan esityksestä poikkeavia 
ehdotuksia, todettiin, että liittokokous on valinnut SOSTEn 
tilintarkastusyhteisöksi seuraavalle liittokokouskaudelle KPMG oy:n ja 
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Heidi Vierroksen. 

 
 

12. SOSTEn julkilausuma 
 
Esitys: Hyväksytään julkilausuma hallituksen esityksen mukaisesti. 

Päätös: Puheenjohtajan toivomuksesta julkilausumaan tehtäviä 
muutosehdotuksia toimitettiin etukäteen kirjallisesti. Muutosehdotuksia 
tehtiin etukäteen kahdeksan kappaletta, joista Sari Tervosen ehdotus oli 
ehdotus koko julkilausuman muuttamiseksi. Koska muutosehdotus sisälsi 
pääasiassa muotoiluun liittyviä muutoksia, otti hallitus nimiinsä Tervosen 
tekemän ehdotuksen. Tämän lisäksi tehtiin seitsemän muuta ehdotusta, jotka 
päätettiin yksimielisesti tehdä Sari Tervosen ehdotuksessa muotoiltuun 
pohjaan. 

Kristiina Kumpula esitti Tarja Parviaisen ja Elina Pajulan kannattamana, että 
kannanoton rinnastus Capitolin mielenosoituksiin ja nuorten 
väkivaltakäyttäymiseen poistetaan tai muutetaan, sillä toisessa on kyseessä 
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enemmän tai vähemmän organisoitunut kansanliike ja toisessa sosiaalinen 
ongelma.  

Katri Nokela täydensi Kumpulan muutosehdotusta Kristiina Kumpulan 
kannattamana riveille 19-22 tehtävällä ehdotuksella: ”Amerikan Capitoliin 
kohdistunut hyökkäys oli väkivaltainen teko ennen kaikkea demokratiaa 
kohtaan. Onko tämä mahdollista myös Suomessa? Ääriliikeitä, kahtiajakoa ja 
tyytymättömyyttä esiintyy myös meillä. Demokratia ei ole itsestäänselvyys ja 
sitä on vaalittava. Hyvinvointiyhteiskunta tukee demokratiaa. 

Hyvinvoinnin kahtiajaosta kertovat raa’at väkivallan teot nuorten 
keskuudessa. Pahoinvointi kasaantuu pienelle osalle nuoria. Tämä kehitys 
täytyy pysäyttää.” 

Ansa Holm esitti Päivi Lunan, Katja Borodulinin ja Sanna Kaijasen 
kannattamana, että riville 51 lisätään: ”Väestön nopea ikääntyminen täytyy 
huomioida yhteiskunnan suunnittelussa ja poliittisessa päätöksenteossa.” 

Tarja Parviainen esitti lisäystä riville 43 epävarmuudessa elävien IHMISTEN 
elämisen edellytyksiä. 

Päivi Luna esitti, että nuorten asemaan koronakriisin myötä riville 39 voisi 
pyytää kiinnittämään erityistä huomiota ks. "Koronakriisistä selviäminen 
edellyttää kriisin hoitoon tarvittavien voimavarojen oikeudenmukaista ja 
reilua kohdistamista. Minkään sukupolven ja ihmisryhmän taakka ei saa 
muodostua kohtuuttomaksi." 

Hallitus otti kaikki nämä tehdyt ehdotukset nimiinsä.  

Näiden esitysten lisäksi Marju Silander esitti uudeksi otsikoksi ”Osallisuus 
yhteiskunnassa varmistettava”. Keskustelun kuluessa Silander veti kuitenkin 
esityksensä pois. 

Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että kaikki julkilausumaan 
tehdyt ehdotukset on hallitus ottanut nimiinsä. Liittokokous päätti näillä 
muutoksilla hyväksyä kokouksen julkilausuman ja lähetti sen SOSTEn 
toimiston puhtaaksikirjoitettavaksi ja julkaistavaksi. 

 

13. Muut asiat 
 
SOSTEn sääntöjen 6§ mukaan: ”Varsinaisella jäsenellä ja yhteistyöjäsenellä 
on oikeus saada liittokokoukselle kuuluva asia liittokokouksen käsiteltäväksi, 
jos jäsen ilmoittaa siitä hallitukselle kirjallisesti kuusi (6) viikkoa ennen 

https://sign.visma.net/fi/document-check/8669957f-e4d5-4bdc-b81a-5642f6973560

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



 

 

liittokokousta niin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Hallitus antaa 
jäsenen aloitteesta lausuntonsa liittokokoukselle.” 
 
Esitys: Todetaan, että tällaisia asioita ei ole. 
 
Päätös: Todettiin, ettei liittokokoukselle ole esitetty sääntöjen 6 § mukaisia 
asioita.  

 

14. Kokouksen päätös  

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen keskiviikkona 20. tammikuuta 
2021 klo 14.32. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi Helsingissä 21. päivänä tammikuuta 2021 

 

 

Juha Pantzar     Miikka Lönnqvist 
Puheenjohtaja     Pöytäkirjasihteeri 

 

Sekä kokouksen valitsemat pöytäkirjantarkastajat 

 

 

Virpi Dufva       Olavi Sydänmaanlakka 
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Liittokokouksen 20.1.2021 osallistujaluettelo 
 
Valtakirja, varsinaiset ja yhteistyöjäsenet: 
Aalto Touko  yhteiskuntasuhdejohtaja Suomen Apteekkariliitto ry 
Aalto-Matturi Sari toiminnanjohtaja  MIELI Suomen Mielenterveys ry 
Ahl Sanna-Maria     Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL) 
Anttonen Minna  toiminnanjohtaja  Suomen Syöpäpotilaat ry 
Artola Johanna  toiminnanjohtaja  Tunne rintasi ry 
Borodulin Katja  toimialapäällikkö  Ikäinstituutin säätiö 
Burman Risto  toiminnanjohtaja  Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 
Bäckman Sonja  toiminnanjohtaja  Psoriasisliitto ry 
Dufva Virpi  toiminnanjohtaja  Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry 
Grundström Janet toiminnanjohtaja  LapCI - Sisäkorvaistutelasten valtakunnallinen yhdistys ry 
Gustafsson Jouni  toiminnanjohtaja  Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys Tatsi ry 
Haapakoski Jukka  puheenjohtaja  Työttömien Keskusjärjestö ry 
Haapio Tuula  hallintopäällikkö  Tampereen kaupunki 
Hagman-Kiuru Riika toiminnanjohtaja  Surunauha ry 
Hagmark Viveca  johtaja   Folkhälsans förbund 
Heikkilä Marianne pääsihteeri  Marttaliitto ry 
Heinonen Hanna  toiminnanjohtaja  Lastensuojelun Keskusliitto ry 
Helkiö Harri  toimistoassistentti Nuorten mielenterveysseura - Yeesi ry 
Helmanen Elina  toiminnanjohtaja  Familia ry 
Hemgård Lisbeth  verksamhetsledare FDUV 
Hietamäki Iris  kokemusasiantuntija KoKoA -Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry 
Holm Ansa   toiminnanjohtaja  Suomen Luustoliitto ry 
Huotari Susa  hallituksen jäsen  Exitus ry 
Högström Sari  toiminnanjohtaja  Munuais- ja maksaliitto ry 
Ikonen Yrmy  toiminnanjohtaja  A-Kiltojen Liitto ry 
Jagt Kari   toiminnanjohtaja  Sairaalaklovnit ry 
Jakobsson Matthias Organisationsledare Förbundet Finlands Svenska Synskadade 
Jansson Annika  verksamhetsledare Finlands Svenska Marthaförbund Rf 
Jokinen Markku   toiminnanjohtaja  Kuurojen Liitto ry 
Juvakka Janne  toiminnanjohtaja  Suomen Diabetesliitto ry 
Kaijanen Sanna  toiminnanjohtaja  Kuuloliitto ry 
Kailasmaa Marko  toiminnanjohtaja  Raittiuden Ystävät ry 
Kalliomaa Milla  pääsihteeri  Mannerheimin Lastensuojeluliitto 
Kankaanpää Pekka vs. toiminnanjohtaja Aivoliitto ry 
Kantola Anu  puheenjohtaja  Sateenkaariperheet ry 
Kantola Ilkka  toimialajohtaja  Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr 
Karinen Mikko  varapuheenjohtaja Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry 
Karjalainen Sakari pääsihteeri  Suomen Syöpäyhdistys ry 
Kaskimo Esa  toiminnanjohtaja  Hyvinvointilomat ry 
Katajala Anna  toiminnanjohtaja  Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry 
Kaukonen Olavi  toimitusjohtaja  A-klinikkasäätiö sr 
Kauppinen Jaana  toiminnanjohtaja  Pro-tukipiste ry 
Kllokoqi-Bublaku Egezona sos.poliit.asiantuntija  Palvelualojen ammattiliitto PAM ry 
Kokko Timo  toiminnanjohtaja  Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry 
Konola Kirsi  toimitusjohtaja  Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr 
Korpi Juho  kehittämisasiantuntija Suomen Fysioterapeutit 
Koskela Tuomas  toimitusjohtaja  Aspa-säätiö 
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Koskimies Jan  toiminnanjohtaja  Eläkeläiset ry 
Kumpu Arja  puheenjohtaja  Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry 
Kumpula Kristiina  pääsihteeri  Suomen Punainen Risti 
Kumpula Ulla  toiminnanjohtaja  Suomen Monikkoperheet ry 
Kuusinen-James Kirsi varapuheenjohtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry 
Lafghani Eveliina  toiminnanjohtaja  Taiteen Sulattamo ry 
Lahti-Koski Marjaana terveysjohtaja  Suomen Sydänliitto ry 
Laitinen Kai  toiminnanjohtaja  Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry 
Lampinen Jonna  toiminnanjohtaja  Mothers in Business MiB ry 
Lampinen Pauliina toiminnanjohtaja  Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö 
Lanne Janika  talous- ja hallintopäällikkö Suomen Kuurosokeat ry 
Laru Suvi  toiminnanjohtaja  Parisuhdekeskus Kataja 
Laurikainen Heikki tutkija   Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry 
Lausvaara Anni  toiminnanjohtaja  Vanhustyön keskusliitto 
Lehtiharju Merja  toiminnanjohtaja  Perhehoitoliitto ry 
Lehtinen Pauliina  toiminnanjohtaja  Kasper - Kasvatus- ja perheneuvonta ry 
Lehto Risto  toiminnanjohtaja  Asahi Nordic ry 
Lemmetyinen Pentti toimitusjohtaja  Suomen Setlementtiliitto ry 
Leppäkynnäs Eija  talous- ja hallintopäällikkö Keliakialiitto ry 
Lumijärvi Julia  asiantuntija   Kuluttajaliitto- Konsumentförbundet ry 
Luna Päivi  johtava asiantuntija Finanssiala ry 
Löv Pehr Ordf   intressebevakningsgruppen Svenska Pensionärsförbundet 
Löytänen Oona  hallituksen jäsen  Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry 
Markkula-Kivisilta Hanna pääsihteeri  Pelastakaa Lapset ry 
Mattila Hanna  toiminnanjohtaja  Parkinsonliitto ry 
Mikkonen Juha  toiminnanjohtaja  Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 
Mustakallio Kirsti  järjestöjohtaja  Eläkeliitto ry 
Mustonen Satu  toiminnanjohtaja  Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry 
Niemi Anu  toiminnanjohtaja  Rintasyöpäyhdistys Europa Donna Finland ry 
Niiranen Matti  toiminnanjohtaja  Kansallinen senioriliitto ry 
Nikola Kati  projektisuunnittelija Kotien Puolesta Keskusliitto ry 
Nikula Päivi  toiminnanjohtaja  Mielenterveysyhdistys Etappi ry 
Nokela Katri  toiminnanjohtaja  Nuorisoasuntoliitto ry 
Nyberg Sari  toiminnanjohtaja  Maria Akatemia ry 
Nyman Jenny  toiminnanjohtaja  Adoptioperheet ry 
OhtonenMarianna toiminnanjohtaja  Kehitysvammaliitto ry 
Ohtonen-Jones Saija toiminnanjohtaja  Imetyksen Tuki ry 
Oksa Mia  hallituksen varajäsen Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 
Pajula Elina  toiminnanjohtaja  Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys ry 
Pakarinen Jaana  toimitusjohtaja  Vates-säätiö sr 
Pantzar Juha  toimitusjohtaja  Takuusäätiö 
Parkkonen Jouni  toiminnanjohtaja  Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät - KOVA ry 
Parviainen Tarja  toiminnanjohtaja  Autismiliitto ry 
Piirainen Laura  toiminnanjohtaja  Äidit irti synnytysmasennuksesta ÄIMÄ ry 
Poskiparta Katariina toimitusjohtaja  Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 
Puhakka Päivi  toiminnanjohtaja  Aivovammaliitto ry 
Pulkkinen Janne  toiminnanjohtaja  Turvallisen vanhuuden puolesta - Suvanto ry 
Raitamäki Sonja  pääsihteeri  Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) 
Rajala Pertti  hallituksen jäsen  Sininauhaliitto 
Rajamäki Lassi  toiminnanjohtaja  Sosped säätiö ja Suomen sosiaalipsykiatristen 
yhteisöjen keskusliiton edustaja 
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Repo Johanna  toiminnanjohtaja  Lapsettomien yhdistys Simpukka ry 
Rouhiainen-Valo Tuula puheenjohtaja  Satakunnan Sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry 
Räsänen Pekka  toimitusjohtaja  Kuurojen Palvelusäätiö sr 
Sainio Kimmo  puheenjohtaja  Vak ry Vapaan Alkoholistihuollon Kannatysyhdistys ry 
Salminen Jussi  hallituksen puheenjohtaja Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry ja 
Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen edustaja 
Salo Marja  palvelupäällikkö  Oulun kaupunki 
Salonen Ilona  tf verksamhetsledare Sams - Samarbetsförbundet Kring Funktionshinder rf 
Salonen Pekka  puheenjohtaja  Kansan Raittiusliitto ry 
Sandholm Saana  toiminnanjohtaja  Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry 
Savilampi Ville  talous- ja henkilöstöpäällikkö Sosiaalialan Korkeakoulutettujen Ammattijärj. Talentia ry 
Savolainen Minna toiminnanjohtaja  Nyyti ry 
Seila Päivi  puheenjohtaja  Mielenterveysyhdistys HELMI ry 
Siimes Ulla  toiminnanjohtaja  Suomen Vanhempainliitto 
Silander Marju   toiminnanjohtaja  Suomen CP-liitto ry 
Snellman-Gröhn Satu puheenjohtaja  Terveyskeskushammaslääkäriyhdistys ry 
Sulavuori Maarit  perhe- ja sosiaalipalv.johtaja  Helsingin kaupunki 
Sundell Pia   verksamhetsledare Barnavårdsföreningen I Finland R.F. 
Suomu Katariina toiminnanjohtaja  Muistiliitto ry 
Sutela Arja   pääsihteeri  Nuorten Ystävät ry 
Suvanto Ulla  toiminnanjohtaja  IBD ja muut suolistosairaudet ry 
Sydänmaanlakka Olavi toiminnanjohtaja  Mielenterveyden keskusliitto 
Särkelä Riitta  pääsihteeri  Ensi- ja turvakotien liitto ry 
Söderlund Markus toiminnanjohtaja  Yhteiset Lapsemme ry 
Taavitsainen Satu  toiminnanjohtaja  Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry Estery 
Tahvanainen Jukka toimitusjohtaja  Näkövammaisten liitto ry 
Tamminen Jenni  toiminnanjohtaja  Colores Suomen suolistosyöpäyhdistys 
Tani Petri  rehtori   Laurea-ammattikorkeakoulu Oy 
Tarkiainen Virpi  toiminnanjohtaja  Epilepsialiitto ry 
Teikko Sami  toiminnanjohtaja  Koulutus Elämään Säätiö 
Tervonen Sari  toiminnanjohtaja  Omaishoitajaliitto ry 
Tiivola Sanna  toiminnanjohtaja  Vailla vakinaista asuntoa ry 
Tuhkalehto Sampo-Ilmari toiminnanjohtaja  Music Against Drugs ry 
Töyrylä-Aapio Kirsi toiminnanjohtaja  Selkäliitto ry 
Vainikka Mirka  toiminnanjohtaja  Irti Huumeista ry 
Valve Tuomo  sidosryhmäjohtaja SOS-Lapsikylä ry 
Wetzer-Karlsson Marina kehitysjohtaja  Väestöliitto ry 
Viita Anne  toiminnanjohtaja  Vuokralaiset VKL ry 
Vola Marita  toiminnanjohtaja  Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry 
Wrede Georg  VD, verkställande direktör Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 
Vuorio Anna  toiminnanjohtaja  Naistenkartano ry 
Ylikylä-Leiva Helena toimitusjohtaja  Neuroliitto ry 
Ylitalo Pasi  toiminnanjohtaja  Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry 
Yläkangas Tommi  toiminnanjohtaja  Soveltava Liikunta SoveLi ry 
Ylönen Anne  toiminnanjohtaja  Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto 
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Hallituksen jäseniä: 
Koivuranta Eija 
Pohjola Anneli 
Raunio Sonja 
 
Valtuuston puheenjohtaja 
Mäkinen Kari 
 
Vaalivaliokunta: 
Ahtiainen Veli-Matti 
Virkamäki Markku 
 
SOSTEn henkilökunta: 
Aalto Sirkku 
Aalto-Kallio Mervi 
Ahokas Jussi 
Autti Anne 
Bergström Tarja 
Haikari Janne 
Helsing-Johansson Maria 
Häyrinen Kiril 
Ikonen Riitta 
Inkinen Ari 
Järvinen Anna 
Kalenius Aleksi 
Kiiskinen Päivi 
Kiukas Vertti 
Kiuru Ulla 
Kittilä Riitta 
Knaapi Anne 
Kolari Tuula 
Liukkonen Sami 
Londen Pia 
Lönnqvist Miikka 
Metsätähti Patrik 
Mäkipää Erica 
Ojanen Minttu 
Opari Päivi 
Paajanen Saara 
Pehkonen Heli 
Perälahti Anne 
Strohm Emily 
Suominen Sami 
Varamäki Ritva 
Väätämöinen Kirsi 
 
Viittomakielen tulkit: 
Susanna Söderlund 
Saija Uussaari 
 
Tekniikka, organisaation ulkopuolinen 
Alamäki Jussi 
Jokinen Juhani 
Saloniemi Tuomas 
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