
 

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen kokouksen 1/2022 pöytäkirja 
Aika: ke 12.1.2022 klo 12-16 
Paikka: TEAMS-etäkokous (Yliopistonkatu 5, 6.krs) 
 
Hallitus:   

x Eija Koivuranta, puheenjohtaja  
x Riitta Särkelä, varapuheenjohtaja (klo 12:30, poissa 1-5 ja kohta 6. korona) 
x Juhani Eskola, jäsen 
x Jukka Haapakoski, jäsen 
x Hannu Jouhki, jäsen 
x Sanna Kaijanen, jäsen 
x Anssi Kemppi, jäsen  
x Pirjo Myyry, jäsen 
x Juha Pantzar, jäsen 
x Jouni Parkkonen, jäsen 
x Pia Sundell, jäsen 
x Markus Söderlund, jäsen 

Muut: 
x Kari Mäkinen, valtuuston puheenjohtaja  
x Vertti Kiukas, pääsihteeri  
x Anne Knaapi, johtaja, varapääsihteeri  
x Miikka Lönnqvist, hallintojohtaja  
x Riitta Kittilä, järjestöpäällikkö  
ESTE Anne Perälahti, edunvalvontapäällikkö  
x Ari Inkinen, henkilökunnan edustaja 
x Kiril Häyrinen, sihteeri 

 
1. Kokouksen avaus 

 
Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta avasi kokouksen klo 12:00. 

 
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 muutoksi. Päätettiin siirtää ansiosidonnaisen 
työttömyysturvan käsittely seuraavaan kokoukseen. 
 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
Esitys: Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: Merkittiin hallituksen kokouksen 12/2021 pöytäkirja tiedoksi. 
 

5. Pöytäkirjan tarkastajan valinta 
 
Esitys: Valitaan Pia Sundell pöytäkirjan tarkastajaksi. 
 
Päätös: Valittiin esityksen mukaisesti. 
 

6. Pääsihteerin katsaus  
 
Esitys: Merkitään tiedoksi pääsihteerin katsaus. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi pääsihteerin katsaus: 
 

Korona -tilanne ja toimenpiteet 
 
Ministeri Kiuru on pyytänyt SOSTEa apuun koronan vastaisiin toimenpiteisiin. SOSTE 
perusti sisäisen koronaryhmän tilannetta koordinoimaan. SOSTE ja SPR loivat 
yhteisen toimintamallin, jossa SOSTE käytti viestintäkanaviaan ja SPR otti vastaan 
nettilomakkeen kautta ilmoittautuneet vapaaehtoiset ja ohjaa heidät tarvittaessa 
vapaaehtoistehtäviin. Tällä hetkellä järjestelmän kautta on ilmoittautunut noin 160 
vapaaehtoista. 
 
SOSTE on myös ehdottanut ministeriöille rokotuskattavuuden nostoa sosiaalihuollon 
puolella toimivien järjestöjen toimipisteiden kautta. Toimipisteiden kautta voidaan 
tavoittaa ne, jotka eivät muutoin hakeudu rokotuksiin. 

 
Avustusasiat, Veikkauksen edunvälittäjät 
 
Ensi viikolla on tarkoitus saada pakettiin valtiosihteeriryhmän esitys. Näillä näkymin 
SOTE-järjestösektorille on tulossa oma laki avustamiseen liittyen. STM:ssä on 
käynnissä pohdinta rahapelipolitiikkaan ja pelihaittoihin liittyen. SOSTE tukee laaja-
alaista rahapelipolitiikan linjausta. 
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SOSTEn kannanotto STEAn avustusehdotukseen koskien SOSTE Suomen sosiaali ja 
terveys ry:n avustuskohdetta Ak 6 [LIITE 1] 
 
Merkittiin tiedoksi. 
 
SOSTEn ja STM:n ministerijohtoryhmän tapaaminen 18.1.2022 

 
SOSTEn hallitus ja STM:n johtoryhmä tapaavat 18.1.2022. Tapaamisessa käydään 
keskustelua järjestöjen toimintaedellytyksistä, sosiaaliturvan uudistamisesta sekä 
SOTE-uudistuksesta. Toimisto valmistelee tähän taustapaperin. 
 
Eduskuntavaalit 
 
SOSTEn eduskuntavaaliteemoista käydään keskustelua toiminnanjohtajaverkostossa 
sekä Järjestöjohdon tammifoorumissa. Hallitus käsittelee teemoja seuraavassa 
kokouksessaan. 
 
SOSTEn sijoitusohje [LIITE 2] 
 
Merkittiin tiedoksi. 

 
7. SOSTEn ehdotus STM:n lisäjaoksi 

 
Esitys: Hyväksytään SOSTEn esitys STM:n lisäjaoksi [LIITE 4] 
 
Päätös: Käytiin esityksestä keskustelua. Päätettiin, että toimisto valmistelee esityksestä 
seuraavan version keskustelussa esiin nousseiden muutosesitysten pohjalta ja 
puheenjohtajisto hyväksyy sen ennen tapaamista STM:n johtoryhmän kanssa. 

 
8. 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 
terveysturvayhdistyksen. Hallitus voi hakemuksesta hyväksyä yhteistyöjäseniksi sosiaali- ja 
terveysalan toimijoita, kuten kuntia sekä sosiaali- ja terveysalaa lähellä olevia yhdistyksiä ja 
muita oikeuskelpoisia yhteisöjä.” 

 
Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ry hakee yhteistyöjäseneksi.   
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Esitys: Hyväksytään Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ry yhteistyöjäseneksi. [LIITE 5a-
c] 
 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 
9. Tiedoksi hallituksen kokousten väliseltä ajalta 

 
1. Lausunnot ja kuulemiset 

 
 Lausunto Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi 

sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä 
niihin liittyviksi laeiksi (HE 129/2021 vp) 

 Lausunto: Valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen 
uudistamistarpeista [VNS 6/2021 vp]   

 Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Työkanava Oy -nimisestä 
osakeyhtiöstä ja siihen liittyviksi laeiksi [HE 198/2021 vp]   

 Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta 
annetun lain muuttamisesta [HE 175/2021 vp]   

 Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja 
eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi 
lainsäädännöksi [HE 167/2021 vp]   

 Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022 
(HE 146/2021 vp).  

 Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta 
muuttamisesta [HE 230/2021 vp]  

 Lausunto hallituksen esityksestä perusterveydenhuollon hoitotakuun 
tiukentamisesta [VN/12948/2019] 

 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
2. Edustukset ja nimeämiset 

 
 Fimean potilasneuvottelukunta kausi 2022-2023: Päivi Opari, SOSTE Suomen 

sosiaali ja terveys ry   
 Kelan neuvottelukunta: SOSTEn nimeämänä edustajana Kelan 

neuvottelukunnassa (1.7.2020-30.6.2023) on ollut Invalidiliitosta pois jäänyt 
pääjohtaja Petri Pohjonen (lisäksi Hanna Markkula-Kivisilta ja Ole Norrback). 
Esitetään Petri Pohjosen tilalle Kirsi Konola, toimitusjohtaja, Kehitysvammaisten 
palvelusäätiö, SOSTEn valtuusto.   
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 THL:n kansallinen itsemurhien ehkäisytyötä koordinoiva verkosto: Päivi Nykyri 
osallistuu THL:n kansalliseen itsemurhien ehkäisytyötä koordinoivaan 
verkostoon.   

 Rahapeliasioiden neuvottelukunta: Nimitystoimikunnan esitys varsinaiseksi 
jäseneksi Hannu Jouhki, toimitusjohtaja, A-klinikkasäätiö, SOSTEn hallitus ja 
varajäseneksi Riitta Kittilä, järjestöpäällikkö, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.  

 Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen toimeenpanon 
sidosryhmäverkosto: varsinainen jäsen varapääsihteeri Anne Knaapi, SOSTE 
Suomen sosiaali ja terveys ry ja varajäsen henkepäällikkö Anita Hahl-Weckström, 
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry  

 Hyvinvointialan työvoiman saatavuutta seuraava ryhmä: Miia Nahkuri, SOSTE 
Suomen sosiaali ja terveys ry.  

 Digituen asiakaslähtöisen kehittämisen työryhmä (1/2022-12/2022), Digi- ja 
väestötietovirasto; Erja Saarinen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry  

 Digituen Koheesio 2021+ -työryhmä (15.11.2021- 31.8.2022), TEM: varsinainen 
jäsen Aleksi Kalenius, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry ja varajäsenen Ari 
Inkinen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry  

 A-klinikkasäätiön valtuuskunta: varsinainen jäsen Kaarina Tamminiemi, SOSTE 
Suomen sosiaali ja terveys ry 

 Terve kunta -verkosto (1.1.2021- 31.12.2024), Kuntaliitto: varsinainen jäsen 
Kaarina Tamminiemi, SOSTE Suomen sosiaali  

 Hyvinvointialan taustaryhmät 1.1-31.12.2022: 
 Asumispalveluiden taustaryhmä, Emily Strohm, SOSTE Suomen sosiaali ja 

terveys ry  
 Kotiin vietävien palveluiden taustaryhmä, Emily Strohm, SOSTE Suomen 

sosiaali ja terveys ry  
 Terveyspalvelut-taustaryhmä, Anne Perälahti, SOSTE Suomen sosiaali ja 

terveys ry  
 Kuntoutuksen taustaryhmä, Päivi Opari, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry  
 Varhaiskasvatuksen taustaryhmä, Päivi Nykyri, SOSTE Suomen sosiaali ja 

terveys ry  
 Työvoiman saatavuutta seuraava ryhmä, Miia Nahkuri, SOSTE Suomen 

sosiaali ja terveys ry  
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 

3. Henkilöstöasiat 
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Päätös: Todettiin, että Kristiina Patja, ei ottanut SOSTEn asiantuntijalääkärin 
tehtävää vastaan saatuaan toisen työtarjouksen. Käytiin keskustelua 
rekrytointiprosessin jatkosta ja evästettiin toimistoa valmistelemaan 
jatkovaihtoehtoja. 

 
 

10. Muut asiat 
 
Muita asioita ei ollut. 
 

11. Seuraava kokous 
 

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 24.3.2022. 
 

12. Kokouksen päätös 
 
Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta päätti kokouksen klo 14:20 
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