
 

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen kokouksen 11/2021 pöytäkirja 
Aika: to 28.10.2021, klo 9-12 
Paikka: TEAMS-etäkokous / Yliopistonkatu 5, 6.krs. Helsinki 
 
Hallitus:   

x Eija Koivuranta, puheenjohtaja  
x Riitta Särkelä, varapuheenjohtaja 
x Juhani Eskola, jäsen (poissa 1-2) 
x Jukka Haapakoski, jäsen 
x Sanna Kaijanen, jäsen 
x Anssi Kemppi, jäsen (poissa 1-5) 
x Pirjo Myyry, jäsen 
x Juha Pantzar, jäsen (poissa 7-14) 
x Jouni Parkkonen, jäsen 
x Pia Sundell, jäsen 
x Markus Söderlund, jäsen (poissa 10-14) 

Muut: 
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 9:00. 
 
Puheenjohtaja kiitti SOSTEn henkilöstöä hyvistä järjestelyistä sotepol-päiviin ja sen 
vaalipaneelin liittyen sekä valtuuston puheenjohtajaa Kari Mäkistä tilaisuuden hienoista 
loppusanoista. 

 
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 
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Esitys: Hyväksytään esityslista. 
 
Päätös: Hyväksyttiin esityslista. 
 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
Esitys: Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: Merkittiin hallituksen pöytäkirjat 9/2021 ja 10/2021 tiedoksi. 

 
5. Pöytäkirjan tarkastajan valinta 

 
Esitys: Valitaan Jouni Parkkonen pöytäkirjan tarkastajaksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 

6. SOSTEn kansainvälisen toiminnan linjaukset 
 

Esitys:  Hyväksytään SOSTEn kansainvälisen toiminnan linjaukset  [LIITE 1] 
 
Päätös: Päätettiin, että valmistellaan keskustelun pohjalta tehtyjen muutosten pohjalta 
uusi versio puheenjohtajan hyväksyttäväksi. 

 
7. Jäsenyysasiat 

 
1. Klubitalot -tyylisten toimijoiden jäsenyys SOSTEssa 

 
Esitys: Keskustellaan Klubitalot -tyylisten toimijoiden jäsenyydestä SOSTEssa. 
 
Päätös: Päätettiin, ettei hyväksytä tämän tyylisiä liittoihin kuuluvia alayhdistyksiä 
SOSTEn jäseniksi. Päätettiin päivittää SOSTEn jäsenkriteeristöä tämän osalta. 

 
2. Kunnat ja hyvinvointialueet SOSTEn jäseninä 

 
Esitys:  Keskustellaan SOSTEn suhteesta kuntajäseniin ja hyvinvointialueisiin  
[LIITE 2] 
 
Päätös: Merkittiin muistio tiedoksi ja käytiin siitä keskustelua. Todettiin 
toimintasuunnitelmaan esitetty kirjaus: “Vuonna 2022 SOSTE tavoittelee 
erityisesti kuntia ja hyvinvointialueita jäsenikseen kohdennetulla 
jäsenhankintakampanjalla”. Päätettiin päivittää jäsenkriteeristöä tämän osalta. 
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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 
terveysalan toimijoita, kuten kuntia sekä sosiaali- ja terveysalaa lähellä olevia yhdistyksiä 
ja muita oikeuskelpoisia yhteisöjä.”  
 

1. Suomen Lääkäriliitto - Finlands Läkarförbund ry hakee yhteistyöjäseneksi 
 

Esitys: Hyväksytään yhteistyöjäseneksi [LIITE 3a-c]. 
 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 
9. Katsaus SOSTEn toimintaan 1-6/2021 

 
Esitys: Käsitellään katsaus SOSTEn toimintaan 1-6/2021 [LIITE 5] 
 
Päätös: Merkittiin katsaus tiedoksi. 

 
10. Pääsihteerin katsaus  

 
Esitys: Merkitään tiedoksi pääsihteerin katsaus. 
 
Päätös: Pääsihteeri Vertti Kiukas antoi katsauksen SOSTEn esitykseen Sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen valtionavustusmalleihin liittyen. Asiasta käydyssä keskustelussa 
suhtauduttiin myönteisesti esitettyyn malliin ja esitettyihin jatkolinjauksiin. Merkittiin 
tiedoksi järjestöjen rahoitukseen liittyvä selvitys. 
 
Varapääsihteeri Anne Knaapi esitteli SOTE-uudistuksen ja muutostuen ajankohtaista 
tilannetta ja merkittiin tiedoksi SOTE-muutostuen viestinnän työnjako. 
 
Merkittiin tiedoksi hallintojohtaja Miikka Lönnqvistin katsaus SOSTEn talouteen ja SOTE-
järjestöjen yhteisiin tukipalveluihin liittyvät selvitykset. Siirrettiin katsaus joustotyöaikaan 
SOSTEssa käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa. 

 
11. Tiedoksi hallituksen kokousten väliseltä ajalta 

 
1. Lausunnot ja kuulemiset 

 Lausunto hallituksen esityksestä ilmastolaiksi  
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 SOSTEn kanta maakuntaveroon. Hyväksyttiin SOSTEn kanta esitettäväksi 
hallituksen keskusteluun.  

 Lausunto: Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta [VNS 
4/2021 vp]  

 Puoltolausunto: Laurea-ammattikorkeakoulun kuntoutuksen ohjaaja AMK 
koulutusvastuulle.  

 Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 
väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten 
muuttamisesta [VN/23063/2021]  

 Lausunto: Kirjallinen kuuleminen sosiaali- ja terveysministeriön 
hallinnonalan lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien 
uudelleenjärjestelymahdollisuuksia selvittävän työryhmän työn toisesta 
vaiheesta [VN/21145/2021]  

 Lausunto: Toimeentulotukilain uudistamista valmistelleen työryhmän 
mietintö  

 Lausunto: Ulkoministerin ja kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppa- 
ministerin kansalaisjärjestökuulemisen kirjallinen lausunto  

 Lausunto: Lainsäädännön jälkiarvioinnin kehittäminen valtioneuvostossa  
 Lausunto Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle: HE 146/2021 vp. Hallituksen 

esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022  
 Lausunto Valtiovarainvaliokunnan työ- ja elinkeinojaostolle: Hallituksen 

esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022. (HE 146/2021 vp) 
Teema: Vuoden 2022 valtion talousarvioehdotuksen työllisyyden 
edistämisen määrärahat, toimenpiteet ja niiden vaikutusten arviointi (PL 
32)  

 Lausunto Työ- ja elinkeinojaostolle: Hallituksen esitys eduskunnalle valtion 
talousarvioksi vuodelle 2022. Teema: Vuoden 2022 valtion  
talousarvioehdotuksen työllisyyden edistämisen määrärahat, toimenpiteet 
ja niiden vaikutusten arviointi (PL 32) [HE 146/2021 vp] 

 Valtiovarainvaliokunta: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi 
arpajaisverolain 4 § väliaikaisesta muuttamisesta (HE 145/2021 vp): 
Merkittiin tiedoksi, että kuulemiseen osallistuu pääsihteeri Vertti Kiukas ja 
aiemmin hyväksytty lausunto asiasta. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 

2. Edustukset ja nimeämiset 
 Julkisyhteisön vahingonkorvausvastuu –työryhmän seurantaryhmä 

(pp.9.2021-31.5.2022): Patrik Metsätähti ja Kirsi Väätämöinen, SOSTE 
Suomen sosiaali ja terveys ry.  

 Maaseutupolitiikan viestinnän yhteistyöryhmä: Sirkku Aalto, SOSTE 
Suomen sosiaali ja terveys ry  
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 Kelan kuntoutuksen palveluvalikon uudistamistyön ohjausryhmä: 
varsinainen jäsen Vuokko Mäkitalo, palvelupäällikkö, Epilepsialiitto ja 
varajäsen Heini Liimatainen, kuntoutuspäällikkö, Näkövammaisten liitto  

 Rahapeli-tuotoilla rahoitettujen toimintojen rahoitusmallin hankkeen 
Parlamentaarinen seurantaryhmä: varsinainen jäsen Eija Koivuranta, 
puheenjohtaja, SOSTE suomen sosiaali ja terveys ry ja varajäsen Vertti 
Kiukas, pääsihteeri, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
3. Henkilöstöasiat 

 Pääekonomisti Jussi Ahokas on irtisanoutunut 31.12.2021 
 Koulutuksen ja tapahtumatuotannon erityisasiantuntija Roosa Lohenoja 

on irtisanoutunut 17.9.2021. Seuraajaksi valittu Daniel Saarinen. 
 Ilona Rantala toimii harjoittelijana 29.9. - 31.12.2021. 

 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
4. Muut 

 SOSTE on uusinut perustajajärjestöjen tavaramerkit 10 vuodeksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
12. Muut asiat 

 
Muita asioita ei ollut. 
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13. Hallituksen ja valtuuston kokoukset 2022 
 

Esitys: Merkitään tiedoksi SOSTEn hallituksen ja valtuuston kokousaikataulu 2022. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi SOSTEn hallituksen ja valtuuston kokousaikataulu 2022: 
 
12.-13.1.2022 Vierumäki  Hallitus 1/2022 Avustuspäätös 2022, riskit ja niiden hallinta, toiminta ja tulokset 2021, 
seminaariasiat 
 
24.3.2022 9.00 - 16.00 Hallitus 2/2022 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021, toiminnan ja talouden suuntaviivat, 
kevätvaltuuston esityslista   
 
20.4.2022 9.00 - 12.00 Hallitus 3/2022 Ajankohtaiset asiat 
 
20.4.2022 13.00 - 16.00 Valtuusto 1/2022 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021, toiminnan ja talouden suuntaviivat 
 
7.6.2022 9.00 - 16.00 Hallitus 4/2022 Toiminnan ja talouden suunnittelu 2023, eduskuntavaalit 2023 
 
15.-16.9.2022 2 pv.  Hallitus 5/2022 Toimintasuunnitelma 2023, jäsenmaksut 2023, talousarvio 2023, 
syysvaltuuston esityslista, Toiminta 1-6/2022, seminaariasiat 
 
27.10.2022 9.00 – 12.00 Hallitus 6/2022 Ajankohtaiset asiat 
 
27.10.2022 13.00 – 16.00 Valtuusto   Toimintasuunnitelma 2023, jäsenmaksut 2023, talousarvio 2023 
 
8.12.2022 9.00 – 14.00 Hallitus 7/2022 Ajankohtaiset asiat, avustusehdotus 2023, joululounas 

 
14. Kokouksen päätös 

 
Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta päätti kokouksen klo 12:25. 
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