
 

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen kokouksen 9/2022 pöytäkirja 
Aika: to 27.10.2022 klo 9:00, Yliopistonkatu 5, Helsinki 
 
Hallitus:   

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

Muut: 
x Kari Mäkinen, valtuuston puheenjohtaja (poissa 1-5) 
x Vertti Kiukas, pääsihteeri  
x Anne Knaapi, johtaja, varapääsihteeri  
x Miikka Lönnqvist, hallintojohtaja  
x Riitta Kittilä, järjestöpäällikkö  
x Anne Perälahti, edunvalvontapäällikkö  
x Kirsi Marttinen, varaedustaja 
x Kiril Häyrinen, sihteeri 

 
 

1. Kokouksen avaus 
 
Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta avasi kokouksen klo 9:00. 
 
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Sääntöjen mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 
ja vähintään kuusi jäsentä on paikalla kokouksessa. 
 
Todettiin kokous laillisesti kollekutsutuksi. Kokous aloitettin pääsihteerin katsauksella 
ilman päätösvaltaa. Kokouksen päätösasiat käsiteltiin päätösvaltaisena läsnäololistan 
mukaisesti. 
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3. Esityslistan hyväksyminen 
 
Esitys: Hyväksytään esityslista. 
 
Päätös: Hyväksyttiin esityslista. 
 
 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
Esitys: Merkitään hallituksen kokouksen 8/2022 pöytäkirja tiedoksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 

 
5. Pöytäkirjan tarkastajan valinta 

 
Esitys: Valitaan Juha Pantzar pöytäkirjan tarkastajaksi. 
 
Päätös: Valittiin Pia Sundell pöytäkirjan tarkastajaksi. 
 
 

6. SOSTEn kanta: Terveyden tasa-arvo ja työterveyshuollon tulevaisuus 
 

Esitys:  Hyväksytään SOSTEn kanta: Terveyden tasa-arvo ja työterveyshuollon tulevaisuus 
[LIITE 1] 
 
Päätös: Kiitettiin työryhmää työskentelystä. Merkittiin tiedoksi vpj.  Riitta Särkelältä  
tulleet kirjalliset kommentit. Käytiin evästyskeskustelua jatkovalmistelua varten. Otetaan 
perustason terveydenhuollon skenaariotyön tarve esille tammikuun hallituksen 
kokouksessa. 
 

 
7. SOSTEn verolinjaukset 

 
Esitys:  Hyväksytään SOSTEn verolinjaukset [LIITE 2] 
 
Päätös: Annettiin johtoryhmälle tehtäväksi täydentää verolinjauksia käydyn keskustelun 
pohjalta. Annettiin valtuudet puheenjohtajille hyväksyä tehdyt muutokset. 
 

 
8. SOSTEn ehdotus sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan jäseniksi ja 

varajäseniksi toimikaudelle 1.1.2023-31.12.2027 
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Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää SOSTElta ehdotuksen sosiaaliturva-asioiden 
muutoksenhakulautakunnan jäseniksi ja varajäseniksi toimikaudelle 1.1.2023-31.12.2027 
toimeentuloturvaa ja etuusasioita käsitteleviin jaostoihin. 
 
Esitys: 
 
Edustavimpien etuudensaajia edustavien järjestöjen ehdotuksesta määrätyt  
 
jäsenet 
1. toiminnanjohtaja Timo Kokko, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL 
2. lakimies Oskari Korhonen, Mielenterveyden keskusliitto 
3. lakimies Henrik Gustafsson, Invalidiliitto 
4. edunvalvontapäällikkö Anne Perälahti, SOSTE 
 
varajäsenet: 
1. erityisasiantuntija Irene Vuorisalo, Eläkeliitto 
2. toimitusjohtaja Helena Ylikylä-Leiva, Neuroliitto 
3. toiminnanjohtaja Anne Viita, Vuokralaiset ry 
4. toimitusjohtaja Jukka Tahvanainen, Näkövammaisten liitto 
5. lakimies Elias Vartio, SAMS – Samarbetsförbundet Kring Funktionshinder rf 
 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 
 

9. Terveydenhuoltoalan museokirjahanke ja valtakunnallisen terveysalan vastuumuseon 
perustaminen 
 
HUSin museotoimikunta julkaisi joulukuussa 2020 Uudenmaan terveydenhuoltoalan 
museoita käsittelevän perusteoksen. Hankkeen aikana oli herännyt tarve koostaa 
vastaavanlainen perusteos myös muun Suomen merkittävimmistä museoista ja alan 
kokoelmista. HUSin museotoimikunta lähestyi asiassa SOSTEa, joka valtakunnallisena 
toimijana olisi luonteva taho edistämään ja hallinnoimaan valtakunnallista kirjahanketta. 
Hankkeelle on tarkoitus saada ulkopuolinen rahoitus ja kirjan kirjoittaja tulisi rahoituksen 
turvin kokoamaan teoksen SOSTEn palvelukseen. Koko hankkeen kustannusarvio on n. 
60 000 euroa, josta 30 000 euroa on tarkoitus hakea Suomen Kulttuurirahastolta ja loput 
sairaanhoitopiireiltä sekä hyvinvointialueilta. HUSin museotoimikunta on luvannut 
hankkeen valmistelua varten jo 5 000 euron suuruisen osuuden.  

Museokirjan valmistelun yhteydessä on virinnyt ajatus valtakunnallisen terveysalan 
vastuumuseon perustamisesta. Myös tämän prosessin valmisteluun liittyen on SOSTEelle 
esitetty toive toimia aloitteentekijänä museon synnyttämiseksi. Museon perustaminen 
edellyttäisi säätiön perustamista hankkeen taustalle. Museohankkeen käynnistäminen ja 
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säätiön perustaminen vaatii varsin laajaa pohjustusta, johon nyt kaivataan SOSTEn 
panosta. HUSin museotoimikunta on luvannut rahoittaa myös museohankkeen 
käynnistämistyötä tämän vuoden osalta 5 000 eurolla, joka kohdennettaisiin 
asiantuntijalääkäri Kati Myllymäen työpanoksen lisäämiseen hanketta varten marras-
joulukuussa 2022. Ensi vuodelle jatkotyöstön rahoittaminen on vielä auki mutta 
lähtökohtainen ajatus olisi, että rahoitus esiselvitykselle tulisi hankkeeseen mukaan 
lähteviltä tahoilta, säädepääoman lisäksi. Varsinainen säätiö lähtisi perustamisensa 
jälkeen puuhaamaan itse museon perustamista. 

Esitys: 

Hallitus päättää, että;  

1. valtakunnallinen museokirjahanke voidaan toteuttaa SOSTEn toimintana sillä 
edellytyksellä, että hankkeelle saadaan sen toteuttamisen vaatima ulkopuolinen 
rahoitus;  

2. SOSTE ryhtyy selvittämään valtakunnallisen terveysalan vastuumuseon 
perustamista yhdessä hyvinvointialueiden, alalla toimivien yritysten sekä 
järjestöjen kanssa. 

3. lähtökohtaisesti säätiön peruspääoman tulee olla kerättävissä muualta, mutta 
hallitus valtuuttaa pääsihteerin päättämään enintään 5t euron suuruisesta 
lahjoituksesta  säätiön perustamisen yhteydessä. 

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

1. Kainuun Sosiaali- ja terveysturva ry hakee varsinaiseksi jäseneksi [LIITE 3a-c] 
 
Esitys: Hyväksytään varsinaiseksi jäseneksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin varsinaiseksi jäseneksi. 
 

2. Pohjoisen yhteisöjen tuki - Majakka ry hakee yhteistyöjäseneksi  [LIITE 4a-c] 
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Esitys: Hyväksytään yhteistyöjäseneksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yhteistyöjäseneksi. 
 

 
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. Vantaan kaupunki  
 
Esitys: Merkitään tiedoksi Vantaan kaupungin eroaminen SOSTEn jäsenyydestä 1.1.2023 
alkaen. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 
 

12. Pääsihteerin katsaus 
 

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

 SOSTEn avustushakemukset 2023 [LIITE 5a-c]. 
 

 Työ- ja elinkeinoministeriön EU-kilpailulainsäädännön tulkinnan kiristykset sekä 
ammattikorkeaharjoittelujen maksullisuuden muutos.  

 
 Ammattikorkeakoulujen harjoittelujen korvaamiseen esitetään muutotsa, jossa 

järjestöt eivät olisi saamassa korvausta harjoitteluista. Tällä hetkellä ei ole tietoa 
paljonko tehdään harjoitteluja siinä toiminnassa, jota korvaus ei koskisi. Asiasta 
informoidaan jäsenistöä SOSTE-kirjeen kautta. 

 
 Järjestöjen yhteisen avustuskeskuksen selvittämisen tilanne. 
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 A Nordic platform for Civil Society in the social area [LIITE 6]. Hallitus evästi 
johtoryhmää valmistelemaan asiaa niin, että SOSTElla voisi olla rooli 
kokonaisuudessa ns. vastuusjärjestönä jossakin toteutuvassa teemassa. 

 
 Viestintäpäällikkö Sami Liukkonen esitteli SOSTEn uudet verkkosivut [LIITE 7]. 

 
 

13. Tiedoksi hallituksen kokousten väliseltä ajalta  

1. Lausunnot ja kuulemiset 
 Lausunto, sosiaali- ja terveysministeriö: Hallituksen esitysluonnos laeiksi 

lapsilisälain 7 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta 
muuttamisesta (VN/23904/2022). 

 Kirjallinen kontribuutio: Suomen tavoitteet ja painopisteet YK:n 
yleiskokoukseen 

 Lausunto, sivistysvaliokunta: Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 
2023  [HE 154/2022]  

 Lausunto, sosiaali- ja terveysministeriö: Lausuntopyyntö luonnoksesta 
hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun 
lain ja terveydenhuoltolain 60 §:n muuttamisesta sekä erikoissairaanhoitolain 
28 ja 29 §:n kumoamisesta (yliopistollisen sairaalan tehtävät) (VN/485/2022) 

 Lausunto, sosiaali- ja terveysministeriö: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi 
hyvinvointialueiden varautumisesta häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin 
(VN/22816/2022) 

 Lausunto, hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtionavustuslain ja 
valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta [HE 88/2022]  

 Lausunto, sosiaali- ja terveysvaliokunta: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi 
sosiaalisesta luototuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 136/2022 vp) 

 Lausunto, sosiaali- ja terveysministeriö: Hallituksen esitysluonnos laeiksi 
lapsilisälain, työttömyysturvalain, toimeentulotuesta annetun lain, 
opintotukilain ja sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta sekä laiksi 
lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta 
(VN/23775/2022) 

 Lausunto, sosiaali- ja terveysvaliokunta: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi 
toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 
127/2022 vp) 

 Lausunto, sosiaali- ja terveysvaliokunta: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi 
sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja 
kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä työeläkelakien muuttamisesta (HE 
181/2022 vp) 

 Lausunto, sosiaali- ja terveysvaliokunta: Hallituksen esitys eduskunnalle 
vammaispalvelulaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 191/2022 vp) 
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 Lausunto, valtionvarainvaliokunnan verojaosto: Hallituksen esitys eduskunnalle 
laiksi tuloverolain 93 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 204/2022 vp)  

 Lausunto, maa- ja metsätalousministeriö: Työryhmän luonnos kansalliseksi 
ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelmaksi 2030 (KISS2030) 
(VN/22704/2021)  

 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi 
julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen 
liittyviksi laeiksi sekä laiksi sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamisesta 
(HE 175/2022 vp). 

 Lakivaliokunta: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhdistyslain 
muuttamisesta (HE 200/2022 vp). 

 
2. Edustukset ja nimeämiset 

 Lastensuojelun keskusliitto, Perheet keskiöön -foorumi, esitetään jäseneksi 
SOSTEn erityisasiantuntija Päivi Nykyri 

 Fimea, Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkosto RATTI, Potilaan osallisuus -
työryhmä, esitetään jäseneksi SOSTEn erityisasiantuntija Mirjami Tran Minh  

 

3. Henkilöstöasiat 
 Linda Typpö on aloittanut tutkijana 26.9.2022 tutkimustiimissä Anne Erosen 

vuorotteluvapaan sijaisena. Sijaisuus jatkuu kesään 2023 saakka. 
 Emily Strohm on kutsuttu työministeri Tuula Haataisen erityisavustajaksi ajalle 

17.10.2022-30.6.2023.  

 

Esitys: Merkitään tiedoksi 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

14. Muut asiat 
 
Muita asioita ei ollut. 
 
 

15. Seuraavat kokoukset 
 

10/2022, 8.12.2022, klo 9-14, SOSTEn toimisto + joululounas 
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Vuoden 2023 ensimmäinen kokous pyritään pitämään 12.-13.1.2023 Vierumäellä. Loput 
vuoden 2023 ajankohdista pyritään varmistamaan mahdollisimman pian. 

 
 

16. Kokouksen päätös 
 
Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta päätti kokouksen klo 12:00. 
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