TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2016
1. JÄSENISTÖ, HALLINTO JA TOIMIHENKILÖT
Vuoden 2016 lopussa yhdistykseen kuului 367 jäsentä, viisi jäsentä enemmän kuin
vuoden 2015 lopussa. Vuoden 2016 aikana yhdistykseen liittyi 23 jäsentä ja yhdistyksestä
erosi 18 jäsentä. Vuodelle 2016 oli päätetty nostaa jäsenmaksua 18:sta eurosta 20:een
euroon ja eläkeläisiltä 12:sta eurosta 14:ään euroon; kunniapuheenjohtaja ja neljä
kunniajäsentä ovat vapautetut jäsenmaksusta.
Yhdistyksen varsinaiset kokoukset pidettiin koulutustilaisuuksien jälkeen Allergiatalolla
Helsingissä (Paciuksenkatu 2) 14.4.2016 ja 10.10.2016.
Puheenjohtajana toimi viimeisen ja 6. toimintavuoden ylilääkäri Kristina Kunttu, YTHS
Turku. Varapuheenjohtajana toimi johtava ylilääkäri Kaarina Järvenpää, Helsingin
sosiaali- ja terveysvirasto. Hallituksen työnjako ja tehtävien jako jatkuivat edellisvuotena
uudistetulla tavalla. Sihteerinä toimi lääkäri Anneli Ignatius, Tuusulan terveyskeskus.
Koulutussihteerinä toimi yleislääkäri Terhi Laatikainen, Lääkärikeskus Aava, Vantaa.
Kansainvälisyys-vastaavina toimivat ylihammaslääkäri Annukka Vuorinen, YTHS
Tampere ja nuorisolääkäri Noora Seilo, Tampereen kaupunki.
Viestintä/tiedotusvastaavana toimi lastentautien el Merja Saarinen, Mäntsälän
terveyskeskus ja hänen varajäsenenään terveydenhoitaja Anne Sorvari, Helsingin sosiaalija terveysvirasto. Neuvola- ja kouluterveydenhuollon erityispätevyystoimikunnan
puheenjohtajana jatkoi ylilääkäri Hannele Kallio, Turun kaupungin hyvinvointitoimiala ja
edustajana Nuorisolääketieteen erityispäteyystoimikunnassa jatkoi Kristina Kunttu.
Hallituksen muina jäseninä toimivat ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola THL:n Lapset,
nuoret ja perheet –yksiköstä, lääkäri Tytti Ilkka, Helsingin sosiaali- ja terveysvirastosta ja
osastonhoitaja Leena Paaskunta, Turun kaupungin hyvinvointitoimialalta. Toinen
hallituksen varajäsen oli yleislääkäri Erkki-Pekka Helle, Helsinki.
Syyskokouksessa valittiin uudeksi puheenjohtajaksi (vuodesta 2017 alkaen) hallituksen
jäsen Hannele Kallio ja uudeksi hallituksen jäseneksi (Kristina Kuntun tilalle vuoden
2017 alusta) psykologi Pekka Holopainen, yksityinen sopimuskoulu Oulunkylän
yhteiskoulu (Helsinki).
Hallituksen kokouksia pidettiin kuusi: 26.1.2016 Helsingissä, 14.3.2016 Turussa,
10.05.2016 Tampereella, 24.8.2016 Turussa, 21.9.2016 Helsingissä ja 16.11.2016
Helsingissä.
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Varainhoitajana jatkoi Tarja Kela Helsingistä. Hän vastasi myös jäsenrekisterin
ylläpidosta, kotisivujen ylläpidosta sekä hallituksen muista hänelle antamista tehtävistä.
Toiminnantarkastajina toimivat toimistosihteeri Suvi Koski ja palvelusihteeri Tuula
Paavilainen, molemmat Turun YTHS:stä. Varatoiminnantarkastajana toimi Marja-Riitta
Tuori Helsingistä.
2.

KOULUTUSTILAISUUDET
Kevätkoulutus järjestettiin 14.4.2016 Helsingissä (Allergiatalolla). Koulutuksen otsikko
oli Mihin digiloikka vie diginatiivit. Osallistujia oli 88 + 6 luennoitsijaa. Syyskoulutus
järjestettiin kevätkoulutuksen tavoin Allergiatalolla Helsingissä, 10.10.2016. Sen
otsikkona oli Terveyden edistäminen trendikkäästi. Osallistujamäärä oli lähes 100.
Molemmista koulutuksista viisi kuudesta luennosta saatiin Skoopin www-sivustolle pian
koulutuksen jälkeen. Koulutustilaisuudet hyväksyttiin erikoislääkärikoulutuksen
kurssimuotoiseksi koulutukseksi aihepiiriin sopiville koulutusaloille. Molempien
koulutusten ohjelma on liitteenä.

3.

LASTENNEUVOLA JA KOULUTERVEYDENHUOLLON ERITYISPÄTEVYYS
SEKÄ MUU TOIMINTA AMMATTIPÄTEVYYDEN EDISTÄMISEKSI
Yhdistys on lastenneuvola- ja kouluterveydenhuollon erityispätevyyden vastuutaho ja
yhdistys nimeää sen puheenjohtajan. Erityispätevyystoimikunnan puheenjohtajana toimi
Hannele Kallio. Erityispätevyyden tarkoituksena on korostaa lastenneuvola- ja
kouluterveydenhuollon merkitystä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä sekä lisätä
lastenneuvola- ja kouluterveydenhuoltotyötä tekevien erikoislääkäreiden erityisosaamista
omassa työssään.
Vuoden 2016 lopussa maassamme oli yhteensä 62 ko. erityispätevyyden saanutta lääkäriä
ja 18 pätevöityjää.
Nuorisolääketieteen erityispätevyys on ollut mahdollista hankkia kesästä 2014 alkaen.
Vastuutahona toimii Suomen Nuorisolääkärit ry ja Skoopista on edustaja
erityispätevyystoimikunnassa, kuluneena vuotena Kristina Kunttu. Skoopin tavoitteena
erityispätevyystoimikunnassa on huolehtia koulu- ja opiskeluterveydenhuollon osaamisen
ja roolin huomioimisesta pätevyysvaatimuksissa ja suorituksissa.
Vuoden 2016 lopussa maassamme oli yhteensä 30 ko. erityispätevyyden saanutta lääkäriä
ja 86 pätevöityjää.

4.

KANNANOTOT, JULKAISUT JA MUU ASIANTUNTIJATOIMINTA
Yhdistys on antanut seuraavat lausunnot tai vastaukset:
• Pyydetty lausunto Homevaurio Käypä hoito –suositukseen (3.4.2016)
• Kannanotto koulu- ja opiskeluterveydenhuollon valinnanvapaudesta lähetettiin
7.6.2016 ministeri Rehulalle, Annikka Saarikolle ja eduskuntaryhmien
puheenjohtajille sekä STM:n virkamiehille (Päivi Sillanaukee, Veli-Mikko Niemi,
Kirsi Varhila, Liisa-Maria Voipio-Pulkki ja Maire Kolimaa). Kannanotto on
luettavissa yhdistyksen nettisivustolta.
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•
•

Kannanotto opiskeluterveydenhuollon kehittämisen riittävän resurssoinnin
puolesta (2.11.2016, yhdistyksen nettisivustolla)
Kannanotto opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstön sijoittumisesta uudessa SOTEmallissa (3.12.2016, yhdistyksen nettisivustolla)

Yhdistys oli osallisena Työterveyslaitoksen työryhmässä, joka laati Tuberkuloosin
terveystarkastusohjetta. Ohje on nimeltään ”Tuberkuloosin terveystarkastusohje koskien
ulkomaille terveydenhuolto- tai sosiaalialalle töihin tai opiskelemaan lähteviä”. Ohje
julkaistiin 9.2.2016 Filhan sivuille.
Yhdistys oli ollut osallisena Lääketietokeskuksen Luotettavaa tietoa rokotteista projektissa, jossa työstetty sivusto www.rokotustieto.fi oli julkaistu lokakuussa 2015.
Projektiryhmä tapasi vuoden 2016 aikana kahdesti seuraten miten sivusto tavoittaa
kohderyhmänsä ja keskustellen sivuston edelleen kehittämisestä.
Duodecimissa tehtyä Opiskeluterveys-kirjan verkkoversio valmistui syksyllä 2015 ja sen
sisältöä päivitettiin vuonna 2016.
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon osaamisen lisäämiseksi lääketieteen
peruskoulutuksessa yhdistyksestä Noora Seilo on v. 2014—16 käynyt luennoimassa
Tampereen lääketieteellisessä tiedekunnassa perusterveydenhuollon jaksolla. Kaikkiin
viiteen lääketieteelliseen tiedekuntaan lähetettiin kirje siitä, minkälaista koulutusta
kannattaisi järjestää koulu ja opiskeluterveydenhuollosta lääketieteen perusopetuksessa.
Yhdistys oli mukana ideoimassa THL:n suunnittelemaa koulutustilaisuutta opiskelijan
terveyden ja toimintakyvyn arvioinnista.
5.

HUOMIONOSOITUKSET
Kouluterveysteko -palkinto jaettiin Marjaana Pelkoselle, joka on STM:n neuvotteleva
virkamies, terveydenhuollon tohtori ja hoitotieteen dosentti. Pelkonen on toiminut kouluja opiskeluterveydenhuollon ja lasten ja nuorten terveydenhuollon kehittäjänä. Palkinto
jaettiin syyskoulutustilaisuudessa 10.10.2016.
Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja on lastentautien erikoislääkäri Pirjo Terho.
Kunniajäseniä ovat ylitarkastaja Eeva-Liisa Vakkilainen, lastentautien erikoislääkäri
Annikki Terho, lastentautien erikoislääkäri Jörn Elfving, neuvotteleva virkamies Maire
Kolimaa Sosiaali- ja terveysministeriöstä ja opetusneuvos Heidi Peltonen
Opetushallituksesta.

6.

TIEDOTUS
Yhdistyksen nettisivuosoite on www.skooppi.fi, jolle entinen osoite www.sknly.net ohjaa.
Nettisivustoa on edelleen päivitetty ja laajennettu lisäämällä linkkejä ja sisältöä sivustolle.
Sähköinen ilmoittautuminen koulutuksiin otettiin käyttöön ja sitä työstettiin molempien
koulutusten yhteydessä. Yhdistyksen tapahtumista on tiedotettu nettisivujen lisäksi
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puheenjohtajan talvi- ja syyskirjeellä. Myös jäsenistön sähköpostilistaa käytettiin.
Koulutustilaisuuksista tiedotettiin Suomen Lääkärilehdessä, Duodecimin
koulutuskalenterissa, Terveydenhoitajaliiton sivustolla ja Promedicon
koulutuskalenterissa sekä epävirallisesti jäsenten omien sähköpostiverkostojen kautta.
Kouluterveysteko -palkinnoista laadittiin lehdistötiedote ja se on luettavissa yhdistyksen
nettisivustolta. Terveydenhoitaja-lehdessä 7/2016 julkaistiin artikkeli Pelkosen saamasta
palkinnosta.
7.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Yhdistys kuului edellisten vuosien tapaan EUSUHMiin (European Union for School and
University Health and Medicine). Noora Seilo ja Annukka Vuorinen toimivat sen
yhdyshenkilöinä. Eusuhmin kokouksessa (General Assembly) syyskuussa 2016 oli läsnä
Annukka Vuorinen.

8.

APURAHAT
Yhdistys ei myöntänyt apurahoja vuonna 2016.

9.

TALOUS
Yhdistyksen talous on ollut vakavarainen. Yhdistystoiminnan tilikauden tulos oli
-1749,47 € ja erityispätevyystilin tulos -147,70 €. Yhdistyksen talous ilmenee tarkemmin
erillisestä tilikertomuksesta.

Helsinki 3.4.2017
Suomen koulu- ja opiskeluterveys Skooppi ry:n hallitus

