
 
 

TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2018    

 

 
1. JÄSENISTÖ, HALLINTO JA TOIMIHENKILÖT 

 

Vuoden 2018 lopussa yhdistykseen kuului 333 jäsentä, kahdeksan vähemmän kuin 

vuoden 2017 lopussa. Vuoden 2018 aikana yhdistykseen liittyi 25 jäsentä ja yhdistyksestä 

erosi 33 jäsentä. Vuodelle 2018 jäsenmaksu pidettiin samana kuin edellisenä vuotena: 20 

euroa ja eläkeläisiltä 14 euroa. Kunniapuheenjohtaja ja viisi kunniajäsentä ovat vapautetut 

jäsenmaksusta. 

  

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset pidettiin koulutustilaisuuksien jälkeen Allergiatalolla 

Helsingissä (Paciuksenkatu 19) 23.4.2018 ja 30.10.2018.  

Puheenjohtajana toimi ylilääkäri Hannele Kallio, Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. 

Varapuheenjohtajana toimi ylihammaslääkäri Annukka Vuorinen, YTHS Tampere. 

Hallituksen työnjakoa ja tehtävien jakoa täsmennettiin sekä jaettiin uusia tehtäviä mm. 

uudistuksen alla oleva nettisivusto ja yhdistyksen sääntöjen uudistustarve huomioiden.  

Sihteerinä jatkoi nuorisolääkäri Anneli Ignatius, Tuusulan terveyskeskus. 

Koulutussihteerinä toimi lastenlääkäri Merja Saarinen, Mäntsälän terveyskeskus ja hänen 

apunaan lastenneurologi, lastenneuvola- ja kouluterveydenhuollon vastuulääkäri, ayl Päivi 

Kilpinen-Loisa (uusi jäsen), Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän Lahden avohoito. 

Kansainvälisyys-vastaavina toimivat nuorisolääkäri, YTHS:n  yhteisöterveyden ylilääkäri 

Noora Seilo, ylihammaslääkäri Annukka Vuorinen ja terveydenhoitaja Anne Sorvari (uusi 

jäsen, entinen varajäsen), Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto. Anne Sorvari vastasi 

koulutuksista tiedottamisesta. Skoopin kotisivujen päivityksistä huolehti psykologi Pekka 

Holopainen, Oulunkylän yhteiskoulu, Helsinki. Hallituksen muina jäseninä toimivat 

lääkäri Tytti Ilkka, Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto, osastonhoitaja Leena Paaskunta, 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala ja uutena jäsenenä kouluterveydenhoitaja Eva 

Autio, erikoissuunnittelija, THL. Hallituksen varajäsenenä jatkoi yleislääkäri Erkki-Pekka 

Helle, Helsinki ja uutena varajäsenä koululääkäri Tarja Hietajärvi, Riihimäen kaupunki. 

Lastenneuvola- ja kouluterveydenhuoltotyön erityispätevyystoimikunnan puheenjohtajana 

jatkoi ylilääkäri Hannele Kallio. Skoopin edustajana Nuorisolääketieteen 

erityispäteyystoimikunnassa jatkoi ylilääkäri Noora Seilo. 
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Syyskokouksessa todettiin kaikkien erovuorossa olevien hallituksen jäsenten Anneli 

Ignatius, Leena Paaskunta, Noora Seilo ja Annukka Vuorinen olevan halukkaita 

jatkamaan hallituksessa ja ettei muita ehdotuksia hallituksen jäsenistöön tullut. 

 

Hallituksen varsinaisia kokouksia pidettiin kuusi: 1.2.2018 Turussa, 27.2.2018 

Helsingissä, 29.5.2018 Tampereella, 14.8.2018 Helsingissä, 25.9.2018 Turussa ja 

14.11.2018 Helsingissä. Lisäksi pidettiin työvaliokunnan kokous 5.4.2018 Turussa ja sen 

perään sähköpostikokous 18.-22.4.2018. 

 

Varainhoitajana jatkoi Tarja Kela Helsingistä. Hän vastasi myös jäsenrekisterin 

ylläpidosta ja huolehti hallituksen muista hänelle antamista tehtävistä. 

 

Toiminnantarkastajina jatkoivat pitkän toimintakauden viimeisenä vuotenaan 

toimistosihteeri Suvi Koski ja palvelusihteeri Tuula Paavilainen, molemmat Turun 

YTHS:stä. Syyskokouksessa valittiin uudeksi toiminnantarkastajaksi LL, nuorisolääkäri 

Susanna Paldanius opiskeluterveydenhuollosta Tampereelta ja varatoiminnantarkastajaksi 

hammaslääkäri Marjo Tipuri Tampereen YTHS:stä. 

 

2. KOULUTUSTILAISUUDET 

       

Kevätkoulutus järjestettiin 23.4.2018 Helsingissä (Allergiatalolla). Koulutuksen otsikko 

oli Pulmia perheessä. Osallistujamäärä oli 72 ja luennoitsijoita oli viisi. Syyskoulutus 

järjestettiin kevätkoulutuksen tavoin Allergiatalolla Helsingissä, 30.10.2018. Sen 

otsikkona oli Koululaisen ja opiskelijan ADHD/ADD. Osallistujamäärä oli noin 130, 

luennoitsijoita oli seitsemän. Koulutusten luentomateriaali on Skoopin www-sivustolla. 

Koulutustilaisuudet hyväksyttiin erikoislääkärikoulutuksen kurssimuotoiseksi 

koulutukseksi aihepiiriin sopiville koulutusaloille. Molempien koulutusten ohjelma on 

liitteenä. 

 

3. LASTENNEUVOLA- JA KOULUTERVEYDENHUOLTOTYÖN 

ERITYISPÄTEVYYS SEKÄ MUU TOIMINTA AMMATTIPÄTEVYYDEN 

EDISTÄMISEKSI  

 

Yhdistys on lastenneuvola- ja kouluterveydenhuoltotyön 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 2018 lopussa maassamme oli yhteensä 71 ko. erityispätevyyden saanutta lääkäriä 

ja 13 pätevöityjää. 

 

Nuorisolääketieteen erityispätevyys on ollut mahdollista hankkia kesästä 2014 alkaen. 

Vastuutahona toimii Suomen Nuorisolääkärit ry ja Skoopista on edustaja 

erityispätevyystoimikunnassa, kuluneen vuoden aikana Noora Seilo. Skoopin tavoitteena 
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erityispätevyystoimikunnassa on huolehtia koulu- ja opiskeluterveydenhuollon osaamisen 

ja roolin huomioimisesta pätevyysvaatimuksissa ja suorituksissa. 

Vuoden 2018 lopussa maassamme oli yhteensä 102 ko. erityispätevyyden saanutta 

lääkäriä ja 34 pätevöityjää. 

 

4. KANNANOTOT, JULKAISUT JA MUU ASIANTUNTIJATOIMINTA 

 

Yhdistys on antanut seuraavat pyydetyt lausunnot: 

• Käypä hoito –suositukseen Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito 

(17.3.2018) 

• Käypä hoito –suositukseen Käytöshäiriöt (lapset ja nuoret) (27.8.2018) 

• Käypä hoito –suositukseen Ahdistuneisuushäiriöt (27.8.2018) 

• Terve ihminen terveissä tiloissa –toimintaohjelmaan / THL Sisäilmaohjeistus 

III/2018 (syyskuu 2018) 

• Käypä hoito –suositukseen Kielellinen erityisvaikeus (kielen kehityksen häiriö, 

lapset ja nuoret) (10.11.2018) 

 

Yhdistys on ollut osallisena Lääketietokeskuksen Luotettavaa tietoa rokotteista  

-projektissa, jossa työstetty sivusto www.rokotustieto.fi julkaistiin vuonna 2015 ja sitä 

edelleen kehitetään. Projektiryhmä tapasi vuoden 2018 aikana kerran, 7.6.2018. Skoopin 

toimesta sivustolle saatiin ajankohtaista osioon artikkeli HPV-rokotteista ja tarkistettiin 

sivuston ruotsinnosta. 

  

Hannele Kallio edusti Skooppia, kun sidosryhmiä kuultiin 5.3.2018 kansallisesta 

sisäilmaohjelmasta, jonka valmistelun THL oli aloittanut. 

 

Anneli Ignatius edusti sidosryhmäksi pyydettyä Skooppia THL:n järjestämässä ja MSD:n 

koolle kutsumassa (jatkossa mukaan pyydetään muita rokotevalmistajia) 

rokotusvalistushankekokouksessa 29.6.2018. Hankkeessa ovat mukana myös STM ja 

Opetusvirasto. 

 

5. HUOMIONOSOITUKSET 

 

V. 2018 ei jaettu koulu- tai opiskeluterveysteko –palkintoa. 

  

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 nettisivusto www.skooppi.fi oli saatu päivitettyä nykyaikaiseen formaattiin 

syksyllä 2017 ja sitä edelleen kehitettiin. Sähköinen ilmoittautuminen koulutuksiin 

sujuivat ongelmitta. Jäsenistön sähköpostilista on puutteellinen, joten noin puolelle on 

http://www.rokotustieto.fi/
http://www.skooppi.fi/
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jouduttu kirjepostitse lähettämään jäsenposti, kahdesti vuodessa. Koulutustilaisuuksista 

tiedotettiin Suomen Lääkärilehdessä, Duodecimin koulutuskalenterissa, 

Terveydenhoitajaliiton sivustolla ja Promedicon koulutuskalenterissa sekä epävirallisesti 

jäsenten omien sähköpostiverkostojen kautta. Marraskuussa perustettiin Skoopin 

Facebook-sivusto. 

 

7. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

 

Yhdistys kuului edellisten vuosien tapaan EUSUHMiin (European Union for School and 

University Health and Medicine) ja Noora Seilo ja Annukka Vuorinen toimivat Skoopin 

yhdyshenkilöinä. Noora Seilo on myös EUSUHM:n hallituksen jäsen. 

 

8. APURAHAT 

 

Yhdistys ei myöntänyt apurahoja vuonna 2018. 

  

9. TALOUS 

 

Yhdistystoiminnan tilikauden tulos oli 6566,32 € ja erityispätevyystilin tulos -44,56 €. 

Yhdistyksen talous ilmenee tarkemmin erillisestä tilikertomuksesta. 

 

 

Helsinki 9.4.2019 

  Suomen koulu- ja opiskeluterveyden yhdistys Skooppi ry:n hallitus 


