
 

 

 
 

 
TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2019  

 

 

1. JÄSENISTÖ, HALLINTO JA TOIMIHENKILÖT 

 

Vuoden 2019 lopussa yhdistykseen kuului 299 jäsentä, 34 vähemmän kuin vuoden 2018 

lopussa. Vuoden 2019 aikana yhdistykseen liittyi 13 jäsentä ja yhdistyksestä erosi 47 

jäsentä. Vuoden 2019 jäsenmaksu oli 25 euroa ja eläkeläisiltä 15 euroa, 

Kunniapuheenjohtaja ja viisi kunniajäsentä ovat vapautetut jäsenmaksusta. 

  

Yhdistyksen hallitus: 

 

Puheenjohtaja 

Kallio Hannele, ylilääkäri, ehkäisevä terveydenhuolto, Turku 

  

Varapuheenjohtaja 

Vuorinen Annukka, ylihammaslääkäri, Tampere, eläkkeellä 

 

Sihteeri 

Ignatius Anneli, koulu- ja nuorisolääkäri, Tuusula 

 

Koulutussihteerit 

Saarinen Merja, lastenlääkäri, Mäntsälä 

Kilpinen-Loisa Päivi, lastenneuvola- ja kouluterveydenhuollon vastuulääkäri, Lahti 

 

Kansainväliset yhteyshenkilöt 

Seilo Noora, nuorisolääkäri, Pirkkala 

Sorvari Anne, terveydenhoitaja, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, Helsinki 

Vuorinen Annukka, ylihammaslääkäri, Tampere, eläkkeellä 

 

Tiedotusvastaavat 

Autio Eva, terveystieteen maisteri, Vantaa 

Holopainen Pekka, psykologi, Helsinki 

 

Muut jäsenet 

Ilkka Tytti, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkäri, Sipoo 

Paaskunta Leena, osastonhoitaja, kouluterveydenhuolto, Turku, eläkkeellä 
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Varajäsenet 

 

Helle Erkki-Pekka, yleislääkäri, Helsinki 

Hietajärvi Tarja, koululääkäri, Riihimäki 

 

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset pidettiin koulutustilaisuuksien jälkeen Allergiatalolla 

Helsingissä (Paciuksenkatu 19), kevätkokous 9.4.2019 ja syyskokous 29.10.2019. 

Syyskokouksessa hallitus ehdotti, että uudeksi puheenjohtajaksi valitaan Annukka 

Vuorinen hänen jäljellä olevaksi hallituskaudekseen 2020—21. Erovuorossa olleet 

hallituksen jäsenet Pekka Holopainen ja puheenjohtaja Hannele Kallio valittiin jäseniksi 

kaudelle 2020—22. 

 

Hallituksen varsinaisia kokouksia pidettiin kuusi, joista yksi oli sähköpostikokous. 

Kokoukset pidettiin Helsingissä: 15.1.2019, 14.5.2019, 19.8.2019, 23.9.2019, 23.—

25.10.2019 (sähköpostikokous) ja 20.11.2019.  

 

Varainhoitajana jatkoi Tarja Kela Helsingistä. Hän vastasi myös jäsenrekisterin ylläpidosta 

ja huolehti hallituksen muista hänelle antamista tehtävistä. 

 

Vuoden 2019 toiminnantarkastajana toimi hammaslääkäri Marjo Tipuri. 

 

 

2. KOULUTUSTILAISUUDET 

       

Kevätkoulutus järjestettiin 9.4.2019 Helsingissä (Allergiatalolla). Koulutuksen otsikko oli 

Iloa ja voimaa opiskeluun – miten tukea opiskelijan hyvinvointia? (Liite 1) 

Osallistujamäärä oli noin viisikymmentä ja luennoitsijoita oli kuusi. Palautteita saatiin 44. 

Palautteet olivat pääsääntöisesti erinomaisia: vaihteluväli 4,2 – 4,8, asteikolla 1-5. 

 

Syyskoulutus järjestettiin kevätkoulutuksen tavoin Allergiatalolla Helsingissä, 29.10.2019. 

Sen otsikkona oli Äiti, en tahdo mennä kouluun (Liite 2). Osallistujia oli 114 ja 

luennoitsijoita seitsemän. Palautteita antoi 65 ja koulutus sai erinomaiset arvosanat: 

vaihtelu 3,8—4,6. Tilaisuuksiin yleisesti oltiin tyytyväisiä. Allergiatalon salin koko ja 

ilmastointi sai kritiikkiä. 

 

Koulutusten luentomateriaali on Skoopin www-sivustolla. Koulutustilaisuudet hyväksyttiin 

erikoislääkärikoulutuksen kurssimuotoiseksi koulutukseksi aihepiiriin sopiville 

koulutusaloille. 

 

 

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 
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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 2019 lopussa maassamme oli yhteensä 71 ko. erityispätevyyden saanutta lääkäriä 

ja 17 pätevöityjää. 

Nuorisolääketieteen erityispätevyys on ollut mahdollista hankkia kesästä 2014 alkaen. 

Vastuutahona toimii Suomen Nuorisolääkärit ry ja Skoopista on edustaja 

erityispätevyystoimikunnassa. Skoopin edustajana Nuorisolääketieteen 

erityispäteyystoimikunnassa oli nuorisolääkäri Noora Seilo. Skoopin tavoitteena 

toimikunnassa on huolehtia koulu- ja opiskeluterveydenhuollon osaamisen ja roolin 

huomioimisesta pätevyysvaatimuksissa ja suorituksissa. 

Vuoden 2019 lopussa ko. erityispätevyyden oli saanut 102 lääkäriä ja pätevöityjiä oli 45 

vuonna 2019. 

 

 

4. KANNANOTOT, JULKAISUT JA MUU ASIANTUNTIJATOIMINTA 

 

Yhdistykseltä pyydetyt kyselyt ja lausunnot: 

• EUSUHM:lta saatiin pyyntö täyttää kysely aiheesta ”Child Neglect and Abuse”. 

Aiheesta oli tulossa työpaja syksyn EUSUHM kongressiin. Lomake lähetettiin 

eteenpäin alan asiantuntijoille, joista vain yksi vastasi suppeasti. 

• Käypä hoito –suosituksen päivitykseen Aikuisten ja lasten lihavuus ei annettu 

lausuntoa. 

• Skooppi antoi Sosiaali- ja terveysministeriön pyytämän lausunnon Kansallisesta 

mielenterveysstrategiasta. Lausunnossa otettiin kantaa erityisesti lasten ja nuorten 

mielenterveysasioihin, kouluterveydenhuollon resursseihin sekä erityisryhmiä kuten 

maahanmuuttajia koskeviin kohtiin. 

 

Yhdistys on ollut osallisena Lääketietokeskuksen ylläpitämän sivuston 

www.rokotustieto.fi jatkokehittämisessä. Sidosryhmät tapasivat vuoden 2019 aikana 

kahdesti, 14.6 ja 4.11. Niissä käytiin läpi mm. eri kielillä sivustolla käyntejä ja mistä 

aihepiireistä tietoja on haettu. 

 

 

5. TIEDOTUS 

  

Yhdistyksen nettisivustoa www.skooppi.fi päivittämällä tiedotettiin koulutuksista ja 

sääntömääräisistä kokouksista. Kevätkirje lähetettiin jäsenille sähköpostilla tai 

vaihtoehtoisesti kirjeenä; syyskirje lähetettiin pelkästään sähköpostilla. Vuosi aiemmin 

perustetulle Facebook-sivulla lisättiin tiedottamista.  

Koulutustilaisuuksista tiedotettiin Suomen Lääkärilehdessä, Duodecimin 

http://www.rokotustieto.fi/
http://www.skooppi.fi/
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koulutuskalenterissa, Terveydenhoitajaliiton sivustolla ja Promedicon koulutuskalenterissa.  

 

 

6. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

 

Yhdistys kuului edellisten vuosien tapaan EUSUHM:iin (European Union for School and 

University Health and Medicine). Noora Seilo valittiin jatkamaan EUSUHM:n 

hallituksessa Skoopin edustajana. Kongressi, joka pidetään joka toinen vuosi, oli 

Rotterdamissa, Alankomaissa, 11.—13.9.2019. Noora Seilo piti kongressissa suullisen 

esityksen ja Annukka Vuorinen posteriesityksen. Kongressiin osallistui Skoopin 

hallituksesta myös Päivi Kilpinen-Loisa. 

 

 

7. MUU YHDISTYSTOIMINTA 

 

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. 

 

Yhdistyksen tietosuojaseloste päivitettiin EU:n ohjeen mukaiseksi. 

 

 

8. TALOUS  

 

Yhdistystoiminnan tilikauden tulos oli 4382,44 € ja erityispätevyystilin tulos 67,71 €. 

Yhdistyksen talous ilmenee tarkemmin erillisestä tilikertomuksesta. 

 

 

Helsinki maaliskuun 24. pnä 2020 

   

  Suomen koulu- ja opiskeluterveyden yhdistys Skooppi ry:n hallitus 


