TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2020

1. JÄSENISTÖ, HALLINTO JA TOIMIHENKILÖT
Vuoden 2020 lopussa yhdistykseen kuului 262 jäsentä, 37 vähemmän kuin vuoden 2019
lopussa. Vuoden 2020 aikana yhdistykseen liittyi seitsemän jäsentä ja yhdistyksestä erosi
48 jäsentä. Vuoden 2020 jäsenmaksut pidettiin ennallaan, 25 euroa ja eläkeläisiltä 15
euroa. Kuluvan vuoden jäsenmaksua ei peritä, jos uusi jäsen liittyy 1.10 tai sen jälkeen.
Kunniapuheenjohtaja ja viisi kunniajäsentä ovat vapautetut jäsenmaksusta.
Yhdistyksen hallitus:
Puheenjohtaja
Vuorinen Annukka, ylihammaslääkäri, Tampere, eläkkeellä
Varapuheenjohtaja
Kallio Hannele, ylilääkäri, ehkäisevä terveydenhuolto, Turku
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
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Muut jäsenet
Ilkka Tytti, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkäri, Sipoo
Paaskunta Leena, osastonhoitaja, kouluterveydenhuolto, Turku, eläkkeellä
Varajäsenet
Helle Erkki-Pekka, yleislääkäri, Helsinki
Hietajärvi Tarja, koululääkäri, Riihimäki
Yhdistyksen varsinaiset kokoukset oli tarkoitus pitää aiempien käytänteiden mukaan
koulutustilaisuuksien jälkeen. COVID-19-epidemian tähden kevätkoulutus ja sen perään
suunniteltu kevätkokous 21.4 peruuntui. Kevätkokous pidettiin etäyhteydellä 2.6.2020.
Syyskokous pidettiin samoin etäyhteydellä heti syyskoulutuksen jälkeen 6.10.
Erovuorossa hallituksesta vuoden 2020 lopussa olivat Tytti Ilkka, Päivi Kilpinen-Loisa,
Merja Saarinen ja Anne Sorvari. Lisäksi Leena Paaskunta oli pyytänyt eroa hallituksesta.
Uusiksi jäseniksi valittiin Antonina Carlberg, Jonna Kekäläinen ja Tiina Louhi, kaikki
terveydenhoitajia. Merja Saarinen valittiin jatkamaan Leena Paaskunnan jäljellä olevan
kauden loppuun (2021). Tytti Ilkka valittiin jatkamaan uuden kolmivuotiskauden (202123). Skoopin uusien yhdistyssääntöjen mukaisesti ei vuodesta 2021 alkaen hallituksessa
ole varajäseniä.
Hallituksen varsinaisia kokouksia pidettiin yhdeksän ja niiden lisäksi yksi ylimääräinen
kokous. Ennen COVID-19-epidemiaa ehdittiin pitää kaksi läsnäolokokousta: 13.1
Tampereella ja 2.3 Helsingissä. Muut kokoukset pidettiin Microsoft Teams etäkokouksina, 11.5, 9.6, 17.8, 14.9, 1.10 (ylimääräinen kokous), 19.10, 4.11 ja 3.12.2020.
Varainhoitajana jatkoi Tarja Kela, joka muutti Helsingistä Lappeenrantaan. Hän vastasi
myös jäsenrekisterin ylläpidosta ja huolehti hallituksen muista hänelle antamista
tehtävistä.
Vuoden 2019 toiminnantarkastajana toimi hammaslääkäri Marjo Tipuri.

2.

KOULUTUSTILAISUUDET
Kevätkoulutus oli tarkoitus järjestää aiempien vuosien Allergiatalon sijaan Folkhälsanilla,
josta oli Ossian-Sali varattuna 21.4. Ilmoittautumiset oli avattu, kun tuli tieto Covid-19epidemian aiheuttamista kokoontumisrajoituksista ja koulutus jouduttiin perumaan.
Sama koulutusohjelma toteutettiin syksyllä 6.10, etäkoulutuksena siten että kaikki kuusi
luennoitsijaa olivat kaikki läsnä, Turun ammattikorkeakoulun Luokkatila Wellamossa (os.
Lemminkäisenkatu 30, Turku). Koulutuksen otsikko oli Hyvä ja huono stressi. (Liite 1)
Osallistujia oli noin 72. Tarkkaa tietoa osallistujista ei voitu saada, mutta
osallistumislinkki lähetettiin 64:lle maksaneelle osallistujalle ja lisäksi koulutukseen
osallistui 8 hallituksen jäsentä, joista puolet etänä, puolet Turussa paikan päällä.
Koulutuskysely laadittiin ensimmäistä kertaa sähköisesti (Webropool) ja siihen vastasi 38.
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Palautteet olivat pääsääntöisesti erinomaisia, niin koulutuksen teknisen toteutuksen kuin
luennoitsijoiden osalta. Luentoja oli viisi ja niiden arviointien keskiarvo vaihteli 4,3 – 4,7,
asteikolla 1-5. Koulutuksen luentomateriaali saatiin nopeasti, kuudessa päivässä, Skoopin
www-sivustolle.
Koulutustilaisuudet
hyväksyttiin
erikoislääkärikoulutuksen
kurssimuotoiseksi koulutukseksi aihepiiriin sopiville koulutusaloille.

3.

LASTENNEUVOLAERITYISPÄTEVYYS
EDISTÄMISEKSI

JA
SEKÄ MUU

KOULUTERVEYDENHUOLTOTYÖN
TOIMINTA AMMATTIPÄTEVYYDEN

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 2020 lopussa maassamme oli yhteensä 75 ko. erityispätevyyden saanutta lääkäriä
ja 17 pätevöityjää.
Nuorisolääketieteen erityispätevyys on ollut mahdollista hankkia vuodesta 2014 alkaen.
Vastuutahona toimii Suomen Nuorisolääkärit ry ja Skoopista on edustaja
Nuorisolääketieteen erityispätevyystoimikunnassa. Vuonna 2020 Skoopin edustajana
jatkoi nuorisolääkäri Noora Seilo. Skoopin tavoitteena toimikunnassa on huolehtia kouluja opiskeluterveydenhuollon osaamisen ja roolin huomioimisesta pätevyysvaatimuksissa
ja suorituksissa.
Vuoden 2020 lopussa ko. erityispätevyyden oli saanut 104 lääkäriä ja 52 pätevöityjää.

4.

KANNANOTOT, JULKAISUT JA MUU ASIANTUNTIJATOIMINTA
Yhdistykseltä pyydetyt kyselyt ja lausunnot:
 Eduskunnan sivistysvaliokunta pyytämä lausunto varhaisen tuen toimivuudesta.
Skoopilta pyydettiin erityisesti tietoja käytännön kokemuksista, mikä nykyisiin
toimii, mikä ei. Kirjallinen lausunto annettiin 19.10.2020 ja se on liitteenä Skoopin
nettisivustolla. Hannele Kallio osallistui sivistysvaliokunnan kuulemistilaisuuteen
20.10.2020 etäyhteydellä ja nosti puheenvuorossaan esille neljä asiaa: Resurssiasia
(velvoittavat mitoitukset); Opiskeluhuollon toimijoiden yhteistyön välttämättömyys;
Mielenterveystyö; Koronatilanne.
 EUSUHM:sta (European Union for School and University Health and Medicine)
tulleeseen
lausuntopyyntöön
(23.10.2020
mennessä)
koskien
kouluterveydenhuollon toimintaa COVID-19 epidemian aikana (COVID-19
survey for school health practitioners) vastasi Anne Sorvari.
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Eduskunnan sivistysvaliokunta pyysi Skoopilta lausuntoa koskien hallituksen
esitystä eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
Skooppi antoi kirjallisen lausunnon 11.11.2020 ja se on liitteenä Skoopin
sivustolla.
Skooppi vastasi sähköiseen kyselyyn Korkeakoulujen opiskeluterveydenhuollon
neuvottelukunnalle
24.11.2020.
Kyselyssä
pyydettiin
näkemyksiä
neuvottelukunnalle esitettävistä tehtävistä, neuvottelukunnan kokoonpanosta ja
sen toiminnasta.

Noora Seilo ja Skoopin kunniajäsen Kristina Kunttu olivat mukana päivittämässä STM:n
Opiskeluterveydenhuollon opasta, jonka 1. laitos ilmestyi vuonna 2006. Uudistettu, päivitetty
laitos julkistettiin tammikuussa 2021.

Yhdistys
on
ollut
osallisena
Lääketietokeskuksen
ylläpitämän
sivuston
www.rokotustieto.fi jatkokehittämisessä. Sidosryhmät tapasivat vuoden 2020 aikana
kahdesti, 7.4 ja 30.10, molemmat etäkokouksena. Niissä käytiin läpi Lääketietokeskuksen
järjestämiä kampanjointia sivuston näkyvyyden parantamiseksi, sivuston käyntimääriä ja
vuonna 2020 uutena asiana toteutettuja asiantuntijahaastatteluja sivustolle, joita
julkaistiin 2 kpl.

5.

TIEDOTUS
Yhdistyksen nettisivustoa www.skooppi.fi päivittämällä tiedotettiin koulutuksista ja
sääntömääräisistä kokouksista. Talvikirje lähetettiin jäsenille vain sähköpostilla. Ongelma
on, ettei jäsenten sähköposti ole aina ajantasainen, sillä melko harvoin Skooppiin
ilmoitetaan muuttuneista yhteystiedoista. Aiempina vuosina on käytetty kirjepostia lisänä,
mutta siinä on samaa ongelmaa ajantasaistietojen suhteen. Facebook-sivulla lisättiin
tiedottamista.
Koulutustilaisuuksista
tiedotettiin
Suomen
Lääkärilehdessä,
Duodecimin
koulutuskalenterissa, Terveydenhoitajaliiton sivustolla, Promedicon koulutuskalenterissa.

6.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Yhdistys kuului edellisten vuosien tapaan EUSUHM:iin (European Union for School and
University Health and Medicine). EUSUHM järjesti Zoom-etäyhteydellä yleiskokouksen
12.11.2020 ja siihen osallistuivat Noora Seilo ja Annukka Vuorinen. Noora Seilo jatkaa
EUSUHM:n hallituksessa, Skooppi taustayhteisönään.

7.

MUU YHDISTYSTOIMINTA
Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja on lastentautien erikoislääkäri Pirjo Terho.
Kunniajäseniä ovat ylitarkastaja Eeva-Liisa Vakkilainen, lastentautien erikoislääkäri
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Annikki Terho, lastentautien erikoislääkäri Jörn Elfving, neuvotteleva virkamies Maire
Kolimaa Sosiaali- ja terveysministeriöstä ja opetusneuvos Heidi Peltonen
Opetushallituksesta. Syyskokoulutuksessa 6.10 kutsuttiin yhdistykselle kuudes
kunniajäsen: terveyden edistämisen dosentti ja ennen eläkkeelleen jäämistään YTHS:n
yhteisöterveyden ylilääkäri, nykyisin tietokirjailijana ja väitöskirjaohjaajana toimiva
Kristina Kunttu.

8.

TALOUS
Yhdistystoiminnan tilikauden tulos oli tappiollinen, -1423,63 €. Erityispätevyystilin tulos
oli 59,35 €. Yhdistyksen talous ilmenee tarkemmin erillisestä tilikertomuksesta.

Hyväksytty huhtikuussa 2021
Suomen koulu- ja opiskeluterveyden yhdistys Skooppi ry:n hallitus

