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Skooppi ry:n vuoden 2015 tunnustuspalkinnot kentän työntekijöille 

 

Suomen koulu- ja opiskeluterveyden yhdistys Skooppi ry on 52 vuotta sitten perustettu – ja 

alallaan Suomen ainoa - koulu- ja opiskeluterveyden työntekijöiden ja asiantuntijoiden yhteinen 

järjestö. Skooppi tunnetaan erityisesti laadukkaiden koulutusten järjestämisestä.  

Skooppi ry:n tunnustuspalkinto ”Vuoden koulu- ja opiskeluterveysteko” annetaan merkittävästä 

työstä koululaisten ja opiskelijoiden terveyden edistämiseksi. Tänä vuonna yhdistys haluaa nostaa 

esille ruohonjuuritason tärkeän työn tekijät. Tunnustuspalkinnot ojentaa Skoopin puheenjohtaja 

dosentti Kristina Kunttu yhdistyksen syyskoulutuksessa Helsingissä Allergiatalolla 9.11.2015. 

 

Opiskeluterveysteko -palkinto: Terveydenhoitaja Katja Luukkainen, Tuusula 

Katja Luukkainen toimii terveydenhoitajana opiskeluterveydenhuollossa Keski-Uudenmaan 

koulutuskuntayhtymä Keudan ammattiopistossa Tuusulassa. Luukkaisen vankan ja monipuolisen 

ammattitaidon taustalla on erilaisissa lasten, nuorten ja perheiden terveydenhuollon tehtävissä 

hankittu yli 20 vuoden kokemus, jota hän on aktiivisesti täydentänyt, mm. suorittamansa 

lääkkeenmääräämiskoulutuksen avulla.  

Työtoveri luonnehtii Luukkaista: ”Katjassa yhdistyvät vastuuntuntoinen ja opiskelijoista välittävä 

työote rohkeaan uusien työtapojen kokeiluun. Hänellä on erinomainen kyky verkostoitua ja 

vaikuttaa innostavasti koko opiskeluyhteisön hyvinvointiin. Monipuolisen osaamisen ja 

tarmokkaan työn tuloksista kannattaa mainita vaikkapa roima opiskelijoiden 

raskaudenkeskeytysten väheneminen”.  

Toisen asteen ammatillisen oppilaitoksen terveydenhoitajana Luukkainen sekä hoitaa 

opiskelijoiden erilaisia vaivoja että tukee terveitä elämäntapavalintoja. 

Opiskeluterveydenhuollossa toimivat terveydenhoitajat voivat oppilaitoksissa toimiessaan 

vaikuttaa hyvin konkreettisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin parantamiseen ja siten myös 

syrjäytymisen ehkäisyyn. Luukkainen on tästä erinomainen esimerkki. 

 

Kouluterveysteko -palkinto: Koululääkäri Päivi Rinne, Vaasa 

Päivi Rinne toimii kouluterveydenhuollon vastaavana lääkärinä Vaasassa taustanaan yli 10 vuoden 

kokemus sekä neuvola- että koululääkärinä.  Rinne on ollut aktiivisesti kehittämässä 

kouluterveydenhuollon toimintaa Vaasassa, jossa on panostettu neuvola-, koulu- ja 

opiskeluterveydenhuollon kehittämiseen erityisesti 2009 voimaan tulleen asetuksen valmistelu- ja 

toimeenpanovaiheessa. Kehittämistyöllä on ollut vahva johdon tuki. 



Esimies, ylilääkäri Leena Kettunen kuvaa Rinteen toimintaa: ” Asiaan sitoutunut ja innostunut 

kokopäiväinen koululääkäri on ollut se ydin, jonka ympärille olemme voineet muodostaa isomman 

koululääkärijoukkueen. Tässä joukkueessa Päivi on toiminut innostavana ja turvallisena 

valmentajana ja ohjaajana tuoreemmille kollegoille. Kouluterveydenhuolto on myös saanut Päivin 

ystävälliset kasvot yhteistyössä ja yhteydenpidossa perusopetuksen toimijoihin, mikä on erittäin 

tärkeä asia toimivan oppilashuollon kannalta. Päivin huomaavaisen kuuntelijan ja rakentavan 

yhteistyökumppanin taidot näkyvät myös hänen kyvyssään kohdata oppilaita ja heidän 

perheitään”. 

Rinne on onnistunut luomaan loistavat suhteet opetustoimeen, ja opettajayhteistyö laajoissa 

terveystarkastuksissa toimii esimerkillisesti oppilaiden hyväksi. Rinne on myös jakanut 

osaamistaan THL:n laajalle koululääkäriverkostolle.  Arvopohjana ja ytimenä toiminnassa on 

asiakaslähtöisyys, mikä on hallitusohjelmassakin tavoitteena. ”Perheitä ja asiakkaita kunnioittaen, 

koululääkärintyötä parhaimmillaan”, kuvaa koululääkäriverkoston vetäjä, ylilääkäri Marke 

Hietanen-Peltola.     

 

Skooppi ry onnittelee lämpimästi tunnustuspalkinnon saajia ja toivottaa heille ja kaikille koulu- ja 

opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajille ja lääkäreille menestystä tärkeässä työssään.  

 

Lisätietoja:  

Kristina Kunttu, LT, dos, yhteisöterveyden ylilääkäri 

Suomen koulu- ja opiskeluterveyden yhdistys Skooppi ry:n puheenjohtaja www.skooppi.fi 

p. 050 544 2946, kristina.kunttu@yths.fi 

 

Katja Luukkainen, terveydenhoitaja, Perheiden terveyspalvelut/opiskeluterveydenhuolto, 

Tuusulan terveyskeskus 

p. 040 314 3877, katja.luukkainen@tuusula.fi 

 

Päivi Rinne, kouluterveydenhuollon vastaava lääkäri, Vaasan sosiaali- ja terveysvirasto 

p. 050 3539089, paivi.rinne@vaasa.fi  
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