
 
 

 

TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2015 
 

 

1. JÄSENISTÖ, HALLINTO JA TOIMIHENKILÖT 

 

Vuoden 2015 lopussa yhdistykseen kuului 362 jäsentä, 16 jäsentä vähemmän kuin vuoden 

2014 lopussa. Vuoden 2015 aikana yhdistykseen liittyi 31 jäsentä, erosi 9 jäsentä ja 38 

jäsentä katsottiin eronneeksi jäsenrekisteristä kahden perättäisen vuoden (2013 ja 2014) 

maksamattomien jäsenmaksujen tähden. Vuodelle 2015 oli päätetty nostaa jäsenmaksua 

18:sta eurosta 20:een euroon, mutta erehdyksessä jäsenmaksulomakkeeseen jäi vanha 

summa, 18 €, joten käytännössä jäsenmaksu oli 18 €, eläkeläisiltä 12 €; kunniapuheenjohtaja 

ja neljä kunniajäsentä ovat vapautetut jäsenmaksusta. 

 

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset pidettiin koulutustilaisuuksien jälkeen Allergiatalolla 

Helsingissä (Paciuksenkatu 2) 23.4.2015 ja 9.11.2015.  
 

Puheenjohtajana jatkoi ylilääkäri Kristina Kunttu, YTHS Turku ja varapuheenjohtajana 

johtava ylilääkäri Kaarina Järvenpää, Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto. Hallituksen 

työnjakoa monipuolistettiin ja tehtäviä jaettiin useammalla hallituksen jäsenelle. Sihteerin 

tehtävät jaettiin kahdelle: aiempi sihteeri yleislääkäri Terhi Laatikainen, Lääkärikeskus Aava, 

Vantaa jatkoi koulutussihteerinä ja sihteerinä aloitti lääkäri Anneli Ignatius, Tuusulan 

terveyskeskus. Kansainvälisyys-vastaavina toimivat ylihammaslääkäri Annukka Vuorinen, 

YTHS Tampere ja lääkäri Noora Seilo, Tampereen kaupunki. Viestintä/tiedotusvastaaviksi 

valittiin lastentautien el Merja Saarinen, Mäntsälän terveyskeskus ja varajäsen 

terveydenhoitaja Anne Sorvari, Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto. Neuvola- ja 

kouluterveydenhuollon erityispätevyystoimikunnan puheenjohtajana jatkoi ylilääkäri 

Hannele Kallio, Turun kaupungin hyvinvointitoimiala ja edustajana Nuorisolääketieteen 

erityispäteyystoimikunnassa jatkoi Kristina Kunttu. Hallituksen muina jäseninä toimivat 

osastonhoitaja Leena Paaskunta, Turun kaupungin hyvinvointitoimiala sekä uudet jäsenet 

ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola THL:n Lapset, nuoret ja perheet -yksiköstä ja lääkäri Tytti 

Ilkka, Helsingin sosiaali- ja terveysvirastosta. Toinen varajäsen oli yleislääkäri Erkki-Pekka 

Helle, Helsinki. 
  

Hallituksen kokouksia pidettiin kuusi: 20.1.2015 Helsingissä, jolloin oli myös hallituksen 

vaihtokaronkka, 31.3.2015 Turussa, 12.05.2015 Helsingissä, 25.8.2015 Helsingissä,  

sähköpostikokous 12.-21.10.2015 (Tampereelle 14.10.2015 sovitun sijaan) ja 9.12.2015 

Helsingissä. 
 

Varainhoitajana toimi 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. Nimenkirjoittajien muutosilmoitus toimitettiin yhdistysrekisteriin.  
 

Yhdistys hyväksyttiin Duodecimin yhdistysjäseneksi toukokuussa 2015. 
 

Yhdistyksen arkisto vuosilta 1963-2006 siirrettiin Kansallisarkistoon seuraavanlaisina 



kokonaisuuksina: hallinnolliset asiakirjat, vuosikokoukset ja tiedotustoiminta. Kirjanpidosta 

yli 10 vuotta vanhat kuitit tuhottiin. 

 

 

2. KOULUTUSTILAISUUDET 

       

Kevätkoulutus järjestettiin 23.4.2015 Helsingissä (Allergiatalolla). Koulutuksen otsikko oli 

Rajattomat infektiot – Kulttuurit kutsuvat. Osallistujia oli yhteensä noin 100.  

Syyskoulutus järjestettiin kevätkoulutuksen tavoin Allergiatalolla Helsingissä, 9.11.2015. 

Sen otsikkona oli Liika on liikaa – liiallinen suorittaminen koululaisen ja opiskelijan 

elämässä. Osallistujamäärä oli 98.  

Yli puolet kevätkoulutuksen luennoista ja kaikki syyskoulutuksen luennot saatiin Skoopin 

www-sivustolle pian koulutusten jälkeen. Koulutustilaisuudet hyväksyttiin 

erikoislääkärikoulutuksen kurssimuotoiseksi koulutukseksi aihepiiriin sopiville 

koulutusaloille. Molempien koulutusten ohjelma on liitteenä.  

 

Yhdistys ehdotti vuoden 2016 Lääkäripäiville sessiota Uusia ja vanhoja konsteja 

koululaisten ja opiskelijoiden terveydeksi ja oli mukana Suomen allergologi- ja 

immunologiyhdistyksen sessioehdotuksessa Kannattaako käsi-ihottumaa ja astmaa 

sairastavan nuoren opiskella leipuriksi?. Kumpaakaan ei hyväksytty.  

 

 

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 2015 lopussa maassamme oli yhteensä 59 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, kuluneena vuotena Kristina Kunttu. Skoopin tavoitteena 

erityispätevyystoimikunnassa on huolehtia koulu- ja opiskeluterveydenhuollon osaamisen ja 

roolin huomioimisesta pätevyysvaatimuksissa ja suorituksissa. 

Vuoden 2015 lopussa maassamme oli yhteensä 15 ko. erityispätevyyden saanutta lääkäriä ja 

62 pätevöityjää. 

 

 

4. KANNANOTOT, JULKAISUT JA MUU ASIANTUNTIJATOIMINTA 

 

Yhdistys on antanut seuraavat lausunnot tai vastaukset: 

• Lausunto Suomen lastenortopediyhdistykselle aloitteesta Käypä Hoito -suosituksen 

tekemiseksi Nuoruusiän idiopaattisen skoliooosin seulonnasta ja hoidosta. Skoopin 

mielestä suositukselle ei ole tarvetta. 

• Vastaus valtioneuvoston kyselyyn siitä, miten suomalaiset järjestöt pääsevät 

osallistumaan poliittiseen päätöksentekoon ja lakien valmisteluun. Kyselyn toteutti 

Helsingin yliopisto. 

 

Terveydenhoitajaliiton kanssa pidettiin yhteiskokous, jossa keskusteltiin koulutusasioista, 



miten vahvistaa perusterveydenhuollon osaamista sekä siitä, tuleeko terveydenhoitajan olla 

tulevaisuudessa opetusviraston vai SOTE:n alaisuudessa. 

 

Yhdistys oli osallisena Työterveyslaitoksen työryhmässä, joka laati Tuberkuloosin 

terveystarkastusohjetta. Ohje on nimeltään ”Tuberkuloosin terveystarkastusohje koskien 

ulkomaille terveydenhuolto- tai sosiaalialalle töihin tai opiskelemaan lähteviä” saatiin 

asiantuntijoiden kommentteja vaille valmiiksi, julkaiseminen siirtyi vuoden 2016 alkuun. 

 

Yhdistys osallistui Lääketietokeskuksen Luotettavaa tietoa rokotteista -projektiin, jossa 

työstettiin rivakassa tahdissa nettiin sivusto www.rokotustieto.fi, jonka tavoitteena on saada 

kansalaiset ottamaan vastuuta rokotustensa ajan tasalla olemisesta ja joka tarjoaa 

asiantuntevaa, mutta sopivan rennosti esitettyä monipuolista tietoa rokottamisesta. Sivusto 

julkaistiin lokakuussa 2015.  

 

Duodecimissa tehtiin Opiskeluterveys-kirjasta verkkoversio, joka valmistui syksyllä 2015. 

Tässä yhteydessä aloitettiin myös sisällön päivitys.  

 

 

5. HUOMIONOSOITUKSET 

 

Koulu- ja opiskeluterveysteko -palkinto päätettiin jakaa kahtena palkintona, ruohonjuuritason 

toimijoille, arjen sankareille: Kouluterveysteko-palkinto vaasalaiselle aktiiviselle ja 

innostavalle koululääkärille Päivi Rinteelle ja Opiskeluterveysteko-palkinto tuusulalaiselle 

tarmokkaalle ja innovatiiviselle opiskeluterveydenhuollossa toimivalle terveydenhoitajalle 

Katja Luukkaiselle. Palkinnot jaettiin syyskoulutustilaisuudessa 9.11.2015.  

 

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 

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.  

 

Koulu- ja opiskeluterveysteko -palkinnoista laadittiin lehdistötiedote suomeksi ja ruotsiksi. 

Siinä nostettiin saajien lisäksi esiin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ruohonjuuritason 

tärkeää työtä sekä kerrottiin yhdistyksestä. Kumpaisenkin saajan palkinto huomioitiin 

omassa paikallislehdessä, Pohjalaisessa (101115) ja Keski-Uusimaassa (101115), lisäksi 

Mediuutisissa (271115) oli näyttävä yhteisartikkeli ja Luukkaisen palkinnosta oli kirjoitus 

Terveydenhoitaja-lehdessä seuraavan vuoden puolella (I/2016). 

 

 

7. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

 

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

http://www.rokotustieto.fi/
http://www.skooppi.fi/
http://www.sknly.net/


University Health and Medicine). Noora Seilo ja Annukka Vuorinen toimivat sen 

yhdyshenkilöinä. EUSUHM-kongressiin Tallinnassa 3.-5.6.2015 osallistui viisi hallituksen 

jäsentä (Marke Hietanen-Peltola, Kaarina Järvenpää, Kristina Kunttu, Noora Seilo ja 

Annukka Vuorinen). EUSUHMin General assemblyyn osallistuivat Noora Seilo ja Annukka 

Vuorinen. 

 

 

8. APURAHAT 

 

Yhdistys myönsi apurahoja hallitusten jäsenten osallistumiseen EUSUHM-kongressiin.  

 

 

9. TALOUS 

 

Yhdistyksen talous on ollut vakavarainen. Yhdistystoiminnan tilikauden tulos oli -752,83 € 

ja erityispätevyystilin tulos -279,67 €. Yhdistyksen talous ilmenee tarkemmin erillisestä 

tilikertomuksesta. 

 

 

 

Helsinki 14.4.2016 

 

Suomen koulu- ja opiskeluterveys Skooppi ry:n hallitus



              

 Liite 1 
 

 

RAJATTOMAT INFEKTIOT – KULTTUURIT KUTSUVAT 

Torstaina 23.4.2015, Allergiatalo, Paciuksenkatu 19, Helsinki 

 

9.00  Ilmoittautuminen, kahvi ja näyttelyyn tutustuminen  

    9.30  Tilaisuuden avaus  

9.45  Maahanmuuttajan terveystarkastukset koulu- ja 

opiskeluterveydenhuollon kannalta 

 

  Infektioseulonta Turun kouluterveydenhuollossa 

ylilääkäri Hannele Kallio, Turun kaupunki 

 

  Case Turun tbc-epidemia 

ylilääkäri Jane Marttila, Turun kaupunki 

 

  Taukojumppa  

  Tubi, tuhkarokko ja muut tarttuvat taudit, Helsingin 

näkökulma 

infektiolääkäri Hannele Kotilainen, Helsingin kaupunki 

 

  Keskustelua  

11.45  Lounas  

12.45  Opiskelija maailmalle. Miten varauduit - kuinka kävi? 

yhteisöterveyden ylilääkäri Kristina Kunttu, YTHS 

 

13.00  Kaukomatkailijan riskit 

yleislääketieteen erikoislääkäri Arja Burgos, Tampereen 

kaupunki, Tartuntatautien valvonta 

 

  GSK:n puheenvuoro  

14.05  Kahvi  

14.35  Maahanmuuttaja vastaanotolla/ Kulttuuriset asiat 

terveydenhuollossa  

lääkäri Valentina Oroza, Turun ulkomaalaistoimisto 

Keskustelua 

 

15.30  Koulutustilaisuus päättyy  

15.30  Skoopin vuosikokous  

 

Ilmoittautuminen  www.skooppi.fi/koulutus (sähköinen ilmoittautumislomake) 10.4.2015. mennessä.  

 

Koulutuspäivän hinta on jäsenille 40 €, muille 60 €. Lounas on omakustanteinen.   

Jos maksat itse, ota kuitti mukaan koulutustilaisuuteen. Viestikenttään osallistujan nimi. Työnantajan 

maksaessa koulutuksen, katso ohjeet www.skooppi.fi 

Tili: IBAN FI63 6601 0001 1976 49, BIC: AABAFI22, Suomen koulu- ja opiskeluterveys yhdistys Skooppi 

 

Anomme koulutusta erikoistumiskoulutukseksi soveltuville aloille. 

Yhdyshenkilö: sihteeri Terhi Laatikainen, terhi.laalaa@gmail.commailto:terhi.laalaa@gmail.com 

Ajo-ohje: Allergiatalon edessä ei ole pysäköintipaikkoja, käytä HUS/allergiasairaalan, Meilahdentie 2 

parkkipaikkoja 

 

http://www.skooppi.fi/koulutus
mailto:terhi.laalaa@gmail.com


            Liite 2 

 

 

Liika on liikaa -  liiallinen suorittaminen koululaisen ja opiskelijan elämässä 

Maanantaina 9.11.2015, Allergiatalo, Paciuksenkatu 19, Helsinki 

9.00   Ilmoittautuminen ja kahvi, näyttelyyn tutustuminen   

9.30 Tilaisuuden avaus 

9.35 Aivot ja palautuminen, liiallinen suorittaminen: ehtiikö nuori oppia?    

Minna Huotilainen, professori, Työterveyslaitos, Helsinki 

10.30  tauko 

10.45 Tapausselostus ylikuntoisesta nuoresta    

 Tytti Ilkka, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkäri, Helsinki 

10.55  Ylikunto, Jari Parkkari, ylilääkäri, UKK-instituutti 

11.45  lounas   

12.45 Fitness-urheilu ja syömishäiriöt lääkärin näkökulmasta    

Pippa Laukka, liikuntalääketieteen erikoislääkäri, Hintsa Performance 

13.15 Fitness-dieetti, hyvinvointia vai ahdistusta?  

Nora Yrjölä, liikunnanohjaaja/personal trainer, Compactfit Movement Center saliyrittäjä 

13.45  Suorittajan suu, Annukka Vuorinen, ylihammaslääkäri, YTHS, Tampere 

14.15  kahvi 

14.45 Kouluterveysteko- ja Opiskeluterveystekopalkintojen luovutus 

15.00 Hellitä ja hengitä, Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET, YTHS, Turku 

15.45  Tilaisuuden päätös, jonka jälkeen Skoopin syyskokous 

 

Tilaisuutta anotaan erikoistumiskoulutukseksi soveltuviin aloihin. 

Ilmoittautuminen www.skooppi.fi/koulutus. (sähköinen ilmoittautumislomake)  

31.10.2015 mennessä. Myös ryhmäilmoittautuminen on mahdollista.   

Koulutuksen hinta on Skoopin jäsenille 40 € , muille 60 €. Lounas on omakustanteinen. 

IBAN FI63 6601 0001 1976 49, BIC: AABAFI22, Suomen koulu- ja opiskeluterveys yhdistys Skooppi  

Laitathan viestikenttään osallistujan nimen ja otat kuitin mukaan ilmoittautumiseen.  

Laskutuslisä 5,00 €. 

Ajo-ohje: Allergiatalon edessä ei ole pysäköintipaikkoja, käytä HUS/Allergiasairaalan, Meilahdentie  

2 parkkipaikkoja 

 

Tiedustelut ja mahdolliset peruutukset Terhi Laatikainen terhi.laalaa@gmail.com 

http://www.skooppi.fi/koulutus
mailto:terhi.laalaa@gmail.com

