
Lastenlääkäriyhdistyksen ja 
lastentautien koulutuksen historiaa
Vuodesta 1920 alkaen, jo ennen viral-
lisen lastenlääkäriyhdistyksen perus-
tamista, joukko lastenlääkäreitä piti 
yhteyttä maamme tuolloin harvojen 
lastenlääkäreiden kesken. Vuonna 
1929 lastenlääkäri Arvo Ylppö kutsui 
koolle 16 muuta lastenlääkäriä kes-
kustelemaan lastenlääkäriyhdistyksen 
perustamisesta. Ylpöllä oli valmis sään-
töehdotus esitettäväksi, ja kokoukses-
sa perustettiin toimikunta valmistele-
maan ehdotusta yhdistyksen nimeksi 
ja säännöiksi. Huhtikuussa 1930 18 
lastenlääkäriä kokoontui päättämään 
Suomen Lastenlääkäriyhdistyksen 
(SLY) perustamisesta. Samana vuon-
na myös lastentautioppi hyväksyttiin 
omaksi erikoisalakseen oltuaan siihen 
saakka osa naistentautioppia. SLY jär-
jesti ensimmäinen lastenlääkäreiden 
täydennyskoulutuskurssin Helsingin 
Lastenklinikalla vuonna 1958. 

Yhdistyksen toiminta
SLY on yleishyödyllinen, voittoa tavoit-
telematon yhdistys, jonka toiminta kes-
kittyy lastentautien erikoislääkäreiden 
täydennyskoulutukseen. Koulutusti-
laisuuksien ohjelma soveltuu kuiten-
kin myös jatkokoulutukseen (erikois-
lääkärikoulutus). Jatkokoulutuksesta 
vastaavat yliopistojen tiedekunnat ja 
sitä kautta lastentautiopin professo-
rit. Lastentautiopin professoreiden 
yhteenliittymä, Pediaxis, vahvistaa eri-
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koislääkärikuulustelujen vaatimukset 
kaksivuotiskausittain ja koordinoi myös 
lastentautien erikoisalan lisäkoulutus-
ohjelmia ja niiden kuulustelukäytäntö-
jä. Lastentautien lisäkoulutusohjelmia 
on nykyisin jo 11: lastenallergologia, 
lastenendokrinologia, lasten gastro-
enterologia, lasten hematologia ja on-
kologia, lasten infektiotaudit, lasten-
kardiologia, lasten keuhkosairaudet, 
lastennefrologia, lasten reumatologia, 
neonatologia ja sosiaalipediatria. Pe-
diaxis on käynnistänyt myös valtakun-
nalliset videoluennot, joita lähetetään 
kuukausittain lukukausien aikana vuo-
roin eri yliopistosairaaloista. Erikois-
lääkärikoulutuksen yhtenäistämiseksi 
on suunniteltu myös valtakunnalliseen 
käyttöön tarkoitettu lokikirja. 

SLY:n koulutustilaisuuksien oh-
jelmat suunnitellaan koulutusvalio-
kunnan ja kulloisenkin paikallisen 
järjestäjän yhteistyönä. Säännöllisiä 
koulutuksia ovat Lastenlääkäri -tapah-
tuma helmikuussa Helsingissä, Lasten-
lääkäripäivät marraskuussa vuorollaan 
eri yliopistosairaalapaikkakunnilla ja 
Lastentauteihin erikoistuvien lääkärei-
den koulutuspäivät toukokuussa niin 
ikään eri yliopistosairaalapaikkakunnil-
la. Koulutuksia järjestetään myös muina 
ajankohtina ja nämä, usein alajaosto-
jen järjestämät kurssit, on suunniteltu 
myös jatkokoulutukseen soveltuviksi.

SLY on mukana IPA:n (International 
Pediatric Association), EPA/UNEPSA:n 
(European Paediatric Association/
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Union of National European Pediat-
ric Societies and Associations), NPF:n 
(Nordisk Pediatrisk Förening) ja EAP:n 
(European Academy of Paediatrics) toi-
minnassa. SLY myöntää matka-apura-
hoja jäsenilleen yhteensä noin 20 000 € 
vuodessa tukeakseen lastenlääkäreiden 
ammatillista täydennyskoulutusta ja 
lastentautien tutkimustyötä. Apurahoja 
myönnetään myös erikoistumisvaiheen 
lääkäreille. Matka-apurahoja voidaan 
myöntää yhdistyksen tarkoitusta tuke-
vaa tutkimustyötä tekeville ja/tai kliini-
sen lastenlääketieteen parissa työsken-
televille hakijoille. Suullinen esitys tai 
posteriesitelmä kokouksessa katsotaan 
eduksi, mutta ei ole ehdoton edellytys 
apurahan saamiselle.

SLY:n jakamiin palkintoihin kuulu-
vat Lapsen asialla -tunnustuspalkinto 
ja Nuoren tutkijan palkinto, molem-

mat arvoltaan 5 000 €. Näitä palkintoja 
alettiin jakaa vuonna 2017. Ensimmäi-
nen Lapsen asialla -tunnustuspalkinto 
myönnettiin lastenlääkäri Leena Pasa-
selle ja Nuoren tutkijan palkinto LT Ma-
rika Sipola-Leppäselle. SLY on yksi Arvo 
Ylppö -mitalin neljästä perustajaorgani-
saatiosta. Muut perustajajäsenet olivat 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto, lää-
ketehdas Orion ja Lastentautien tutki-
mussäätiö. Mitali perustettiin vuonna 
1957 Arvo Ylpön täyttäessä 70 vuotta. 
Mitali jaetaan joka viides vuosi tunnus-
tuksena vastasyntyneisiin ja keskosiin 
kohdistuneesta lääketieteellisestä tutki-
mustyöstä. Mitali voidaan antaa yhdelle 
ulkomaalaiselle ja yhdelle suomalaiselle 
tutkijalle. Tähän mennessä mitalin on 
saanut yhteensä 13 ulkomaista ja kah-
deksan suomalaista tutkijaa. Lastentau-
tien tutkimussäätiö liitti vuonna 2007 

mitaliin 50 000 € palkinnon, joka on 
kansainvälisestikin katsoen pediatrian 
alan suurimpia tieteellisiä palkintoja. 
Arvo Ylppö -mitali jaettiin vuonna 2017 
13. kerran ja palkinto kolmannen kerran, 
saajana oli yhdysvaltalainen professori 
Steven H. Abman.

Hallitus
SLY:n hallitus koostuu puheenjohtajas-
ta, varapuheenjohtajasta (myös apura-
havastaava), sihteeristä, varainhoita-
jasta, isännästä, tiedotuspäälliköstä, 
koulutuspäälliköstä, lausuntovastaavis-
ta (kaksi henkilöä), professorikunnan 
edustajasta, jäsenasiavastaavasta ja do-
kumenttivastaavasta. Yksi hallituksen 
jäsenistä on muun vastuunsa lisäksi 
keskussairaaloiden edustaja ja yksi avo-
pediatrian edustaja. Muut hallituksen 
jäsenet edustavat eri yliopistosairaala-
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paikkakuntia. Hallitus kokoontuu neljä 
kertaa vuodessa ja pitää lisäksi yhden 
etäkokouksen.

Lastenlääkäriyhdistyksen jäsenet ja 
kunniajäsenyys
SLY:n jäsenmäärä on tällä hetkellä 
(2/2018) 1 083. Yhdistyksen jäsenyyttä 
voi hakea ja hakijalla tulee olla kaksi yh-
distyksen jäsentä suosittelijana. Uudet 
varsinaiset jäsenet hyväksytään yhdis-
tyksen vuosikokouksessa helmikuussa 
tai syyskokouksessa marraskuussa.

SLY voi kutsua kunniajäseneksi yh-
distyksen toimialalla erityisen ansioi-
tuneen kotimaisen tai ulkomaisen hen-
kilön. Ulkomaisiksi kunniajäseniksi on 
kutsuttu kansainvälisesti merkittäviä 
lastenlääkäreitä ja henkilöitä, jotka ovat 
antaneet Suomen lastentaudeille tai 
lastensuojelulle merkittävää tukea. En-
simmäiseksi kunniajäseneksi kutsuttiin 
Arvo Ylppö hänen 60-vuotispäivänään 
vuonna 1947. Ylppö oli yhdistyksen 
perustamisen aloitteentekijä ja ensim-
mäinen puheenjohtaja. Ensimmäinen 
ulkomainen kunniajäsen, Karoliinisen 
Instituutin professori ja lastenklinikan 
ylilääkäri, Adolf Lichtenstein kutsuttiin 
kolme vuotta myöhemmin. Kunniajä-
seniksi on yhdistyksen historian aikana 
(2/2018 mennessä) kutsuttu yhteensä 
56 kotimaista ja 71 ulkomaista henkilöä.

Tärkeimmät erikoisalamme 
haasteet
Lastentautien erikoisala on laaja, mikä 
asettaa vaatimuksia riittävän tietotai-
don hankkimiseksi erikoistumisen aika-
na ja sen ylläpitämiseksi ja täydentämi-
seksi työuran aikana. Yliopistosairaalan 
lastentautien suppean erikoisalan kou-
lutus kestää kahdeksan vuotta: kuuden 
vuoden koulutus lastenlääkäriksi ja 
kahden vuoden lisäkoulutus suppealle 
erikoisalalle. Kahdeksan vuoden kou-

lutuksesta huolimatta esimerkiksi Val-
vira ei tunnusta erikseen lastentautien 
lisäkoulutusohjelmien suoritusta. Tässä 
mielessä lastentautien subspesialistien 
koulutusvaatimuksia (kahdeksan vuot-
ta) voidaan pitää lähtökohtaisesti vaa-
tivampina kuin vaikkapa sisätautien ja 
kirurgian subspesialistien (kuusi vuot-
ta) koulutusta, mutta esimerkiksi palk-
kauksessa pitempi koulutus ei todennä-
köisesti näy. Yliopistosairaalapediatrit 
kohtaavat entistä enemmän harvinaisia 
sairauksia ja vaikeahoitoisia potilaita, 
jotka takavuosina olisivat menehtyneet 
varhain diagnoosi- ja hoitomahdolli-
suuksien ollessa nykyistä niukemmat. 

Keskussairaalapediatrit ovat osin eri-
laisten haasteiden edessä. Erikoisalan 
laajuuden ja diagnostiikan ja hoidon 
nopean kehittymisen vuoksi täyden-
nyskoulutuksen tarve on suuri. Myös 
lisääntynyt maahanmuuttajalasten 
määrä tuo mukanaan koulutustarpeen 
meille aikaisemmin tuntemattomien-
kin sairauksien diagnostiikan ja hoidon 
osalta. Toisaalta esimerkiksi pienten 
keskosten hoidon keskittäminen yli-
opistosairaaloihin ja hoitokäytäntöjen 
muutokset vähentävät keskussairaala-
pediatrien kokemusta keskoslasten hoi-
dosta, mikä voi aiheuttaa epävarmuutta 
yllättävissä keskoslasten hoitotilanteis-
sa. 

SOTE-uudistukseen liittyen SLY on 
puolustanut vahvasti neuvolatoiminnan 
pitämistä maakunnan liikelaitoksen toi-
mintana koulu- ja opiskelijaterveyden-
huollon tavoin. Osin tähänkin tavoit-
teeseen liittyen avoterveydenhuollon 
pediatrian koulutuksen lisääminen on 
tärkeää, ja tätä silmällä pitäen harkitaan 
avohoitopediatrian lisäkoulutusohjel-
man perustamista. SOTE-keskuksiin 
suunniteltu moniammatillinen yhteis-
työ olisi arvokasta tavallisimpien saira-
uksien ehkäisyn, seulonnan ja hoidon 

kannalta. Esimerkiksi lasten ja nuorten 
ylipaino, lihavuus ja syömishäiriöt nii-
hin liittyvine mielialaongelmineen ovat 
merkittävä riski myös aikuisuuden ter-
veyttä ajatellen.  
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