
Suomen Kliinisen Farmakologian Yhdistys r.y.:n  

toimintakertomus vuodelta 2021 

 

Vuosi 2021 oli yhdistyksen 27. varsinainen toimintavuosi.  

Hallitus  

Yhdistyksen hallitukseen ovat vuonna 2021 kuuluneet: Janne Backman (puheenjohtaja), Miia 

Turpeinen (varapuheenjohtaja), Mikko Niemi, Kirsti Villikka, Maija Kaukonen ja Aleksi Tornio. 

Yhdistyksen taloudenhoitajana toimi Taavi Kaartinen ja sihteerinä Minna Lehtisalo.  

Hallituksen kokoukset  

Hallituksen kokouksissa hyväksyttiin yhdistyksen uusiksi jäseniksi 19.3.2021 Markus Varheenmaa, 

29.4.2021 Mirjam Kauppila ja 23.6.2021 Sinikka Rantala.  

Yhdistyksen kokoukset  

Yhdistyksen kevätkokous (vuosikokous) pidettiin 30.4.2021 etäkokouksena. Hallituksen jäsenistä 

erovuorossa olivat Janne Backman, Aleksi Tornio ja Miia Turpeinen, jotka kaikki olivat ilmoittaneet 

olevansa edelleen käytettävissä. Erovuoroiset valittiin jatkamaan hallituksessa toimikaudella 2021-

2023. Muina jäseninä hallituksessa jatkoivat Maija Kaukonen, Mikko Niemi ja Kirsti Villikka (nämä 

henkilöt valittu hallitukseen toimikaudeksi 2020-2022). Yhdistyksen puheenjohtajana jatkoi Janne 

Backman ja varapuheenjohtajana Miia Turpeinen. Yhdistyksen varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi 

valittiin Tuomo Nieminen ja Jaana Kallio sekä varatoiminnantarkastajiksi Eriika Savontaus ja Maria 

Paile-Hyvärinen. Vuosikokouksessa päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti sääntömuutoksista, 

jotka mahdollistavat yhdistyksen vuosikokouksen järjestämisen jatkossa etäyhteyden välityksellä ja 

korvasivat vanhentuneen ”tilintarkastaja”-termin nykyisellä ”toiminnantarkastaja” -termillä. 

Vuosikokouksessa yhdistyksen puheenjohtaja Janne Backman kävi läpi vuoden 2020 

vuosikokouksessa epäiltynä rikoksena kuvatun tapahtuman selvitystä. Alkuvuonna 2020 oli käynyt 

ilmi, että helmikuussa 2019 yhdistyksen tililtä oli siirretty suuri summa rahaa tuntemattomalle 

ulkomaiselle tilille. Yhdistys teki asiasta rikosilmoituksen helmikuussa 2020. Epäselvän tilanteen 

takia vuoden 2020 vuosikokous päätti olla myöntämättä vuoden 2019 tilivelvollisille vastuuvapautta 

ennen kuin poliisitutkinta on valmistunut tai asia muuten selvinnyt. Poliisin esitutkinta päättyi 

helmikuussa 2021, jolloin poliisi teki päätöksen esitutkinnan rajoittamisesta. Poliisin päätöksen 

mukaan yhdistyksen aikaisempia toimijoita ei epäillä rikoksesta, vaan kyseessä on ollut yhdistyksen 

silloiseen taloudenhoitajaan kohdistunut sähköpostihuijaus. Hallitus esitti vuosikokouksessa, että 

menetetyt rahat pyritään edelleen saamaan takaisin neuvottelemalla rahojen korvaamisesta. Lisäksi 

hallitus oli laatinut ohjeistuksen yhdistyksen tilinkäytön periaatteista, jonka avulla pyritään estämään 

vastaavan tapahtuminen jatkossa. Puheenjohtajan selvityksen jälkeen vuosikokous myönsi 

vastuuvapauden tilivelvollisille vuosilta 2020 ja 2019. Vuosikokous suositteli lisäksi hallitukselle, että 

yrityksiä saada menetetyt rahat takaisin jatketaan, kuitenkin sellaisin keinoin, etteivät toimenpiteet 

heikennä yhdistyksen taloutta. 

Vuosikokouksen yhteydessä järjestettiin webinaarin muodossa tieteellinen symposium, jossa kuultiin 

esityksiä COVID-19-rokotteista ja rokotekehityksestä. 

Yhdistyksen syyskokous järjestettiin 29.-30.11.2021 tieteellisenä symposiumina Pertti Neuvonen 

Symposium – Clinical Pharmacology and Therapeutics: from Research to Clinical Practice. 

Symposium oli tarkoitus järjestää hybriditapahtumana Helsingissä, mutta viime hetkellä muuttuneiden 

Helsingin yliopiston koronarajoitustoimien vuoksi se järjestettiin lopulta täysin etätapahtumana. 

Kaksipäiväisessä symposiumissa kuultiin esityksiä ajankohtaisista kliinisen farmakologian aiheista 



ulkomaisilta ja suomalaisilta puhujilta sekä nuorten tutkijoiden esityksiä. Tapahtumaan osallistui 140 

henkilöä, mukaan lukien lähes 20 ulkomaalaista osallistujaa. Symposiumin yhteydessä 29.11.2021 

järjestettiin myös juhlaillallinen. 

Muu toiminta  

Yhdistyksen EACPT-edustajina toimivat Janne Backman ja Miia Turpeinen. Miia Turpeinen toimi 

lisäksi EACPT:n hallituksessa. Yhdistyksen ESPT-edustajana toimi Mikko Niemi. Mikko Niemi ja 

Aleksi Tornio toimivat Suomen edustajina UEMS:n farmakologian sektiossa ja farmakologian 

boardissa. Yhdistyksen edustajina Fimean koordinoiman Kansallisen Lääkeinformaatioverkoston 

Luotettava lääkeinformaatio on käyttäjälähtöistä ja oikein suunnattua -työryhmässä toimivat Outi 

Lapatto-Reiniluoto (varsinainen jäsen) ja Janne Backman (varajäsen), Ajantasainen lääkitystieto 

muodostaa perustan järkevälle lääkehoidolle -työryhmässä Janne Backman (varsinainen jäsen) ja Outi 

Lapatto-Reiniluoto (varajäsen), Lääkkeen käyttäjän osallisuus varmistaa lääkehoidon onnistumisen -

työryhmässä Katriina Tarkiainen (varapuheenjohtaja), ja Sosiaali- ja terveydenhuollon 

ammattihenkilöllä on työtehtävän edellyttämä lääkehoidon osaaminen -työryhmässä sekä Tutkimus ja 

seuranta -työryhmässä Aleksi Tornio. Lisäksi yhdistyksen jäsenistä Annikka Kalliokoski on 

osallistunut Lääkeinformaatioverkoston toimintaan Lääkäriseura Duodecimin edustajana. 

Toimintavuoden lopussa yhdistyksen jäseniä oli 152. 


