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1. YLEINEN YHDISTYSTOIMINTA

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n (LSV) 39. toimintavuoden toiminnassa korostuivat rauhantyö,

terveysalan kehitysyhteistyö sekä terveyspoliittinen hanke- ja vaikuttamistyö, mukaan lukien

paperittomien terveydenhuollon edistäminen. LSV:n ympäristötyö sai uutta suuntaa vuonna 2020.

LSV:n jäsenmäärä kasvoi hieman vuoden aikana ja koostui 1049 hammas-, eläin- ja ihmislääkäristä

sekä näiden alojen opiskelijoista. Jäsenyydestä eronneita eläköityviä jäseniä korvaamaan tuli uusia

jäseniä, erityisesti opiskelijoita.

Kehitysyhteistyötä LSV jatkoi Somaliassa tuberkuulosiohjelmalla ja mielenterveystyöllä. Lisäksi

osallistuimme uuden kumppanimme UNFPA:n tuella koronan vastaiseen työhön Somaliassa. Viidelle

uudelle kehitysyhteistyöhankkeelle varmistui ulkoministeriön rahoitus heinäkuussa 2020.

Marraskuun 2020 lopussa LSV haki oikeutta hakea ulkoministeriön ohjelmatuen piiriin vuonna 2021.

Rauhantyön fokuksena jatkui työ ydinaseita vastaan. LSV jatkoi tiivistä yhteistyötä muiden

rauhanjärjestöjen kanssa ICAN Finland verkostossa.

Terveyspolitiikassa pääpaino pysyi paperittomien terveyden edistämisessä. Naiset vailla vaihtoehtoja

seksuaali-ja lisääntymisterveys- hanke tuli päätökseen. Myös LSV:n ilmastotyö laajeni vuoden 2020

aikana ja Ilmastolääkärit-verkostoa koordinoimassa on LSV:n ympäristötyön aktiivit.

1.1 JÄRJESTÖN HALLINTO JA SÄÄNTÖMÄÄRÄISET YHDISTYSKOKOUKSET

Vuoden 2020 aikana järjestöhallintoa kehitettiin edelleen ja valmistauduttiin ulkoministeriön vuoden

viimeisellä neljänneksellä auenneeseen ohjelmatuen hakukierroksen ensimmäiseen vaiheeseen.

Vuonna 2020 päivitettiin hallinto-ohjesääntö, riskienhallinta ohjeistus ja riskimatriisi,

hankehallintomanuaali (PSR Project Manual) ja hallinnolliset vuokaaviot. Lisäksi konsultin tuella

kehitettiin julkisen hankinnan prosessia ja osaamista GC:n ja PapeTE-hankeen palveluhankinnan

kilpailutuksen yhteydessä.

Vuonna 2020 alkanut Covid-19 pandemia toi muutoksia yhdistyksen sääntömääräisiin kokouksiin.

Poikkeusolojen salliessa LSV:n sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin etäyhteydellä 29. elokuuta.

Kevätkokouksessa päätettiin sääntöjen muutoksesta, joka sallii sääntömääräisten kokousten

järjestämisen etäyhteydellä myös tulevaisuudessa. Yhdistyksen syyskokous pidettiin 25.11.

etäyhteydellä. Vuonna 2020 ei järjestetty erillisiä luentoja sääntömääräisten kokousten yhteydessä.

1.2 HALLITUS

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuonna 2020 yhdeksän kertaa. Maaliskuusta lähtien hallitus kokoontui

etäyhteyden välityksellä. Hallituksen puheenjohtajana jatkoi Line Kurki ja varapuheenjohtajana Immi

Kormi. Muut jäsenet olivat: Merja Metsä-Heikkilä, Arto Heinonen (opiskelija), Kati Juva, Matti Parry,

Hanna Rintala, Tuuli Rämö (opiskelija) ja Heli Salmi. Varajäseniä olivat Irina Holma ja Emma Salusjärvi.
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1.3 TYÖVALIOKUNTA

Järjestön hallitus nimittää vuoden ensimmäisessä kokouksessa työvaliokunnan. Siihen kuuluu

järjestön puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toimiston edustaja –käytännössä toiminnanjohtaja – ja

1-3 muuta hallituksen jäsentä. Työvaliokunta toimii valmistelevana elimenä erityisesti yhdistyksen

taloutta ja henkilöstöä koskevissa asioissa. Vuonna 2020 työvaliokunnalla oli 22 käsittely- tai

päätösasiaa. Päätökset ovat menneet tiedoksi hallitukselle ja ne on arkistoitu. Työvaliokunnassa toimi

vuonna 2020 Line Kurki, Immi Kormi, Matti Parry, Mariko Sato (7.5.2020 asti) ja Kaisa- Leena Juvonen

(23.4.2020 alkaen).

1.4 JAOSTOT

LSV toimii jaostoissa, joista vuonna 2020 aktiivisia oli kehitysyhteistyöjaosto, rauhanjaosto ja

terveyspolitiikkajaosto. Kaikissa jaostoissa tehdään opiskelijatoimintaa. Ympäristötoiminta on osa

terveyspoliittista vaikuttamistyötä, samoin kuin paperittomien terveydenhuollon parissa tehtävä työ.

Vuonna 2020 aktiivisia vapaaehtoisia jaostoissa yhteensä oli noin 110 henkilöä.

Syyskokouksessa 2020 päätettiin aktivoida ympäristöjaosto vuoden 2021 alusta. LSV:n tiedotteesta

vastasi hallituksen puheenjohtaja Line Kurki.

1.5 TOIMISTO

Toimisto jatkoi Caloniuksenkadulla yhteiskäyttötiloissa, joskin maaliskuusta 2020 henkilökunta on

ollut pääsääntöisesti etätyössä Suomen hallituksen ja aluehallintoviranomaisten suositusten

mukaisesti pandemiatilanteesta johtuen. Vuoden 2020 aikana on työntekijöiden työhyvinvointiin

kiinnitetty erityistä huomiota. Tiimi on tavannut viikoittain etäyhteyksin viikkokokouksessa ja

epävirallisilla kahvitauoille. Lisäksi jokaiselle työntekijällä on varattu vapaamuotoinen viikopalaveri

esihenkilön kanssa. Tiimille on järjestetty pienimuotoista virkistystoimintaa vuosineljänneksittäin.

Osa-aikaisena toiminnanjohtajana jatkoi Mariko Sato aina 7.5.2020 asti. Uusi toiminnanjohtaja

Kaisa-Leena Juvonen aloitti 23.4.2020. Osa-aikaisen järjestökoordinaattori Camilla Lindyn (3.8.2020

asti) siirtyessä uusiin tehtäviin, osa-aikaisena järjestösihteerinä kesäkuun alussa aloitti Johanna

Järveläinen. Syyskuusta vuoden loppuun Johanna toimi myös hankekoordinaattorina

VGK-hankkeessa. Meri Paunonen jatkoi kehitysyhteistyön ohjelmapäällikkönä (osa-aikainen 1.9.2020

asti). Sini Karusto jatkoi LSV:n talouspäällikön tehtävässä. Meri Kornilofff toimi suunnittelija

paperittomien terveyttä edistävässä hankkeessa.

2. RAUHANTYÖ

2.1 RAUHANTYÖN KESKEISET PAINOPISTEET

LSV:n rauhantyön keskeinen painopiste on edelleen ollut ydinaseiden vastustamisessa ja

ydinasekiellon edistämisessä.

LSV ei saanut rauhanjärjestöjen yleisavustusta. Aiemmin tätä on haettu opetus- ja

kulttuuriministeriöstä, nyt oikeusministeriöstä. LSV ei hakenut tätä rahoitusta vuodelle 2021.
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2.2 JAOSTON TYÖSKENTELY

Rauhanjaoston vetäjänä jatkoi Kati Juva, jonka kutsumana jaosto kokoontui kertaalleen 16.10.2020

miettimään LSV:n ja ICAN Finlandin rauhantyötä. Muutoin yhteyttä on pidetty puhelimitse ja

sähköpostilla.

Kati Juva ja Marja Heinonen-Guzejev vierailivat 18.9. ulkoministeriön ihmisoikeusyksikössä

keskustelemassa Kiinan elinryöstöistä. Rauhanjärjestöt vierailivat ulkoministeriön

asevalvontayksikössä 21.9., LSV:tä edustivat Kati Juva ja Kaisa-Leena Juvonen. Keskusteluteemoina oli

ydinasekieltosopimus, kemialliset aseet ja Navalnyi, autonomiset asejärjestelmät (robottiaseet) ja

Suomen asevienti.

Rauhanliiton 100-vuotisjuhlaviikolla ammatilliset rauhanjärjestöt järjestivät (4.11) verkkoseminaarin

”Maailmanrauha vaarassa”, jossa puhujina olivat Claus Montonen (Ydinaseet ympärillämme), Alviina

Alametsä (Kansainvälisen sopimusjärjestelmän tilanne ja tavoitteet), Hanna Niittymäki:

(Rauhankasvatusneuvola – ihmisiksi elämisen taito), Antero Honkasalo (Robottiaseista) ja Karim

Maïche (Me ja ne: mitä tarkoitamme lännellä ja länsimaalaisuudella?). Kati Juva toimi tilaisuuden

juontajana. Paikalla oli toistakymmentä kuulijaa, etäyhteyden välityksellä  enimmillään 50.

LSV:n hallituksessa on seurattu Suomen hävittäjähankintoja, asevientiä ja Al-Holin leirillä olevien

lasten tilannetta ja evakuoimista. LSV allekirjoitti yleiseurooppalaisen vetoomuksen pakolaisleirien

ihmisistä huolehtimiseksi. Jaosto päätti tukea ICAN-Finlandin ydinasekieltosopimuskampanjaa

maksamalla palkkion koordinaattorille.

2.3 IPPNW LÄÄKÄRIT YDINSOTAA VASTAAN

IPPNW:n maailmankongressi oli tarkoitus järjestää toukokuussa 2020 Mombasassa, Keniassa, mutta

kongressi jouduttiin pandemian vuoksi peruuttamaan ja siirtämään tulevaisuuteen. Tarkoituksena on

järjestää kongressi samassa paikassa myöhemmin  pandemiatilanteen salliessa.

Kati Juva on toiminut edelleen IPPNW:n neuvoston (International Council) puheenjohtajana

(Speaker). Hän on osallistunut kuukausittain IPPNW:n virtuaaliseen työvaliokunnan (Executive

committee) virtuaalikokouksiin. IPPNW:n Board kokoontui virtuaalisesti 16.-17.9.2020 ja

loppusyksystä ryhdyttiin suunnittelemaan Councilin virtuaalikokousta.

2.4 ICAN -VERKOSTO

Kansainvälinen ICAN –verkosto (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) on jatkanut

työtään ydinasekiellon puolesta ja vaikuttanut eri maiden hallituksiin, jotta ne allekirjoittaisivat

ydinasekieltosopimuksen.

ICAN Finland -verkostoon kuuluvat LSV:n lisäksi Aseistakieltäytyjäliitto (AKL), Naiset Rauhan Puolesta,

PAND – Taiteilijat rauhan puolesta, Suomen Kristillinen Rauhanliike, Suomen Sadankomitea, Suomen

Rauhanliitto, Suomen Rauhanpuolustajat ja Tekniikka elämää palvelemaan (TEP). Kati Juva toimii

verkostossa LSV:n edustajana ja verkoston toisena koordinaattorina TEP:in Claus Montosen kanssa.
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ICAN verkoston koordinaatioryhmä kokoontui kertaalleen henkilökohtaisesti tammikuussa 2020,

tämän jälkeen kokoukset on pidetty etänä tai asiat on hoidettu koordinaatioryhmän

facebook-ryhmässä.

Kati Juva tapasi UM:n valtiosihteeri Nanna Sumuvuorta 28.2. liittyen Suomen suhtautumiseen

ydinasekieltosopimukseen. Verkosto on ollut yhteydessä myös europarlamentaarikko Alviina

Alametsään, joka on luvannut toimia EU:ssa ydinaseriisunnan puolesta.

Vuoden aikana järjestettiin kaksi etäNuclearCafé´ta: 15.6 käsiteltiin ydinasekieltosopimuksen

tilannetta Suomen ja maailman osalta sekä kuultiin ydinasevarustelun ja –riisunnan ajankohtaiset

kuulumiset. 26.10 oli puhujana kansainvälisen oikeuden professori Jarna Petman Tukholman

yliopistosta aiheenaan kansainvälinen sopimusjärjestelmä ja sen mureneminen ja MEP Alviina

Alametsä EU:n roolista aseriisunnassa.

Ydinasekieltosopimus sai 50. ratifiointinsa lokakuun 22. päivä, minkä jälkeen se astuu 90 päivän

kuluttua voimaan. Tästä tiedotettiin laajasti ja vaadittiin Suomea liittymään mukaan sopimukseen.

Loppuvuodesta suunniteltiin laajaa some-kampanjaa ydinasekieltosopimuksen voimaan astumisen

tiimoilta (22.1.2021), jonka toteuttamiseksi LSV haki (ICAN Finland verkoston puolesta) ja sai

rahoitusta kansainväliseltä ICAN-verkostolta. ICAN Finland keräsi suomalaisten vaikuttajien

(poliitikkojen, tieteen ja taiteen edustajien, uskonnollisten yhteisöjen ja kansalaisjärjestöjen

edustajien) allekirjoituksia vetoomukseen, jossa toivotaan Suomen liittyvän

ydinasekieltosopimukseen. Varsinainen julkistus ja some-kampanja toteutetaan tammikuussa 2021.

3. TERVEYSPOLITIIKKA

3.1 TERVEYSPOLITIIKAN KESKEISET PAINOPISTEET

Terveyspoliittisen toiminnan painopisteet ovat tasavertainen terveydenhuolto ja kestävä,

tasavertainen lääkepolitiikka. Toiminnan tavoitteina on lisätä terveydenhuollon ammattilaisten

tietoisuutta tasavertaisen terveyspolitiikan kysymyksistä ja haasteista, ja tarjota päätöksentekijöille

asiantuntijatietoa tähän liittyvissä terveyspoliittisissa kysymyksissä. Suurimpana toiminnan

osa-alueena on paperittomien terveydenhuoltoon liittyvä PaPeTe -työ.

Jaos järjesti lääkäreille koulutustilaisuuden sosioekonomisten terveyserojen näkymisestä lääkärin

työssä Helsingin Messukeskuksessa Lääkäripäivillä tammikuussa 2020. Tilaisuudessa oli kuusi

luennoitsijaa, ja sosioekonomisia terveyseroja käsiteltiin elämänkaarimallin mukaisesti sikiöajasta

vanhuuteen. Aihepiiri ja luentokokonaisuus nostettiin esiin Lääkäripäivien tiedotuksessa, ja noin

viisikymmentä osallistujaa keränneessä tilaisuudessa virisi keskustelua.

Lisäksi LSV ry oli mukana Sosiaalifoorumin järjestämässä Sote-keskustelussa, joka toteutui

webinaarina syyskuussa 2020. Lääkepolitiikan osalta LSV ry oli mukana Health Action International

-verkostossa (HAI), ja v. 2020 käynnistyi lääkesaatavuuteen liittyvän tilaisuuden suunnittelu. Tilaisuus

toteutuu 2021 alkuvuodesta Lääkäripäivillä.

5



3.2 JAOSTON TYÖSKENTELY

Jaoston jäsenet ovat kokoontuneet sähköpostitse, käytössä on terveyspolitiikka@lsv.fi

-sähköpostilista.

3.3 GLOBAL CLINIC JA PAPETE- HANKE

COVID-19-tautiin reagoiminen väritti Global Clinicin vastaanottotoimintaa ja paperittomien

terveyden edistämistyötä. Klinikan vastaanottotoiminta oli auki huhti-toukokuuta lukuun ottamatta.

PapeTe-työn resurssien avulla pystyttiin koordinoimaan ja kehittämään toimintaa myös

poikkeusoloissa. Osan vuotta klinikka toimi ulkoteltassa ja loppuvuoden muokatulla mallilla

sisätiloissa. Käyntimäärät vähenivät selvästi pandemian alettua. Yhteensä asiakaskäyntejä oli 432.

Klinikan toimintaan osallistui 50 vapaaehtoista terveydenhuollon ammattilaista. Vapaaehtoisten

tapaamisia järjestettiin etäyhteydellä.

Puhelinneuvonta niin klinikan potilasohjaamiseen tarkoitetussa klinikkapuhelimessa kuin

ammattilaisten neuvontapuhelimessa pysyi aktiivisena. Tosin niissäkin yhteydenotot jonkin verran

vähenivät. Yhteensä yhteydenottoja tuli muutamia satoja eri puolilta Suomea.

Vuoden aikana ohjattiin paperittomia potilaita julkiseen terveydenhuoltoon vähintään 261 kertaa.

Vuonna 2020 selvitettiin myös paperittomien hoitokäytäntöjä kunnissa sekä tehtiin paikallista,

kansallista ja kansainvälistä vaikuttamistyötä paperittomien terveyden edistämiseksi sekä edistettiin

potilaiden hoitoon pääsyä. PapeTe-hankkeen työntekijänä jatkoi asiantuntija Meri Korniloff.

3.4. NAISET VAILLA VAIHTOEHTOA -HANKE

LSV:n yhdessä Suomen Gynekologiyhdistyksen Global Health -pienryhmän kanssa organisoima ja

valtion kehitysyhteistyövaroin toteutettava Naiset vailla vaihtoehtoa-hanke sai päätepisteensä

vuonna 2020. COVID-19-pandemia vuoksi hanke toteutui täysin virtuaalisesti vuonna 2020. Hankkeen

toisen vuoden teemana oli oikeus ehkäisyyn ja raskauden keskeytykseen. Hanke muodostui

kansainvälisten asiantuntijoiden luentokiertueesta yliopistosairaalapaikkakunnilla Suomessa. Ana

Teresa Derraik Barbosa Brasiliasta puhui haasteista maassa, jossa abortti on laiton, ja Tarek Meguid

Burundista seksuaaliterveysoikeuksista köyhissä maissa, erityisesti Afrikan mantereella. Derraik

Barbosa luennoi lisäksi Suomen gynekologiyhdistyksen koulutuspäivillä. Itä-Suomen yliopistossa

englanninkielisen kansanterveystieteen maisterivaiheen opiskelijat saivat käyttöönsä kansainvälisten

luennoitsijoiden luentotallenteet. Vuonna 2020 valmistui Skhole oy:n kanssa yhteistyössä tuotettu

verkkokoulutusmateriaali (podcastit ja verkkoluennot). Hankkeen kautta julkaistiin artikkelit

Maailma.net:ssä ja Kätilöliiton ammattilehdessä. Hanketta koordinoi Merja Metsä-Heikkilä.

3.5 YMPÄRISTÖ

Ympäristötyöryhmä piti yhteyttä pääasiassa Ilmastolääkärit -facebookryhmässä, jossa jäseniä vuoden

2020 lopussa oli noin 300. Työryhmä oli mukana Lääkäripäivillä 2020 järjestämällään Ilmastonmuutos

ja terveys -kurssilla, joka keräsi runsaasti osallistujia. Ympäristötyöryhmässä tehtiin kaksi ympäristö-

ja ilmastoaiheista podcastia, Otto A.Malmin säätiön tuella. Ympäristötyötyhmä valmisteli kannanoton
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Uniperin ja Fortumin suunnitelmista avata uusi hiilivoimala ja toimitti sen muun muassa

päämisterille, Eurooppa- ja omistajaohjausministerille ja  Ympäristö- ja ilmastoministerille.

Työryhmä piti yllä yhteyksiä Lääkäriliittoon ja muiden lääkärijärjestöjen ympäristö- ja

kestävyystoimintaan. Ryhmä aloitti ilmastohätätilan julistuksen valmistelun ja kutsui kaikki

lääkärijärjestöt siihen mukaan, työsti aloitteen Lääkäriliitolle, varsinaisen julistustekstin sekä sen

viestinnän (tiedotteet, taustapaperin, videomateriaalin). Lääkäreiden ilmatohätätilan julistus

tapahtuu tammikuussa 2021.

Työryhmä käynnisti Soten ekologinen jälleenrakennus - ympäristöystävällisyys osana neuvolan arkea

-hankkeen ja sai siihen rahoituksen Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmasta

Kokeilun paikka- mekanismin kautta toukokuussa 2020. Hankkeesta uutisoitiin YLE:llä. Työryhmä haki

jatkorahoitusta hankkeelle. Ympäristötyöryhmän kautta LSV on kumppanina Helsingin yliopiston

kolmivuotiselle HUMUS-hankkeelle (Terveydenhuolto rakentamassa kestävää tulevaisuutta).

Syyskokouksessa 2020 ympäristötyöryhmä päätettiin muuttaa ympäristöjaostoksi vuoden 2021

alusta ja sen käyttöön aktivoitiin jo olemassa ollut ymparisto@lsv.fi -sähköpostilista.

4. KEHITYSYHTEISTYÖ

4.1 KEHITYSYHTEISTYÖN PAINOPISTEET

LSV:n kehitysyhteistyön kansanterveysmallien kestävä kehittäminen yhteistyössä paikallisten

kumppaneiden kanssa jatkui vuonna 2020. LSV:n kehitysyhteistyöhön osallistuivat vapaaehtoiset

lääkärit, hammaslääkärit, eläinlääkärit ja näiden alojen opiskelijat hankeryhmissä.

LSV:n vuonna 2019 alkaneet hankkeet (mielenterveyshanke ja tuberkuloosiohjelma) Somaliassa

jatkuivat edelleen vuonna 2020. Covid-19 pandemia vaati LSV:lta ja kumppaneilta ohjelmien

toimintatapojen sopeuttamista. Korona toi myös uusia mahdollisuuksia tukea terveystyötä

kehittyvissä maissa: LSV solmi kumppanuuden YK:n väestöohjelman (UNFPA) kanssa Somaliassa ja

aloitti koronatestaushankkeen. Lisäksi viimeistä vuotta jatkuivat terveyspolitiikkajaoston kanssa

tehtävät viestintä- ja globaalikasvatushankkeet ‘Naiset vailla vaihtoehtoja’ ulkoministeriön ja

Euroopan unionin tuella.

Kevään 2020 ulkoministeriön hankehakukierroksella LSV haki hanketukea kuudelle uudelle

kehitysyhteistyöhankkeelle: kaksi hanketta Nepaliin, yksi Intiaan, Beniniin, Keniaan ja Somaliaan.

Näistä hankkeista Nepalin vammaislapsi- ja mielenterveyshankkeet, Intian seksuaaliterveyshanke,

Beninin laboratoriohanke, Kenian vammaisten naisten seksuaaliterveyshanke saivat myönteiset

avustuspäätökset. Uudet hankkeet alkavat vuonna 2021.

4.2 JAOSTON TYÖSKENTELY

Jaosto kokoontui vuonna 2020 yhteensä 5 kertaa (helmi-, maalis- elo, syys-, ja lokakuussa).

Hankeryhmät tapasivat aktiivisesti ohjelmapäällikön kanssa ja uusia hankehakemuksia työstettiin

ensin keväällä ja viimeisteltiin myönteisten avustuspäätösten jälkeen syksyllä 2020.
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Perun hankeryhmä suunnitteli lasten ja nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen

jatkohanketta yhdessä paikallisen kumppanin Floran Tristanin kanssa. Kumppanilta toimittamatta

jääneen tarvelähtöisen suunnitelman puuttuessa määräaikaan mennessä rahoitushakemusta ei

jätetty.

Vuoden 2020 lopulla ulkoministeriö avasi kansalaisjärjestöille suunnatun

ohjelmatukirahoitusinstrumentin. Ohjelmatuen piiriin hakeutuminen on ollut LSV:n strateginen

tavoite, ja LSV osallistui haun hallinnollista kapasiteettia ja hakukelpoisuutta arvioivaan

ensimmäiseen vaiheeseen vuonna 2020. Samalla suunniteltiin siirtymistä ohjelmallisempaan tapaan

työskennellä ja aloitettiin kehitysyhteistyöohjelman valmistelu haun toiselle kierrokselle vuonna

2021. Vuoden lopussa, työn laajenemista varten rekrytoitiin toinen ohjelmapäällikkö, joka aloittaa

työskentelyn vuoden 2021 puolella.

Yhteensä jaoston toiminnassa oli mukana noin 40 vapaaehtoista. Jaostolla on käytössä

kehitysyhteistyo@lsv.fi sähköpostilista sekä hankekohtaiset sähköpostilistat.

4.3 HANKKEET

4.3.1 SOMALIAN TUBERKULOOSIOHJELMA

Somalian tuberkuloosiohjelma jatkui toisena hankevuotena 2020 pääosin kahden päärahoittajan

tuella: ulkoministeriö ja Global Fund (GF) to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. Covid-19

pandemian matkustusrajoitusten takia vuonna 2020 ei ollut mahdollista toteuttaa suunniteltuja

seurantamatkoja Suomesta, tukea annettiin verkkokokousten avulla tarpeen mukaan. Koronasta

huolimatta alkuperäiset hankesuunnitelmat pystyttiin kuitenkin pääpiirteissään toteuttamaan.

Ohjelman päätavoitteena on Somalian kansallisen tuberkuloosiohjelman tukeminen. Vuonna 2020

LSV vastasi Somaliassa kahdesta tuberkuloosipoliklinikasta Hargeisassa ja Mogadishussa.

Poliklinikoiden ohella LSV jatkoi Hargeisan kansallisen viitelaboratorion toiminnan kehittämistä

yhteistyössä terveysviranomaisten ja Maailman terveysjärjestön (WHO) kanssa. Hargeisan

laboratorio tuki Mogadishuun perustettua kansallista laboratoriota koulutuksella ja

laadunvarmennuksella.

Vuonna 2020 LSV:n klinikoilla hoidettiin yli 8682 potilasta, joilla 614:lla todettiin tuberkuloosi, kun

vuonna 2019 tapauksia oli 660. Yhteensä 12 potilaalla todettiin tuberkuloosin ohella HIV-tartunta (1

potilas vuonna 2019). Potilaista, joiden hoito päättyi vuoden 2020 aikana, 91% hoidettiin

menestyksekkäästi (84% vuonna 2019). Vuoden 2020 aikana tehtiin yhteensä 3333 GeneXpert-testiä

(5635 vuonna 2019). GeneXpertillä löydettiin viisi MDR+/RIF+ resistenssiä tapausta.

Korona vaikutti tuberkuloosipotilaiden hoitotuloksiin heikentävästi nostaen kuolleisuutta; syynä voi

olla osittain Covid-19 aiheuttamat vaikeat tautimuodot tuberkuloosia sairastavissa tai pelko hoitoon

hakeutumisessa. Hoidon keskeyttäneitä potilaita oli aiempaa vuotta enemmän, kaikkia hoidon

piirissä olevia potilaita ei pystytty tavoittamaan. Laadukas laboratoriotyö tuberkuloosin

diagnosoinnissa jatkui. Lisäksi työntekijöiden ammatillinen kapasiteetti kehittyi koronan testauksessa

tarvittavien uusia menetelmien oppimisessa.

LSV:n perustama Somalian potilasfoorumi jatkoi toimintaansa myös vuonna 2020. Foorumin

tavoitteena on edistää potilaiden mahdollisuuksia saada äänensä kuuluviin paikallisesti, vähentää

tuberkuloosiin liittyvää sosiaalista stigmaa, sekä lisätä tietoisuutta potilaiden oikeuksista.
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Yksityissektorilla toimivien terveysalan ammattilaisten kapasiteettia vahvistettiin järjestämällä

yhteisiä koulutuksia ja verkostoitumisfoorumeita.

Maan terveysviranomaisten kanssa vahvistettiin tuberkuloosityötä lisäämällä koulutuksia mm. äitiys-

ja lastenneuvoloissa. Yhtenä suurena haasteena kuitenkin identifioitiin naispuolisten

yhteisöterveystyöntekijöiden puute. Etsivän tuberkuloosityön merkitys korostui entisestään

koronavuonna ja hankkeen toimintojen integrointi entistä paremmin maan perusterveydenhuoltoon

jatkui.

4.3.2 SOMALIAN MIELENTERVEYSHANKE

Somalian mielenterveyshanketta rahoitetaan valtion kehitysyhteistyövaroin, ja vuosi 2020 oli

nelivuotisen hankkeen toinen. Yhteistyökumppanina toimii General Assistance and Volunteer

Organisation (GAVO), jolla on pitkä kokemus mielenterveystyöstä Somalimaassa. Yhteistyötä tehtiin

myös Somalimaan terveysministeriön kanssa, jossa sekä GAVO että LSV ovat mielenterveyden

koordinaatioryhmän jäseniä. Yhteistyötä tehdään tämän lisäksi Psykologien sosiaalinen vastuu ry:n ja

Helsingin diakonissalaitoksen kanssa.

Hankkeen päätavoitteena on yhteisöperustaisten mielenterveyspalveluiden kehittämisessä,

tietoisuuden lisäämisessä ja stigman vähentämisessä, paikallishallinnon kapasiteetin vahvistamisessa

sekä terveysalan ammattilaisten kouluttamisessa. Hankkeen keskiössä ovat ihmisoikeusperustaisuus

sekä tyttöjen ja naisten oikeuksien edistäminen.

Vuonna 2020 valmistui Hargeisaan psykososiaalisen tuen keskus, jonne koulutettiin työntekijät.

Yhteisössä jatkettiin toimivien äitiys- ja lastenneuvoloissa työskentelevien terveystyöntekijöiden

kouluttamista. Lisäksi on koulutettu poliiseja, yksityisten ja perinteisten mielenterveysklinikoiden,

vankiloiden ja julkisen sektorin työntekijöitä. Somalimaan terveysministeriön kanssa vahvistettiin

yhteistyötä ja sen tuloksena “Somaliland Mental Health Policyn 2020” virallistettiin ja ensimmäinen

budjetti allokoitiin perusterveydenhuoltoon mielenterveystyön ja -palveluiden vahvistamiseksi.

Suurimpana haasteena on kuitenkin mielenterveystyön ja psykiatrisen koulutuksen puute, johon

etsitään ratkaisuja  yhdessä muiden toimijoiden ja viranomaisten kanssa.

4.3.3 SOMALIAN COVID-19-HANKE

Uutena hankkeena loppuvuonna 2020 aloitettiin yhteistyössä YK:n Väestörahaston (UNFPA) kanssa

Covid-19 ennaltaehkäisevä työ. Hankkeen tarkoituksena on tukea Somalian terveysviranomaisten

koronatyötä Somalimaassa. Hankkeessa järjestettiin koulutuksia koronatartuntojen riskeistä ja

ennaltaehkäisevistä toimista lisääntymisterveysikäisille naisille, vammaisille ja liikkuvalle väestölle

sekä julkisen viestinnän tavoittamattomissa oleville ihmisryhmille. Terveydenhuollon ammattilaisia

ml. yhteisöjen terveystyöntekijöitä ja kätilöitä koulutettiin Maailman Terveysjärjestön (WHO)

ohjeistusten mukaisesti koronan ennaltaehkäisyyn, torjuntaan ja taudin hoitoon.

Laboratoriohenkilökunnan koulutus koronanäytteen ottoon, näytteitten kuljetukseen sekä

näytteitten tutkimiseen uusilla PCR-menetelmillä alkaa tarvittavien testaus- ja tutkimisvälineiden

saavuttua maahan. Koulutusten sisällöt on valmiiksi suunniteltu ja työ jatkuu vuonna 2021.
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5. TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

5.1 TIEDOTUKSEN JA VIESTINNÄN KESKEISET PAINOPISTEET

Vuonna 2020 kehitysyhteistyön ja PaPeTe-työn viestinnästä vastasivat ohjelmapäällikkö,

järjestösihteeri ja PaPeTe-työn suunnittelija toimistolta. Rauhantyön ja ympäristötyön viestinnästä

vastasivat hallituksen jäsenet, Kati Juva ja Hanna Rintala. Hallituksen opiskelijajäsen Tuuli Rämö

vastasi viestinnästä opiskelijoiden suuntaan.

Ympäristötyön aktivoiduttua luotiin ympäristö- ja ilmastoverkkosivu LSV:n pääsivun alle. LSV:n

verkkosivuja päivitettiin säännöllisesti ja vuonna 2021 alkaville uusille kehitysyhteistyöhankkeille

luotiin omat sivut loppuvuodesta. LSV:n nettisivuilta tilattavissa oleva sähköinen uutiskirje lähetettiin

vuonna 2020 kolme kertaa.

Keväällä yhteistyöstä 180 Degrees Consulting opiskelijoiden kanssa haimme suuntaa viestintämme

kehittämiseen varainhankinnan vahvistamiseksi. LSV:n sosiaalisen median tilien käyttöä aktivoitiin ja

saavutimme tavoitteeksi asettamamme seuraajamäärät niin Facebookissa (2000 seuraajaa) kuin

Instagrammissa (300 seuraajaa). Lisäksi Global Clinicillä on omat Facebook ja verkkosivut, joita

käytetään pääasiallisina tiedotus- ja asiantuntijakanavina paperittomien terveyteen liittyvissä

teemoissa.

Podcast-hankkeessa hankittiin toimistolle laitteistoa podcastien äänittämiseen, ja keväällä 2020

julkaistiin kaksi ympäristöaiheista podcast-jaksoa Soundcloud-alustalla.

LSV oli mukana järjestämässä Sosiaalifoorumin Sote-keskustelua, joka toteutui webinaarina

syyskuussa 2020.

Naiset vailla vaihtoehtoa-hankkeen puitteissa valmistui podcasteja ja verkkoluentoja, jotka ovat

saatavilla Schole oy:n alustalla. Uusien yhdistystä ja sen toimintaa esittelevien videoiden

käsikirjottaminen ja tuotanto  aloitettiin joulukuussa 2020.

Syksyllä 2020 järjestettiin uusien vapaaehtoisten ilta, jossa esiteltiin LSV:n työtä ja

osallistumismahdollisuuksia. Etäyhteydellä tavoitettiin 15 kiinnostunutta kuulijaa, joista muutama

jatkoi aktiivisena vapaaehtoisena.

5.2 LSV-TIEDOTE

LSV-tiedote julkaistiin vuonna 2020 kaksi kertaa, heinä- ja marraskuussa, sekä painettuna että

sähköisessä muodossa järjestön verkkosivuilla. Tiedotteissa kerrotaan LSV:n työstä monipuolisesti ja

laaja-alaisesti sekä nostetaan ajankohtaisia aiheita.

5.3 ULKOINEN VIESTINTÄ JA MEDIATYÖ

Tutkitun tiedon asemaa puolustava Vastalääke.fi palkittiin keväällä 2020 Suurella

journalistipalkinnolla 2019 kategoriassa Vuoden journalistinen teko. LSV toimi Vastalääke-hankkeen

yhteistyökumppanina alkuvaiheissa ja LSV:stä Merja Metsä-Heikkilä palkittiin työryhmän

sisältötarkastajana.
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LSV näkyi mediassa myös PaPeTe-työn tila korona-aikana (suunnittelija Meri Korniloffin haastattelu,

YLE syyskuu 2020) ja ympäristötyöstä Lahden nevolakokeilu (LT Jaana Laisin haastattelu, YLE

marraskuu 2020). Paperittomien potilaiden tilanne sai medianäkyvyyttä esimerkiksi YLEn uutisista,

MTV3:ssa, Lääkärilehdessä ja Helsingin Sanomissa. Lisäksi Maailma.net:ssä ja Kätilöliiton

ammattilehdessä julkasitiin artikkelit naisten oikeuksista ja asemasta.

6. TALOUS

6.1 TOIMINTAVUODEN TALOUS

Vuosi 2020 oli LSV:n talouden näkökulmasta ennakoidun kaltainen. Hankevolyymi jatkui vuoden 2019

– suhteellisen pienellä – tasolla, josta johtuen osa henkilöstöstä työskenteli osa-aikaisesti tai oli

toimintavuoden ajan osa-aikaisesti lomautettuna. Ennakoivalla budjetoinnilla ja kuluseurannalla

toimintavuoden tulos pysyi lähellä nollaa ja oli -842,95 euroa alijäämäinen.

Toimintavuotta edeltävät kolme tilikautta 2017-2019 ovat olleet vahvasti ylijäämäisiä (2017: 28 321

euroa, 2018: 27 849 euroa, 2019: 3 991,42 euroa). Vuoden 2020 tilikauden jälkeen LSV:llä on

edelleen hyvä taloudellinen puskuri, joka antaa taloudellista turvaa seuraaville vuosille (oma pääoma

31.12.2020:  135 888,53 eur).

LSV:n tuotot koostuivat aikaisempien toimintavuosien tapaan pääosin valtionavustuksista,

ulkomaisista avustuksista sekä jäsenmaksuista ja muista oman varainhankinnan tuotoista.

Ulkoministeriöltä saatiin vuonna 2019 kehitysyhteistyön hanketukea Somalian

mielenterveyshankkeelle ja Somalian tuberkuloosihankkeelle, sekä viestintä- ja globaalikasvatustukea

LSV:n Suomessa toteutettavalle kaksivuotiselle (2019-2020) Naiset vailla vaihtoehtoja

-viestintähankkeelle. Tätä hanketta täydensi pienimuotoisesti toinen samanniminen EU-rahoitteinen

Frame, Voice & Report -hanke (FVR, 2019-2020). LSV:n tuberkuloosiohjelmalle saatiin myös

kansainvälistä tukea Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria –säätiöltä. Lisäksi YK:n

väestörahasto UNFPA tuki LSV:n koronapandemian vastaista työtä Somaliassa. STEA:lta saatiin

kohdennettua toiminta-avustusta LSV:n ja Global Clinicin yhteiselle PapeTe-toiminnalle.

Ympäristöministeriöltä saatiin avustusta nk. Kokeilun paikka -hankkeelle, sekä kansainväliseltä

ICAN-järjestöltä ydinasekieltosopimuksesta tiedottamiseen.

Vuoden 2020 osalta Ulkoministeriö luopui rahoittamiensa hankkeiden omarahoitusosuutta

koskevasta vaatimuksesta myönnytyksenä koronapandemian aiheuttamiin toiminta- ja

rahoitushaasteisiin. Järjestöt saivat ministeriön päätöksen mukaisesti itse päättää, kohdistivatko

hankkeisiin lainkaan omarahoitusosuutta, vai pelkkää vapaaehtoistyötä / rahallista omarahoitusta.

Näin ollen Somalian tuberkuloosihankkeeseen kohdistettiin normaalisti vapaaehtoistyötä, mutta ei

rahallista omarahoitusta. Päätöksen taustalla oli omarahoitukseen (hankematkoihin) kohdennetun

Nummelan parantolan säätiöltä saadun avustuksen palauttaminen, sillä hankematkat eivät

pandemiasta johtuen toteutuneet suunnitellun kaltaisesti vuonna 2020. Somalian

mielenterveyshankkeeseen sen sijaan kohdistettiin normaalisti sekä vapaaehtoistyötä että rahallista

omarahoitusta, sillä hankkeen täysimääräinen budjetti arvioidaan tulevan käytetyksi hankkeen

loppuun mennessä (pelkkä valtionavustus 2020 osalta ei riitä kattamaan hankkeen kokonaiskuluja

hankkeen keston ajalta). Viestintä- ja globaalikasvatushankkeeseen kohdistettiin omarahoituksena

palvelulahjoituksia, mutta ei rahallista omarahoitusosuutta. Muutokset omarahoituksen
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kohdentamisessa hankkeille vaikuttivat merkittävästi toimintavuoden aikana tuloutettuihin

varainhankinnan tuottoihin verrattuna edeltävään toimintavuoteen.

STEA:n kohdennettua toiminta-avustusta käytettiin toimintavuoden aikana 117 044 euroa (2019: 125

694 euroa), ja ympäristöministeriön myöntämää hanke-avustusta 10 000 euroa. LSV:n itse ja yhdessä

hankekumppanien kanssa toteuttama kehitysyhteistyö oli edelleen rahallisesti suurin toimintamuoto

muodostaen 73% LSV:n kokonaiskuluista (2019: 68%). Ulkoministeriön hanketukia käytettiin

tilikaudella yhteensä 374 063 euroa, joka on 5% edellisvuotta enemmän (2019: 357 088 euroa).

Kansainvälisiä avustuksia (Global Fund, UNFPA, WFP, FVR) käytettiin vuonna 2020 yhteensä 148 979

euroa (2019: 100 272 euroa); 49% kasvu edellisvuoteen verrattuna kertyi YK:n väestörahasto

UNFPA:n myöntämästä rahoituksesta.

LSV:n koordinoimissa kehitysyhteistyöhankkeissa valtaosa rahoituksesta kanavoidaan kohdemaiden

toimintaan. Kehitysyhteistyöhankkeiden kohdemaiden kulut olivat 363 168 euroa (2019: 313 005

euroa) sisältäen sekä ulkoministeriön että kansainvälisten rahoittajien hankkeista aiheutuneet kulut

kohdemaissa. Kohdemaan kulujen ohella hanketyöstä aiheutui LSV:lle matka- ja monitorointi-,

palkka-, hallinto- sekä tiedotuskuluja, joiden yhteismäärä (ilman vapaaehtoistyön laskennallista

arvoa) oli 169 937 euroa (2019: 148 513 euroa), mukaan lukien Suomessa toteutetut VGK- ja FVR

-hanke.

Toimintavuodelle 2020 kirjattu valuuttakurssitappio oli edeltävää vuotta suurempi, johtuen LSV:n

Somalian tilien edellisvuotta suuremmasta tilikauden päättymissaldosta ja EUR-USD tilinpäätöspäivän

31.12.2020 virallisesta kurssista.

6.2 TALOUSHALLINTO

Vuonna 2020 päivitettiin järjestön hallinto-ohjesääntö sekä aloitettiin talousohjeiden päivittäminen

ja yhtenäistäminen.

6.3 VARAINHANKINTA

LSV:n varainhankinnan tuotoista valtaosan muodostavat jäsenmaksut, Työpäivä Maailmalle

-kampanjatuotot sekä muut yksityiset lahjoitukset. Aiemmin mainitut muutokset omarahoituksen

kohdentamisessa hankkeille vaikuttivat merkittävästi toimintavuoden aikana tuloutettuihin

varainhankinnan tuottoihin. Vuodelle 2020 tuloutetut, suoriteperusteiset varainhankinnan tuotot,

olivat kokonaisuudessaan 78 109 euroa (2019: 101 079 euroa). Maksuperusteisesti varainhankinta

tuotti vuonna 2020 101 139 euroa, joka on samalla tasolla vuoden 2019 maksuperusteisten

varainhankinnan tuottojen kanssa. Toisin sanoen, varainhankinta tuotti vuonna 2020 vuotta 2019

vastaavasti, mutta omarahoitusvaatimuksen muutoksesta johtuen suurempi osa kohdennetuista

lahjoituksista siirrettiin toimintavuoden 2020 osalta taseeseen, eivätkä ne siten näy toimintavuoden

2020 tuloksessa varainhankinnan tuotoissa.

Taseessa olevat kohdennetut, käyttämättömät lahjoitukset, lisääntyivät toimintavuoden aikana 22

030 eurolla, ja kaiken kaikkiaan kohdennettuja lahjoituksia siirtyy vuodelle 2021 yhteensä 127 991

euroa. Valtaosan siirtyvistä lahjoituksista muodostaa Global Clinicin lahjoitukset (55 645 euroa) sekä

Työpäivä maailmalle -kampanjan lahjoitukset (69 022 euroa). TPM-kampanjatuotot olivat
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maksuperusteisesti vuonna 2020 30 067 eur (2019 33 268 eur), eli kampanjatuotot laskivat vuodesta

2019 hieman, noin 3 200 euroa.

Varainhankinnasta vuodelle 2020 tuloutetut tuotot jakautuivat seuraavasti:
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LIITTEET

LIITE 1: JÄSENYYDET JA EDUSTUKSET VUONNA 2020
International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW)

Health Action International (HAI)

Fingo ry

Suomen Somalia-verkosto

Somalia NGO Consortium

INSO Somalia

Lääkäriliitto, Kehitysyhteistyön neuvottelukunta

Lääkäriseura Duodecim

LIITE 2: HALLITUS TOIMINTAVUONNA 2020

Hallituksen puheenjohtaja Line Kurki

Varapuheenjohtaja Immi Kormi

Varajäsenet:

Irina Holma

Emma Salusjärvi

Varsinaiset jäsenet:

Merja Metsä-Heikkilä

Arto Heinonen (opiskelija)

Kati Juva

Matti Parry

Hanna Rintala

Tuuli Rämö (opiskelija)

Heli Salmi

LIITE 3: KEHITYSYHTEISTYÖHANKKEIDEN HANKETYÖRYHMÄT 2020

SOMALIA: Tuberkuloosihanke

Tuuli Heinikari

Tarja Lounasvaara

Terhi Tiittanen

SOMALIA: Mielenterveyshanke

Fardowsa Kahiye

Mohamed Madar Jamac

Kaija-Liisa Bruun

Anu-Liisa Moisio

Laura Happonen (PSV)

Sirkku Kivistö (PSV)

Wiam Elfadl

Ferdinand Garoff (PSV

INTIA: Nuorten seksuaalioikeuksien

edistämis -hanke

Heidi E. Saarinen

Merja Tikkanen-Vilagi

Jonne Peltoniemi

Heidi J. Saarinen

KENIA: vammaisten naisten seksuaali- ja

lisääntymisterveysoikeus -hanke

Taru Miller

Henri Ailio

Kiia Lipponen
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NEPAL: Erityislapsihanke

Ella Yli-Heikkilä

Eveliina Nousiainen

Eevi Yli-Lassila

Elisa Jokinen

Emilia Seppänen

NEPAL: Mielenterveyshanke

Era Mikkonen

Heidi J. Saarinen

Juho Heliste

Mika Rautanen

Niina Markkula

Suvi Kehälinna

Ulla Harjunmaa

Venla Lehti

BENIN: Laboratoriokoulutushanke

Kaisa Haukka

Sointu Mero

Heli Salmi

Riku Elovainio

Anna Tirronen

Anniina Sarekoski

Anu Kantele

PERU: Lasten ja nuorten seksuaali- ja

lisääntymisterveyshanke

Tommi Kervinen

Lotta Kemppinen

Kaisa-Maria Eronen

Helena Leppänen

Vera Korpisalo

LIITE 4: TOIMISTO JA PALKATTU HENKILÖSTÖ TOIMINTAVUONNA 2020

Helsingin toimiston henkilökunta:

● Mariko Sato, osa-aikainen toiminnanjohtaja 7.5.2020 asti, Kaisa-Leena Juvonen 23.4.2020

alkaen

● Johanna Järveläinen, osa-aikainen järjestösihteeri 1.6.2020 alkaen ja osa-aikainen

hankekoordinaattori (VGK-hanke) 1.9.2020 alkaen.

● Sini Karusto, talouskoordinaattori (lomautettu 25%), nimikkeellä talouspäällikkö 9.6.2020

lähtien

● Meri Kornilofff, suunnittelija PapeTe-hanke

● Camilla Lindy, osa-aikainen järjestökoordinaattori 3.8.2020 asti,

● Meri Paunonen, kehitysyhteistyön ohjelmapäällikkö (osa-aikainen 1.9.2020 asti)

LSV:llä on Somaliassa yhteensä 39 työntekijää osana Somalian tuberkuloosiohjelmaa ja UNFPA:n

rahoittamaa koronatestaushanketta. Esimiesasemassa toimivien Somalian työntekijöiden tiedot

esitetty alla:

● Dr. Ismail Adam, TB-koordinaattori, Hargeisa

● Dr. Idiris Hassan Dahir, johtava lääkäri, Finsoma Hargeisa TB Center

● Mr. Farhan Osman, johtava laboratorioteknikko, Hargeisa TB Culture Laboratory

● Dr. Hafsa Abdulaahi Ahmed, johtava lääkäri, Finsoma Mogadishu TB Center
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LIITE 5: KANNANOTOT, TIEDOTTEET JA LAUSUNNOT

Kannanotot:

- Uniperin ja Fortumin suunnitelmista avata uusi hiilivoimala

- Yritysvastuulaki, Finnwatchin koordinoima

- Translain uudistusta kiirehdittävä, Amnestyn koordinoima

- Verojärjestelmän oikeudenmukaisuutta tavoittelevan 430 miljoonaa kampanjan lopetuskirje,

Finnwatchin koordinoima

- Ihmisoikeudet ja kansanterveys TRIPS-päätöksenteon keskiöön, Amnestyn koordinoima

Tiedotteet:

- Lahden Ahtialan neuvolassa kestävyys ja hyvinvointi kohtaavat
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