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Toimintasuunnitelma vuodelle 2010  
 
Suomen lastenpsykiatriyhdistys - Barnpsykiaterföreningen i Finland ry 

Finnish Society for Child and Adolescent Psychiatry 
www.lpsy.org  

Yhdistyksen säännöt 
Yhdistyksen kokous (kevätkokous, syyskokous) 

----- 
Yhdistyksen johtokunta 

Puheenjohtaja ja 5 varsinaista ja 5 varajäsentä 
Kahden vuoden toimikausi, erovuorossa 3 jäsentä kerrallaan 

Puheenjohtaja Jorma Piha   4/2008 – 4/2010 
Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet 

Päivi Santalahti, sihteeri 4/2008-4/2010 
Kirsti Kumpulainen  4/2008-4/2010 

Irma Moilanen  4/2008-4/2010 
Mirjami Mäntymaa, varapj 4/2008-4/2010 

Miia Kaartinen, erikoistuvien ed. 4/2008-4/2010 

Kaija Ikäheimo, varainhoitaja 4/2008-4/2010 
Kaarina Kemppinen 4/2008-4/2010 
Hanna Ebeling 4/2008-4/2010 
Ilona Luoma 4/2008-4/2010 
Laura Rautio, erikoistuvien ed. 4/2008-4/2010 

 
 
Suomen lääkäriliiton alaosasto Suomen lastenpsykiatrit 
Alaosaston puheenjohtajalla on oikeus osallistua yhdistyksen johtokunnan kokouksiin 
Alaosaston puheenjohtaja on Hannu Westerinen 
 
 
Lastenpsykiatrian juhlamitali 
Lastenpsykiatrian tutkimussäätiöllä ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksellä on yhteinen juhlamitali 
(vuodesta 1986). Säätiö ja yhdistys ovat sopineet juhlamitalin jakoon liittyvistä toimintatavoista. 
Säätiön tai yhdistyksen johtokunta voi tehdä esityksen juhlamitalin jakamisesta. 
 
 

Yhdistyksen keskeisimmät tavoitteet vuodelle 2010 
Vuosi 2010 on yhdistyksen 54. toimintavuosi 

 
1.  
Tiedonvälitys lasten- ja nuorisopsykiatrien ja erikoisalasta kiinnostuneiden lääkäreiden 
välillä (2§) 
 
Suomen lääkäriliiton alaosasto 

Suomen lastenpsykiatrit 
Suomen 

lastenpsykiatriyhdistys 
Lastenpsykiatrian 

tutkimussäätiö 
Yhteinen internet-kotisivu www.lpsy.org 

Päätoimittaja Hannu Westerinen 
Sivuston keskeiset palvelut 
Tietoa lyhyiden artikkeleiden muodossa eri osa-alueilta (kliininen työ, alan tietolähteet, juridiikka, 
palvelujärjestelmä, edunvalvonta ym.) (osaksi vain jäsenille) 
Kollegat-tietokanta: yhteystiedot, erityisosaaminen (vain jäsenille) 
Lastenpsykiatristen lääkehoitojen tukiverkosto (vain jäsenille) 
Mielipidefoorumi ja Kysy kollegalta-osastot (vain jäsenille) 
Koulutustapahtumia 
Taustajärjestöjen tiedotteita 
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2.  
14th International Congress of ESCAP, Helsinki 11-15.6.2011 ( www.escap2011.fi ) 
Yhdistyksen tärkein ja keskeisin tehtävä tulevina vuosina on varmistaa ESCAPin vuoden 2011 
Helsingissä järjestettävän kongressin onnistuminen.  
Päätös kongressin järjestämisestä Helsingissä tehtiin elokuussa 2007 Firenzen kongressin 
yhteydessä pidetyssä ESCAPin General Assembly’ssä. 
Valmisteleva 
työryhmä 

Valmistelevan työryhmän tehtävänä on valmistella asiat Congrexin 
työntekijöiden kanssa ja viedä ne paikalliseen järjestelytoimikuntaan ja 
ESCAP Board’iin. 
Puheenjohtajat (co-chairs) Jorma Piha ja Kirsti Kumpulainen 
Kansallisen järjestelytoimikunnan sihteeri Kaarina Kemppinen 
Yhdistyksen varainhoitaja Kaija Ikäheimo 
Tiedotusvastaava Hannu Westerinen 
Congrexin vastuulliset työntekijät  

Local organizing 
committee 

Tavoitteena on selkiyttää paikallisen järjestelytoimikunnan ja ESCAP 
Boardin keskinäisen työnjako 
Puheenjohtajat (co-chairs) Jorma Piha ja Kirsti Kumpulainen 
Sihteeri Kaarina Kemppinen 
Varainhoitaja Kaija Ikäheimo 
Jäsenet Tuija Fontell, Johanna Isomäki, Kari Lappi, Leena Repokari, 
Hannu Westerinen, Marjukka Westerlund (Hki), Anita Puustjärvi Kuo), 
Hanna Ebeling, Tarja Ukura (Oul), Mia Kaartinen, Ilona Luoma (Tre), 
Marjukka Pajulo, Leena Pihlakoski (Tku),  

Programme 
Committee 

Programme Committee kutsuu kansainvälisen tieteellisen toimikunnan 
(International Scientific Advisory Committee) jäsenet ja rakentaa 
kongressin ohjelman. 
Jäsenet Ruud Minderaa (chair), Brendan Doody, Peter Hoekstra, Kirsti 
Kumpulainen, Jorma Piha, Päivi Santalahti, Agnes Vetro 

International 
Scientific Advisory 
Committee 

Kansainvälisen tieteellisen toimikunnan tehtävänä on luoda yhteyksiä 
kansainvälisiin merkittäviin lastenpsykiatrian alan tutkijoihin ja vaikuttajiin 
sekä aktivoida heitä itseään että heidän työtovereitaan lähettämään 
esityksiä ja osallistumaan kongressiin.  
Toimikuntaan kuuluvat Ruud Minderaa (chair) ja suomalaisista Fredrik 
Almqvist, Irma Moilanen, Andre Sourander. Muita jäseniä tulee olemaan 
yhteensä noin 20–40.  

Local Scientific 
Advisory 
Committee 

Kansallisen tieteellisen toimikunnan tehtävänä on luoda yhteyksiä 
kotimaisiin lastenpsykiatriaa lähellä oleviin yhdistyksiin ja aktivoida ko. 
yhdistysten jäseniä osallistumaan kongressiin. 
Irma Moilanen (chair), Reija Latva (sihteeri) 
Jäseninä edustajat seuraavista kotimaisista yhdistyksistä: Adult psychiatry, 
Adolescent psychiatry, Infant psychiatry, Forensic CA-psychiatry, 
Psychologists, Paediatricians, Child neurologists, Special teachers, Social 
workers, Family therapists 

Kongressijärjestäjä Yhdistys on tehnyt kongressin järjestämistä koskevan sopimuksen 
ammattimaisen kongressijärjestäjä Congrexin kanssa (Blue & White 
Conferences Oy). 

 
3. 
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 
Yhdistys seuraa lasten ja nuorten mielenterveyttä koskevaa ajankohtaista yhteiskunnallista 
keskustelua ja osallistuu siihen antamalla lausuntoja, näkemyksiä ja kommentteja pyynnöstä ja 
pyytämättä. 
 
 
 

http://www.escap2011.fi/�
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4. 
Lastenpsykiatrian tutkimussäätiön sulautuminen osaksi Suomen aivosäätiötä 
Lastenpsykiatrian tutkimussäätiö ja kolme muuta säätiötä (Alzheimer-säätiö, Neurologiasäätiö ja 
Rinnekodin tutkimussäätiö) ovat sulautumassa Suomen Aivosäätiöksi. 
Lastenpsykiatriyhdistys on Lastenpsykiatrian tutkimussäätiön taustayhteisönä hyväksynyt 
sulautumishankkeen. Säätiölain 17a§ mukaiselle sulautumiselle on haettu Patentti- ja 
rekisterihallituksen suostumus ja lupa sulautumisen täytäntöönpanolle on vahvistettu 
käräjäoikeudessa kesällä 2009. Käytännön sulautuminen tulee tapahtumaan vuoden 2009 
loppuun mennessä ja toiminta pääsee käyntiin vuonna 2010. 
Tehtyjen sopimusten mukaan Suomen aivosäätiön perustamisvaiheessa Lastenpsykiatrian 
tutkimussäätiön hallitus nimeää kaksi jäsentä säätiön valtuuskuntaan (alkuvaiheessa yhteensä 12 
jäsentä, voidaan myöhemmin laajentaa ad 18 jäsentä) ja sen lisäksi perustajasäätiöt yhdessä 
valitsevat neljä muuta edustajaa (kolmivuotiskaudeksi, ensimmäisen valtuuskunnan 
erovuoroisuus kuitenkin arvotaan). Jatkossa Suomen aivosäätiön valtuuskunnassa tulee olla 
jokaisen perustajasäätiön edustaja. Valtuuskunnan perustajasäätiön edustajaa valittaessa tulee 
kuulla ao. säätiön taustayhteisöä. Lastenpsykiatrian tutkimussäätiön edustajina säätiön 
valtuuskuntaan kuuluvat Risto Vartiovaara ja Kirsti Kumpulainen. Valtuuskunnan puheenjohtaja 
on Pentti Arajärvi 
Suomen aivosäätiön valtuuskunta nimeää Aivosäätiön hallituksen (perustamisvaiheessa 9 
jäsentä, jatkossa hallituksessa voi olla 7-12 jäsentä), joista neljä perustajasäätiöiden edustajaa 
(nimeäminen kolmivuotiskaudeksi, ensimmäisen hallituksen jäsenten erovuoroisuus kuitenkin 
arvotaan). Valtuuskunta on valinnut aivosäätiön hallitukseen Irma Moilasen.  
Jokaisesta perustajasäätiöstä on muodostunut (erillis)rahasto, joista kullakin on erillinen 
hoitokunta. Sulautumisvaiheessa kunkin sulautuneen säätiön hallitus/johtokunta nimesi rahaston 
hoitokunnan. Jatkossa nämä hoitokunnat nimeää säätiön hallitus, jonka on kuultava 
perustajasäätiön taustayhteisöä (Suomen lastenpsykiatriyhdistystä) (erillis)rahaston hoitokuntaa 
nimettäessä. Aivosäätiön lastenpsykiatrian rahaston hoitokuntaan kuuluvat Fredrik Almqvist, 
Pentti Arajärvi (rahaston hoitokunnan pj), Kirsti Kumpulainen (rahaston hoitokunnan asiamies) ja 
Risto Vartiovaara.  
 
5. 
Yhdistyksen sääntöjen ajanmukaistaminen 
Yhdistyksen säännöt kaipaavat ajanmukaistamista mm Lastenpsykiatrian tutkimussäätiön aseman 
muuttumisen seurauksena. 
 
6. 
Yhdistyksen jäsenistö 
Toimintavuoden 2010 alussa yhdistyksessä oli 313 jäsentä.  
Tavoitteena on harkita mahdollisuuksia yhdistyksen jäsenmäärän lisäämiseksi. 
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Yhdistyksen säännöissä mainitut toimielimet 
Jaosto(t) Erikoistuvien lääkäreiden jaosto (lasten- ja nuorisopsykiatriaan 

erikoistuvat) 
Jaoston tavoitteena on edistää lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoistuvien 
erikoislääkärikoulutusta (2§) 
Yhdistyksen kokous asettaa jaoston. 
Jaoston edustaja kuuluu yhdistyksen johtokuntaan. 
Jaoston jäsen edustaa yhdistystä EFPT:ssa. 
Puheenjohtaja Mia Kaartinen (Tre) 
Jäsenet Laura Rautio (siht Helsinki) (Mirjami Aaltonen), Kirsi Kakko (Tre) 
(Päivi Maja), Virpi Vauhkonen (Kuo) (Tiia-Riikka Tuunanen), Tuula 
Höyhtyä (Oul) (Liisa Eloranta), Maarit Hakala (Tku) (Taina Juven) 
Jaostolla on toimintaohjeet (hyväksytty 2001) www-osoite ??? 
Toiminta vuonna 2010 
Erikoistuvien lääkäreiden jaos osallistuu yhdistyksen johtokunnan ja 
koulutustoimikunnan toimintaan tuoden keskusteluun asioita erikoistuvien 
lääkäreiden näkökulmasta.  
Valtakunnalliset runkokoulutuspäivät järjestetään 12.1.2010 yhdessä 
Suomen psykiatriyhdistyksen erikoistuvien lääkäreiden jaoksen kanssa. 
Erikoistuvien jaoksen edustaja osallistuu EFPT:n vuosikokoukseen 
Kroatiassa 2010. 

 
Toimikunnat Eettinen toimikunta 

Toimikunnan tavoitteena on edistää lastenpsykiatrisen toiminnan 
eettisyyttä (2§) 
Yhdistyksen kokous asettaa toimikunnan. 
Toimikunnalla ei ole yhdistyksen asettamia toimintaohjeita. 
Puheenjohtaja Solantaus Tytti 
Jäsenet Eija Korpinen, Mervi Rutanen, Jussi Sierla, Tiina Tirkkonen 
Toiminta vuonna 2010 
Eettinen  toimikunta jatkaa jo perinteeksi tullutta tapahtumaa osana 
yhdistyksen syyskoulutuspäiviä. Jäsenistöltä pyydetään eettisiä pähkinöitä, 
joita käsitellään ensin pienryhmissä ja sitten yhdessä.  
Toimikunta pitää kaksi kokousta. 
Koulutustoimikunta 
Toimikunnan tavoitteena on edistää lastenpsykiatrista tutkimusta ja hoitoa 
(2§), ylläpitää ammattikunnan lastenpsykiatrista osaamista, tukea 
erikoistuvien kouluttautumista sekä vahvistaa ammatti-identiteettiä. 
Tavoitteiden saavuttamiseksi toimikunta järjestää koulutustilaisuuksia, 
tekee ehdotuksia muiden järjestämiin koulutuskokonaisuuksiin (esim. 
Lääkäripäivien ohjelmaan) ja levittää lastenpsykiatrista tietoutta (3§) mm. 
LPSY-sivustoon koulutuksellista ja ammattitaidon ylläpitämistä edistävää 
aineistoa suunnittelemalla. 
Yhdistyksen vuosikokous valitsee toimikuntaan kuusi jäsentä, yleensä 
valitaan uudet jäsenet eroavien tilalle. 
Toimikunta on laatinut toimintansa kuvauksen sekä toimintaohjeet vuonna 
2009. 
Puheenjohtaja Anita Puustjärvi  
Jäsenet Antti Haavisto, Eija Korpinen, Minna Koskinen, Päivi Lindholm, 
Hannu Westerinen ja Maarit Hakala (erikoistuvien edustaja). 
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Toiminta vuonna 2010 
Toimikunta järjestää kahdesti vuodessa lastenpsykiatriaa ja siihen liittyviä 
aiheita käsittelevät koulutuspäivät. Kevätkoulutuspäivät ovat 19.–
20.4.2010, syyspäivien ajankohta on loka-marraskuussa. 
Lääkäripäivillä 2010 on koulutustoimikunnan järjestämä sessio Päihteitä 
käyttävä äiti – hoidossa äiti, lapsi ja vanhemmuus (12.1.2010 klo 13-16). 
Toimikunta suunnittelee ja kehittää LPSY-sivustoon koulutuksellista ja 
ammattitaidon ylläpitämistä edistävää aineistoa. Toimikunta tiedottaa 
sivuston sisällöistä yhdistyksen jäsenille ja pyrkii tällä tavoin aktivoimaan ja 
lisäämään sivuston käyttöä. 
Tarvittaessa toimikunta antaa johtokunnan pyynnöstä lausuntoja ja 
kannanottoja koulutukseen liittyvistä aiheista. 
Tieteellinen toimikunta  
Toimikunnan tavoitteena on edistää lasten- ja nuorisopsykiatrista 
tieteellistä toimintaa (2§). Lisäksi toimikunnan tehtävänä on edistää 
yhdistyksen jäsenten mahdollisuuksia saada tietoa meneillään olevista 
lastenpsykiatrisista tutkimuksista ammatillisen toimintansa tueksi.  
Yhdistyksen kokous asettaa toimikunnan. 
Toimikunnalla ei ole yhdistyksen asettamia toimintaohjeita. 
Puheenjohtaja Fredrik Almqvist 
Jäsenet Eeva Aronen, Reija Latva, Irma Moilanen, Päivi Santalahti 
Toiminta vuonna 2010 
Toimikunta toteuttaa tavoitteitaan järjestämällä tieteellistä ohjelmaa 
Lastenpsykiatriyhdistyksen koulutuspäivien yhteydessä. Vuoden 2010 
aikana tieteellinen toimikunta toimii myös vuoden 2011 Helsingissä 
järjestettävän ESCAP kongressin paikallisessa tieteellisessä 
toimikunnassa ja kutsuu toimikuntaan mukaan eri lasten- ja 
nuorisopsykiatrian alalla toimivia keskeisiä tutkijoita.  

 
Erityispätevyys- 
lautakunta(kunnat) 

Lastenpsykoterapian pätevyyslautakunta 
Pätevyyslautakunnan tavoitteena on edistää ja kehittää 
lastenpsykoterapeuttista tietotaitoa. 
Johtokunta nimittää kaksivuotiskaudeksi pätevyyslautakunnan ja sen 
alaisena toimivat eri psykoterapiamuotojen asiantuntemusta edustavat 
jaostot (yliopistollisen lastenpsykiatrian tulee olla edustettuna) 
Toimintaohjeet 
http://www.laakariliitto.fi/koulutus/erityispatevyydet/lastenpsykoterapia.html  
Puheenjohtaja Piha Jorma 
Jäsenet Fredrik Almqvist, Matti Brummer, Eeva Huikko, Anne Kauppi, 
Kirsti Kumpulainen, Esko Varilo 
Toiminta vuonna 2010 
Pätevyyslautakunta käsittelee saamansa erityispätevyyshakemukset ja 
tekee esitykset erityispätevyyksien myöntämisestä Suomen Lääkäriliitolle. 
Pätevyyslautakunta seuraa psykoterapeuttikoulutusten asemassa 
tapahtuvaa valtakunnallista kehitystä ja tarvittaessa muuttaa 
erityispätevyyden vaatimuksia. 

 
Johtokunnan muut toimielimet 
 Tällä hetkellä ei ole johtokunnan asettamia muita toimielimiä (esim. 

työryhmiä) 
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Yhdistyksen 
edustukset  

Kuntoutuksen erityispätevyystoimikunta 
Yhdistystä (johtokuntaa) kuullaan toimikunnan jäsenasettelussa. 
Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys ry:n hallitus hyväksyy ja 
nimittää erityispätevyystoimikunnan nelivuotiskaudeksi. 
Toimintaohjeet 
http://www.laakariliitto.fi/koulutus/erityispatevyydet/kuntoutus.html 
Yhdistyksen edustaja on Yrjö Lähteenlahti (lasten-, nuoriso- ja 
aikuispsykiatrian yhteinen edustaja), ???-??? 
Lastenneuvola- ja kouluterveydenhuollon erityispätevyystoimikunta 
Yhdistys (johtokunta) nimeää yhden edustajan kolmivuotiskaudeksi. 
Toimintaohjeet  
http://www.laakariliitto.fi/koulutus/erityispatevyydet/neuvola.html 
Yhdistyksen edustaja Haavisto Antti, toimikunnan sihteeri 2008-2010 
Yleissairaalapsykiatrian erityispätevyyslautakunta 
Yhdistys (johtokunta) nimeää yhden edustajan kolmivuotiskaudeksi. 
Toimintaohjeet 
http://www.laakariliitto.fi/koulutus/erityispatevyydet/index.html 
Yhdistyksen edustaja Liisa Viheriälä, ???-??? 
Duodecimin ADHD käypä hoito työryhmä 
Yhdistyksen ehdottama puheenjohtaja Irma Moilanen 
Yhdistyksen esittämät jäsenet Leena Pihlakoski, Anita Puustjärvi, [muut 
jäsenet Arja Voutilainen (lastenneurologi), Päivi Olsén (lastenneurologi), 
Liisa Virkkunen (lastenlääkäri), Vesa Närhi (neuropsykologi) ja KH-
toimittaja, yleislääket el Annikki Savolainen] 
Käypä hoito ohje uusitaan kolmen vuoden välein (uusin versio v 2007) 
Duodecimin Lasten ja nuorten syömishäiriöt käypä hoito työryhmä 
Yhdistyksen ehdottama puheenjohtaja Hanna Ebeling 
Jäsen Minna Koskinen 
Käypä hoito ohje uusitaan kolmen vuoden välein (uusin versio v 8.2009) 

 
Yhdistyksen edustukset ja jäsenyydet  
 Tieteellisten seurain valtuuskunta  

Yhdistys on valtuuskunnan jäsen. 
Valtuuskunnan tavoitteena on (www.tsv.fi):  
- edistää jäsenseurojensa yhteistyötä ja toimintaedellytyksiä  
- kehittää tieteellisen tiedon välitystä ja julkaisutoimintaa sekä hoitaa 
tieteellisen kirjallisuuden kansainvälistä vaihtoa  
- edistää tutkimustiedon tunnetuksi tekemistä ja sen käyttöä 
yhteiskunnassa - vastaa valtion tieteellisille seuroille soitettujen varojen ja 
tilojen käytöstä ja hallinnasta sekä muista jäsenseurojen yhteisistä 
tehtävistä  
Yhdistyksellä ei ole pysyvää edustajaa.  
Johtokunta nimeää edustajan valtuuskunnan kokouksiin 
Mielenterveyspooli 
Yhdistys on Mielenterveyspoolin jäsen. 
Mielenterveyspoolin tavoitteena on edistää kansalaisten mielenterveyttä ja 
kohentaa mielenterveyspalveluja tarvitsevien asiakkaiden ja heidän 
omaistensa asemaa, palvelujen laatua ja henkilöstön työolosuhteita sekä 
vaikuttaa yhteiskunnassa kansalaisten henkisen hyvinvoinnin 
parantamiseksi.  
Yhdistyksen edustajalla on oikeus osallistua yhdistyksen johtokunnan 
kokouksiin. Yhdistyksen edustaja on Tuija Fontell. 
http://www.mtkl.fi/liiton_toiminta/yhteistyohankkeet/mielenterveyspooli/ 

http://www.laakariliitto.fi/koulutus/erityispatevyydet/kuntoutus.html�
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European Society for Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP) 
Yhdistys on ESCAPin jäsen. 
ESCAPin tavoitteena on: 
a) tt foster the European tradition of Child and Adolescent Psychiatry;  
b) to facilitate and extend the bonds between physicians practising Child 
and Adolescent Psychiatry in European countries;  
c) to spread the results of research and experience in this branch of 
medicine by publishing reports and organising scientific conferences and 
meetings;  
d) to collaborate with international organisations with the same or related 
aims.   
Yhdistyksen jäsen Tamminen Tuula on ESCAPin puheenjohtaja. 
Johtokunta nimeää yhdistyksen edustajan/t ESCAPin General Assembly 
kokouksiin 
www.escap-net.org 
Child and Adolescent Psychiatry Section at European Union of 
Medical Specialists (UEMS section CAP) 
Sektion erityistavoitteena on  
- to harmonize the CAP specialist trainings.  
Yhdistyksen ehdottama Suomen Lääkäriliiton nimeämä yhdistyksen 
delegaatti sektiossa on Irma Moilanen. (SLL:n alaosaston Suomen 
Lastenpsykiatrit ehdottama Suomen Lääkäriliiton nimeämä delegaatti on 
Hannu Westerinen). 
Irma Moilanen on sektion Executive Boardin varainhoitaja   
www.uems-cap.eu 
International Association for Child and Adolescent Psychiatry and 
Allied Professions (IACAPAP) 
Yhdistys on IACAPAPin jäsen. 
Yhdistyksen tavoitteena on “To promote the study, treatment, care and 
prevention of mental end emotional disorders and deficiencies of children, 
adolescents and their families”.   
Yhdistyksellä ei ole pysyvää edustajaa 
www.iacapap.ki.se 
European Forum for Psychiatry Trainees (EFPT) 
Yhdistys on EFPT:n jäsen. 
EFPT:n tavoitteet, kts. www.efpt.eu 
Yhdistyksen edustaja on Kaartinen Mia (yhdessä Suomen psykiatri-
yhdistyksen erikoistuvien lääkäreiden jaoksen edustajan kanssa) 
EFPT edellyttää jäsenjärjestöjensä edustajia sitovaa 
äänestyskäyttäytymistä koskevaa sopimusta. 

 
Yhdistyksen näkökulmasta tärkeitä lastenpsykiatrian toimijoita 
- Lastenpsykiatrian professoreiden kokous 
- Yliopistosairaaloiden lastenpsykiatrian vastuuylilääkäreiden kokous 
- Lastenpsykiatrian ylilääkäreiden ja ylihoitajien kokous 
 
Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 23.11.2009 

http://www.iacapap.ki.se/�
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