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SUOMEN TOKSIKOLOGIYHDISTYS r.y.:n VUODEN 2018 

VUOSIKERTOMUS 
 

 

Suomen Toksikologiyhdistys r.y. (STY) toimi toksikologian ja siihen liittyvien lähialojen 

yhdyssiteenä sekä Suomessa että kansainvälisesti esimerkiksi valmistelemalla Suomessa vuonna 

2019 järjestettävää EUROTOX-2019 kokousta. STY edisti toksikologian tutkimusta ja opetusta 

järjestämällä vuosittaisen alan kansallisen symposiumin. Yhdistys edisti REACH-lainsäädännön ja 

Euroopan kemikaaliviraston edellyttämää toksikologian koulutusta pitämällä yllä 

toksikologirekisteriä. Toksikologian näkyvyyttä lisättiin osallistumalla aktiivisesti toksikologiaa 

koskevaan julkiseen keskusteluun.  

 

Kesäkuussa 2018 julkaistiin Sosiaali- ja terveysministeriön selvitysraportti:” Toksikologinen 

osaaminen varmistettava Suomessa – lisää alan koulutusta”.  STYn jäsenet kunnostautuivat raportin 

taustatietojen antajina sekä osallistuivat raportin luonnosteluun yhdessä selvitysmies Juha Pyötsiän 

kanssa. Selvityksen sanoma oli selvä – Suomessa on liian vähän ja alati vähenevässä määrin 

toksikologeja. Uusien taitajien tarve arvioitiin 20-30 henkilön suuruiseksi vuosittain. Raportti sai 

ymmärtävän ja hyvän vastaanoton kaikissa substanssiministeriöissä. Selvityksen ytimen muodostaa 

kuuden professoritasoisen tutkijan viran perustaminen ja lisääntyvä yhteistyö tutkimuslaitosten ja 

yliopistojen välillä. 

Selvityksen jatkotyöt käynnistyivät lokakuussa 2018, kun STM perusti virkamiestyöryhmän 

edelleen kehittämään Pyötsiän raporttia – tavoitteenaan toteuttamiskelpoinen organisoitumisen 

malli. Edelleen mallissa on mukana 6 professoritasoista virkaa, joiden tutkimusalueina olisivat 

ympäristötoksikologia 3 vakanssia, elintarviketoksikologia 1 vakanssi, työtoksikologia 1 vakanssi ja 

regulatorinen toksikologia 1 vakanssi. Tällä hetkellä (maaliskuu 2019) on meneillään hallinnollisten 

asioiden pyörittely. Selkeää aikataulullista tavoitetta ei ole julkituotu, mutta oletuksena on, että 

kevään aikana tulee valmista. Luonnollisesti STY edustajat ovat mukana rakentamassa mallia. 

 

YHDISTYKSEN JÄSENISTÖ 

 

Vuoden 2018 lopussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 191. Jäsenistä seitsemän on kutsuttuja 

kunniajäseniä.  

 

Hallitus hyväksyi 9 hakijaa yhdistyksen jäseniksi. Yhdistyksen jäsenmaksu päätettiin säilyttää 

vuonna 2018 henkilöjäsenille 30 eurossa. Opiskelijajäsenten ja eläkeläisten jäsenmaksuksi sovittiin 

10 euroa.  Jatkettiin käytäntöä, että kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. 

 

STY hallituksen kokoonpano on vuonna 2018 ollut seuraava: 

 

Kimmo Peltonen, puheenjohtaja  Juha Laakso jäsen 

Jaana Rysä, varapuheenjohtaja  Pertti Pellinen, jäsen 

Marja Raatikainen, sihteeri   Selma Mahiout, jäsen 

Greta Waissi, taloudenhoitaja  Päivi Myllynen, jäsen 

 

Yhdistyksen toiminnantarkastajina toimivat Pauli Ylitalo ja Hannu Raunio.  

 

STY hallitus kokoontui vuoden 2018 aikana viisi kertaa, joista neljä tapahtui Skypen välityksellä. 
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TOKSIKOLOGIREKISTERI 

 

Toksikologirekisterilautakunta kokoontui vuoden 2019 aikana yhden kerran. Vuoden lopussa oli 

STY:n toksikologirekisterissä 66 henkilöä.   Toksikologirekisterin hakulomakkeet on päivitetty 

STY:n kotisivuille.  STY:n hallitus hyväksyi uuden rekisteröintilautakunnan kokoonpanon 

seuraavalle nelivuotiskaudella loppuvuodesta 2018. Uudeksi rekisteröintilautakunnan sihteeriksi 

valittiin Marjo Huovinen  

Vuonna 2019-2022 rekisterilautakunnan jäsenet olivat: 

1. prof. Kirsi Vähäkangas (puheenjohtaja), prof. Hannu Raunio (vara) 

2. FT Marjo Huovinen (sihteeri) prof. Tuula  Heinonen (vara),  

3. prof. Matti Viluksela (varsinainen), FT Pertti Pellinen (vara) 

4. dos. Päivi Myllynen (varsinainen), prof. Kai Savolainen (vara) 

5. apulaisprof Jaana Rysä (varsinainen), prof. Arja Rautio (vara) 

6. prof. Jussi Kukkonen (varsinainen), dos. Jarkko Akkanen (vara) 

 

 

TIEDOTUS 

Yhdistyksen jäsenlehti Toksikologi ilmestyi kaksi kertaa vuonna 2018. Lehti ilmestyi pelkästään 

sähköisenä versiona. Lehden päätoimittajana ja toimitussihteerinä vuonna 2018 toimi Risto 

Juvonen. Yhdistys on tiedottanut toksikologiaan liittyvästä toiminnasta sähköpostin sekä 

internetsivujen kautta (www.toksikologit.fi). Tietoon annetuista toksikologian alalla avoinna 

olevista työ- ja jatkokoulutuspaikoista on tiedotettu sähköpostitse. 

 

VUOSIKOKOUS 2018 

 

Suomen toksikologiyhdistys ry:n vuosikokous pidettiin tiistaina 17.4.2018 klo 16.15 – 17.30 

Tieteiden talossa Helsingissä. Vuosikokoukseen osallistui 13 STY:n jäsentä. 

 

Vuosikokouksen yhteydessä järjestettiin tieteellinen kokous 17.4.2018 Toxicology Promoting 

Occupational and Environmental Safety. Järjestelykomiteaan kuuluivat Jaana Rysä, Juha Laakso, 

Marja Raatikainen, Kai Savolainen sekä Helene Stockmann-Juvala. 

 

Symposium kokosi noin 40 aiheesta kiinnostunutta. Symposium oli englanninkielinen. 

Kokouksessa oli kolme sessiota ja posterinäyttely. Yhteensä tieteellisiä esitelmiä pidettiin 8 

kappaletta. Illallinen pidettiin edellisenä iltana Ravintola Il Sicilianossa, johon osallistui 16 henkeä. 

 

Vuosikokous valitsi vuoden 2019 hallitukseen seuraavat henkilöt: 

 

Kimmo Peltonen, puheenjohtaja Jaana Rysä, varapuheenjohtaja 

Marja Raatikainen, sihteeri  Greta Waissi, taloudenhoitaja 

Juha Laakso, jäsen  Pertti Pellinen, jäsen 

Selma Mahiout, jäsen  Päivi Myllynen, jäsen 

 

prof. Kai Savolainen osallistuu hallituksen toimintaan ex officio -jäsenenä. 

 

Vuoden 2018 toiminnantarkastajaksi vuosikokous valitsi Pauli Ylitalon ja Hannu Raunion. 
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KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

 

STY on IUTOXin (International Union of Toxicology) ja EUROTOXin (Federation of European 

Toxicologists and European Societes of Toxicology) jäsen. 

 

Yhdistyksen hallitus on perustanut vuonna 2015 järjestelytoimikunnan (Local Organising 

Committee, LOC), joka työskentelee EUROTOX-kokouksen järjestämiseksi Helsingissä vuonna 

2019. 

 

Hallitus on valinnut järjestelytoimikunnan jäseniksi seuraavat henkilöt: Kai Savolainen 

(puheenjohtaja), Greta Waissi (sihteeri), Kirsi Myöhänen (taloudenhoitaja), David Bell, Risto 

Juvonen, Tarja Kohila, Juha Laakso, Jyrki Liesivuori, Jaana Palomäki. EUROTOX 2019 

järjestetään Finlandia-talossa. Kokouksen kotisivut: http://www.eurotox-congress.com/2019/  

 

Greta Waissi, Juha Laakso, Jyrki Liesivuori ja Kai Savolainen osallistuivat yhdistyksen edustajina 

EUROTOX2018 kokoukseen Brysselissä.  

 

 

http://www.eurotox-congress.com/2019/

