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1. Toiminta-ajatus  

 

Uudenmaan sairaanhoitajat ry on toiminnassaan sitoutunut toteuttamaan Suomen sairaanhoitajaliiton pää-

määriä ja tavoitteita. Yhdistyksen toiminta suunnitellaan sairaanhoitajaliiton pitkän aikavälin tavoitteiden 

mukaisesti. 

Yhdistyksen tarkoituksena on:   

1. Osallistua aktiivisesti sairaanhoitajuuden ammatilliseen kehittämiseen osana yhteiskuntaa ja terveyden 

edistämistä. 

2. Edistää innovatiivista yhteistyötä Sairaanhoitajaliiton ja jäsenistön välillä. 

3. Tukea Uudenmaan alueella toimivien sairaanhoitajien (sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, kätilöt ja ensi-

hoitajat AMK) asiantuntemusta kouluttautumisen, virkistäytymisen ja verkostoitumisen kautta niin, että he 

voivat toteuttaa ja kehittää korkeatasoista hoitotyötä.  

4. Kehittää aktiivisesti jäsenlähtöistä työryhmätoimintaa ja opiskelijatyötä yhteistyössä alan oppilaitosten ja 

työpaikkojen kanssa Uudenmaan alueella. 

Toiminnan tavoitteena on, että Uudenmaan sairaanhoitajat ry tunnetaan ajan haasteisiin vastaavana, uudis-

tuskykyisenä ja sairaanhoitajien yhteisöllisyyttä tukevana yhdistyksenä. Yhdistys tarjoaa jäsenille korkeata-

soista koulutusta, virkistäytymistä ja verkostoitumisen mahdollisuutta. 

2. Yhdistyksen toiminta  

 

 

 

Yhdistyksen toiminta on vuonna 2019 koostunut jäsenille suunnatuista koulutus- ja virkistystapahtumista, 

aktiivisesta työryhmätoiminnasta sekä opiskelijatyöstä. Uudenmaan sairaanhoitajat tekivät yhteistyötä mui-

den yhdistysten kanssa kuten HTTS:n kanssa koulutustapahtuminen järjestelyissä ja markkinoinnissa. 
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3. Yhdistyksen hallinto ja talous 

 

Hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet 2019-2022:  

Hallitus: Jaana Kotila (pj.), Eliisa Valovirta-Hästö (varapj.), Tuuli Oinonen (taloudenhoitaja), Helinä Heino (sih-

teeri), Marita Knuutila, Birgitta Tetri. 

Varajäsenet: Linda Luoma, Mika Alastalo, Anne Rajatammi, Heini Herranen. 

Sairaanhoitajaliiton hallituksen jäsenenä toimi yhdistyksen puheenjohtaja Jaana Kotila. Uudenmaan sairaan-

hoitajien hallituksen opiskelijajäsenenä on toiminut Emma Rautio 1.1. – 31.12.2019. 

Uudenmaan sairaanhoitajien hallitus on pitänyt vuoden 2019 aikana 8 kokousta ja yhden sääntömääräisen 

kokouksen.  

Sairaanhoitajaliiton valtuustoedustajat ja varajäsenet Uudenmaan Sairaanhoitajissa 2019-2022;  

Valtuusto: Outi Ahonen, Ulla Palomäki, Minna Lahnalampi-Lahtinen, Terhi Reunama ja Heli Naukkarinen 

Varajäsenet: Marika Skyttä, Petra Marjamaa, Anniina Heikkilä, Terhi Mäkelä, Ulla-Mari Lyytinen 

Valtuusto kokoontui kaksi kertaa vuodessa valtuuston kokoukseen sekä kerran vuodessa syysseminaariin lin-

jamaan tulevaa. 

Talous  

Uudenmaan sairaanhoitajat ry sai vuonna 2019 yhdistyksen varsinaiseen toimintaan Suomen Sairaanhoita-

jaliitto ry:ltä liittomaksupalautusta yhteensä +28 163,50€ (v.2018 +28 766,92€). Lisäksi käytössä oli vuo-

delta 2018 kulumatta jäänyt osuus (1658,98€) ylimääräisestä opiskelijatoimintarahasta, joka oli saatu Suo-

men Sairaanhoitajaliitto ry:ltä. Liittomaksupalautteella järjestettiin jäsenille erilaisia tapahtumia, toteutet-

tiin työpaikkakiertue kesällä ja talvella, jaettiin apurahoja ja stipendejä sekä tarjottiin jäsenetuja. Lisäksi liit-

tomaksupalautetta käytettiin yhdistyksen hallituksen, aktiivijäsenten sekä työryhmien työskentelyyn sekä 

yhdistyksen ylläpitokuluihin. Uudenmaan sairaanhoitajat ry:n varsinaisen toiminnan tilikauden 1.1.-

31.12.2019 tulos oli ylijäämäinen 5048,14€ +/- 0€ talousarviosuunnitelmaan nähden (v.2018 ylijäämäinen 

+13 225,75€. Vuoden aikana oli tarkoitus kuluttaa edellisen vuoden ylijäämää muun muassa panostamalla 

työpaikkakiertueeseen ja jakamalla aiempaa enemmän apurahoja. Ylijäämää muodostui kuitenkin etenkin 

huoneiston vuokraamisen lisääntymisestä, josta tuottoja tuli noin 3000€ yli budjetin laskelman ja edellisen 

vuoden toteutuneen tuloksen. Ylijäämästä osa käytetään jäsentoimintaan ja osalla varaudutaan mahdolli-

seen muutokseen jäsenmaksupalautteen suuruudessa. Yhdistyksen tilikauden tulos verojen ja rahoitustuot-

tojen ja -kulujen jälkeen oli ylijäämäinen yhteensä 4747,12€. 

Yhdistys on vakavarainen. Omaa pääomaa on 369 102,76€ ja vieraan pääoman osuus on 68 144,74€. Oma 

pääoma muodostuu As Oy Pasilanheikissä sijaitsevasta huoneisto-osakkeesta (3h+kt, 63,5m2), huoneisto-

kohtaisesta tonttiosuudesta sekä Helsingin Osuuspankissa sijaitsevista pörssiosakkeista sekä rahoitusarvopa-

pereista.  

Uudenmaan sairaanhoitajat ry nosti alun perin lainaa yhteensä 83 801,30 € Helsingin Osuuspankista asunto-

osaketta koskevia RS-maksuja varten. Lainaa maksetaan tasalyhennyksin vuoteen 2027 asti, jolloin on lainan 

viimeinen takaisinmaksuerä. Vuonna 2019 maksettiin lainanlyhennystä 8380,13€ ja korkoja kuluineen 

727,16€ lainasuunnitelman mukaisesti. 

Yhdistyksen taloudenhoitajana jatkoi Tuuli Oinonen. Yhdistyksen kirjanpitotoimintojen palveluntuottajana 

toimi edelleen Suomen Talousverkko Oy. Yhteistyö kirjanpitäjän kanssa sujui hyvin kuluneena vuonna.  



 

4. Yhdistyksen huoneisto  

 

As Oy Helsingin Pasilanheikin huoneisto on ollut yhdistyksen käytössä tammikuusta 2017 alkaen. Huoneisto 

on yhdistyksen jäsentoiminnan sekä Sairaanhoitajaliiton jäsenten käytettävissä edullista hintaa vastaan. Jä-

senistö hyödynsi vuokrausetua hyvin ja yhä enenevissä määrin. Vuokraustoiminnan lisäksi huoneistolla pi-

dettiin hallituksen kokouksia.  

Yhdistys jatkoi edelleen sähköisen Evaraus.fi -ajanvarausjärjestelmän käyttöä, sillä se on koettu toimivaksi. 

Yöpyjien palautteen perusteella varaukseen liittyviä tietoja ja ohjeita päivitettiin varausjärjestelmän inter-

netsivuille (https://evaraus.fi/uudenmaansairaanhoitajat) ja päivitettiin huoneiston varustusta.  

Vuonna 2019 huoneiston vuokrauksesta saatiin tuloja yhteensä 11 920€ (v. 2018 9050€). Huoneiston vuok-

ratoiminnan tuloilla katetaan huoneistoon liittyviä kustannuksia (kuten hoitovastike, sähkö, vakuutus, va-

rausjärjestelmä, käyttötarvikkeet, langaton verkkoyhteys, huoneistovastaavien korvaus, siivous, kaluste-yms. 

hankinnat). Lisäksi huoneistosta maksetaan lainaa vuoteen 2027 asti. Vuonna 2019 lainan kokonaiskulut oli-

vat 9107,29€.  

 

 

Huoneiston varaamiseen ja ylläpitoon liittyvät tehtävät hoidetaan pareittain. Huoneistovastaavilla on asioi-

den hoitamista varten oma WhatsApp-ryhmä. Vuonna 2019 huoneistovastaavana toimi tammi-helmikuussa 

Jaana Kotila ja helmi-maaliskuusta alkaen Linda Luoma ja Marita Knuutila. Lisäksi huoneistovastaavien tukena 

oli taloudenhoitaja Tuuli Oinonen, joka vastasi varasmaksujen seurannasta ja älylukon käytöstä. 

 

5. Yhdistyksen tapahtumat, koulutus ja edustaminen 
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 Vuosi aloitettiin pitämällä yhdistyksen perehdytyspäivä 19.1.2019 klo 9:00 – 16:00 Hotelli Helkan 

Nuoreneva salissa ja tilaisuuteen osallistui 14 vanhan ja uuden hallituksen jäsentä.  

 Uudenmaan sairaanhoitajien perinteinen laskiaisrieha talvitapahtuma järjestettiin 10.2.2019 klo 

10:00 – 14:00 Talma Ski:ssä. Sää oli sateinen ja osallistujajoukko jäi vähäiseksi. 

 Sairaanhoitajapäiville 21–22.3.2019 osallistuivat Eliisa Valovirta-Hästö (SSL kutsulla)  

 Linnanmäkilippuja tilattiin jäsenille 31 kpl jäsenetuhintaan. 

 Uudenmaan sairaanhoitajien yhdeksän hengen ryhmä kävi kuuntelemassa eduskunnan kyselytuntia 

ja kertomassa kansanedustaja Antti Kaikkoselle Eduskuntatalossa huolemme sairaanhoitajien riittä-

vyydestä hyvän ja laadukkaan hoitotyön toteutumisesta 21.2.2019. Tekeekö sairaanhoitaja oikeita 

töitä? Vetovoimaa alalle?  

 Yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin 4.4.2019 Laurean Tikkurilan kampuksella, tilassa 

B308. Kokouksen puheenjohtajana toimi Petra Marjamaa. Osallistujia oli 24. Tilaisuuteen oli kut-

suttu Nouseva tähti Taru Rautiainen, Erityispätevyysmerkin saaja Sinikka Mäkinen, Standaarin saa-

jat, kunniajäsen Aura Matikainen ja Kyllikki Pohjola-tunnustusapurahan saaja Ritva Kemppainen. 

Tilaisuuden alussa hoitotyön lehtori, TtT-piskelija Mika Alastalo kertoi yleissairaanhoitajan ammatil-

lisen perusosaamisen arvioinnin kehittämisestä. Nouseva Tähti, sairaanhoitaja Taru Rautiainen ker-

toi työstään ja palliatiivisesta hoidosta.  

 Sairaanhoitajan päivänä 12.5.2018 juhlistettiin sairaanhoitajia. Sairaanhoitajan päivän teemana oli 

perusterveydenhuolto. Tervehdyksiä, herkkuja ja kiitoksia vietiin eri sairaaloiden yksiköihin Uudella-

maalla ja tätä kautta sairaanhoitajan työ sai näkyvyyttä mukavasti.  

 Uudenmaan sairaanhoitajat palkkasivat opiskelijajäsenen Emma Raution kesätyöhön yhden kuu-

kauden ajaksi eli kesäkuuksi 2019. Emma on esitellyt Sairaanhoitajaliiton toimintaa jakaen Sairaan-

hoitajaliiton materiaaleja, muun muassa kasseja on jaettu reilusti yli 300 kpl. Emma vieraili kesä-

kuun aikana noin 30 työpaikalla. Kesäkiertueen idea on ollut viedä Sairaanhoitajaliiton tervehdys 

suoraan työpaikoille ja kuulostella, millaista hoitotyön arki on. Emman vastaanotto eri työpaikoilla 

oli erittäin positiivista. Uudenmaan sairaanhoitajat palkkasivat Emma Raution vielä kahdeksi vii-

koksi syksyllä kiertueelle vierailemaan Uudenmaan terveydenhuollon yksiköissä. 

         Emman kiertue                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 Uudenmaan sairaanhoitajien perhe- ja jäsentapahtuma järjestettiin 8.6.2019 klo 10:00 – 14:00 

Mustikkamaan Seikkailupuisto Korkeessa. Tarjolla oli kaksi eri kiipeilyrataa ja geokätköilyä. Päivään 

osallistui 20 henkilöä. 

 Opiskelijainfo: Jaana Kotila kertoi Sairaanhoitajaliiton toiminnasta aloittaville ryhmille Metropolia 

AMK:n Myllypuron kampuksella 28.8.2019. 

 Shaktajooga-kokeilutunteja järjestettiin jäsenille neljä kertaa: 19.9.2019 klo 16:30 – 18:00, 

29.9.2019 klo 15:00 – 16:30, 30.9. klo 16:30 – 18:00 ja 9.10.2019 klo 19:00 – 20:30 Shakta Jooga-

koulun tiloissa Kalasatamassa.  

 Anne Rajatammi kävi kampusvierailuilla kertomassa uratarinaa Metropolian sairaanhoitajaopiskeli-

joille 1.10.2019 ja 2.10.2019. Anne vieraili myös Laurean Tikkurilan kampuksella 7.10.2019, 

19.11.2019 ja 21.11.2019. 

 Opiskelijainfo: Anne Rajatammi kertoi Sairaanhoitajaliiton toiminnasta valmistuville ryhmille Metro-

polia AMK:n Myllypuron kampuksella 15.10.2019 klo 14:15 – 15:00.  

 Joulujuhlaa vietettiin Ravintola Ostrobotnian Tina Klubissa 28.11.2019. Tilaisuudessa juhlistettiin 

Sairaanhoitajaliiton palkitsemia kuutta uusimaalaista Nouseva tähti -tunnustuksen saajaa ja uutta 

Vuoden uusmaalaista sairaanhoitajaa. Joulujuhlaan osallistui 40 henkilöä. 

 Anne Rajatammi kävi kertomassa uratarinaa sairaanhoitajaopiskelijoille Diakin Helsingin kampuk-

sella 18.12.2019. 

 

6. Opinto- ja koulutustoiminta 

 

 Opiskelijaworkshop -tilaisuus pidettiin 9.5.2019 klo 11:00 – 18:00 Metropolia AMK:n Myllypuron 

kampuksella. Uudenmaan sairaanhoitajien Akuuttihoitotyön työryhmä oli suunnitellut opiskelijoille 

toimintapisteitä työpajaan. 

 Uudenmaan sairaanhoitajat osallistuivat 15.5.2019 Peijaksen sairaalassa järjestettyyn DONOR – 

polkuun. Päivä piti sisällään opettavaisia hetkiä elinluovuttajan tunnistamisesta sekä elinsiirtopoti-

laan hoidosta noin 60:lle osallistujalle. Lisäksi kokemusasiantuntijat tarjosivat osallistujille arvok-

kaita näkemyksiä potilaan näkökulmasta. Uudenmaan sairaanhoitajilla oli tilaisuudessa ständi. 

 Inhimillinen ja laadukas ikäihmisten hoito – millaista osaamista ammattihenkilöiltä vaaditaan? 

Tämä tilaisuus pidettiin 24.9.2019 klo 13:30 – 17:00 yhteistyössä HTTS:n ja Tehyn Akateemiset jaos-

ton kanssa. Tilaisuus onnistui hyvin. Osallistujia oli 70 henkilöä.  Uudenmaan sairaanhoitajat vasta-

sivat ilmoittautumisista, mainonnasta ja kahvitarjoilusta. Tilaisuudessa Helsingin kaupungin kotihoi-

topäällikkö (TtT) Heidi Sipiläinen kertoi kaltoinkohtelusta ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä 

hoitohenkilöstön näkökulmasta ja miten sitä voidaan ehkäistä? Siun Soten valvontapäällikkö (TtT) 

Outi Kiljunen kuvaili, millaista osaamista vaaditaan hoitokodeissa työskenteleviltä hoitotyönteki-

jöiltä? EduPal-hankkeen projektipäällikkö, hoitotyön lehtori (TtM) Minna Hökkä kertoi palliatiivisen 

ja saattohoidon osaamisen kehittämisestä – nykytila ja tulevaisuuden näkymät. Uudenmaan sai-

raanhoitajat osallistuivat 10.10.2019 Töölön sairaalassa järjestettyyn DONOR -päivään. Osallistujille 

(100 kpl) maksettiin kahvitarjoilut. 



 

 Opiskelijaworkshop -tilaisuus pidettiin 10.12.2019 klo 10:30 – 16:00 Diak AMK:n Helsingin kampuk-

sella. Uudenmaan sairaanhoitajien Akuuttihoitotyön työryhmä oli suunnitellut opiskelijoille eri toi-

mintapisteitä työpajaan. 

6.1 Apurahat ja huomionosoitukset 

 

Apurahoja myönnettiin vuonna 2019 seuraavasti: 

Hakijan nimi Koulutus Myönnetty summa (€) 

Riikka Muotka 11th EANN Quadrennial Congress & SBNS Spring Meeting at Manchester Cen-

tral 
300  

Anu-Maija Kaihlanen European Academy of Nursing Science (EANS) Lissabon 300  

Tiina Ihalainen 11th Quadrennial Congress & SBNS Spring Meeting at Manchester Central 300 

Marja-Leena Löppö-

nen 
EBTA-kongressi, Firenze, Italia 300 

Kaisa Jakobsson The World Congress of Intensive Care  300, ei nostanut 2019 apurahaa 

Tarja-Riitta Niemelä Apulaisosastonhoitajapäivät, Turku 300  

Miina Lyytikäinen The Scandinavian Neurosurgical Society  (SNS) Tukholma 0€, koska saanut v. 2018 apura-

han  

Inkeri Hutri The Scandinavian Neurosurgical Society  (SNS) Tukholma 300  

Anna-Maija Nykänen 13th IAAS International congress on ambulatory surgery, Porto, Portugali 300  

Tuuli Oinonen HIMSS AND HEALTH 2.0 EUROPEAN CONFERENCE Helsinki 500  

Satu Lempinen 13th IAAS International congress on ambulatory surgery, Porto, Portugali 300  

Kirsi Leikoski 11th Congress of the European Pain Federation (EFIC) Valencia, Espanja 300  

Outi Saarelainen 11th Congress of the European Pain Federation (EFIC) Valencia, Espanja 300  

Myönnetään  3800€  

  



 

6.2 Huomionosoitukset

 

Uudenmaan sairaanhoitajien joulujuhlassa julkistettiin Vuoden 2019 Uusimaalainen sairaanhoitaja Risto Si-

nisalo. Tällä hetkellä Risto toimii Laakso-nimisellä lasten teho-osastolla Uudessa lastensairaalassa. Aikaisem-

min Risto Sinisalo on myös työskennellyt kuusi vuotta Meilahden teho-osastolla. Risto toimii lasten ECMO-

hoidon kouluttajana Uudessa lastensairaalassa, jolla on kansallinen vastuu lasten sydänleikkauksista ja elin-

siirroista sekä lasten ECMO-hoidon toteuttamisesta. Lisäksi hän toimii lasten teho-osaston laitevastaavaryh-

mässä lääkintälaitteiden käyttökouluttajana. Risto on kansainvälisen ELSO-rekisterin koordinaattori. Hänellä 

on hemodialyysi- ja ECMO-osaaminen. Risto Sinisalo on sairaanhoitajana ja kouluttajana jatkuvasti uutta tie-

toa hakeva, innostava ja mukaansatempaava. 

 

Uudeltamaalta vuoden 2019 nousevia tähtiä valittiin kuusi, joista neljä pääsi mukaan Uudensairaanhoitajien 

pikkujouluihin.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Nousevat Tähdet-palkinto jaettiin tänä vuonna neljättä kertaa. Vuoden 2019 Nousevat Tähdet Uudeltamaalta 

ovat: Miranda Austin, Gabriella Fabritius, Suvi Itkonen, Anu Koivunen, Sofia Lohilahti ja Hanna Ronikon-

mäki. 

Tunnustuksen myöntää Sairaanhoitajaliiton hallitus. Tavoitteena on palkita ja siten tehdä näkyväksi vasta 

uransa alussa olevia sairaanhoitajia, joilla on myönteinen ja kehittävä asenne hoitotyöhön ja osaamisen edis-

tämiseen. 

Vuoden 2019 yhdistysaktiiviksi valittiin Anne Rajatammi. Anne on toiminut Uudenmaan sairaanhoitajien hal-

lituksessa ja edustanut erittäin ansiokkaasti Uudenmaan sairaanhoitajia useissa oppilaitosten opiskelijain-

foissa, kampusvierailuissa ja Opiskelijaworkshopeissa vuonna 2019.  

 

 

 

 



 

7. Tiedotustoiminta ja vaikuttaminen 

 

7.1 Tiedottaminen  

Uudenmaan sairaanhoitajat ry on tehostanut vuoden 2019 aikana viestintäänsä jäsenistölle sosiaalisessa me-

diassa sekä uudistuneen uutiskirjeen myötä. Myös internet -sivut ovat toimineet aktiivisena viestinnän väli-

neenä erityisesti tapahtuma -ilmoitusten osalta. Viestinnästä on internet- sivujen osalta vastannut Jaana Ko-

tila. Jaana Kotila ja Marita Knuutila ovat tiedottaneet yhdistyksen toiminnasta jäsenistölle pääosin Sairaan-

hoitajalehden ”Menossa” -sivuilla palstailmoituksin sekä uutiskirjeen avulla (Postiviidakko). Uutiskirje on lä-

hetetty syyskuusta 2019 alkaen jäsenistölle kolme kertaa ja se on osoittautunut tehokkaaksi viestintäka-

navaksi jäsenistölle. Alueyhdistyksen sosiaalisen median päivityksistä ja tiedotuksesta (Facebook ja In-

stagram) ovat vastanneet hallituksen ja työryhmien jäsenet tarpeen mukaisesti. Lisäksi jäsenistöä on lähes-

tytty ilmoituksin ja sairaanhoitajaliiton materiaalein työpaikoilla tapahtuvilla käynneillä, oppilaitosvierailuilla 

sekä erilaisten tapahtumien yhteydessä.   

7.2 Yhteistyö sairaanhoitajaliiton kanssa  

Jaana Kotila on osallistunut edelleen APN työkuvien kehittämiseen Sairaanhoitajaliiton kanssa yhteistyössä. 

Sairaanhoitajaliitossa APN-asiantuntijatyöryhmä aloitti toimintansa syksyllä 2013 ja tällaisenaan ryhmän toi-

minta-aika tuli päätökseen 2018. Vuonna 2019 yhteistyö Sairaanhoitajaliiton kanssa on tapahtunut APN kou-

luttajien tapaamisissa, palvelumuotoilun suunnittelussa, hallitus ja valtuustotyöskentelyn kautta. 

 

7.3 Aktiivijäsenten kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset 2019 
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8. Alueyhdistyksen työryhmien toiminta 

 

8.1 Akuuttihoitotyön työryhmä  

Uudenmaan sairaanhoitajien akuuttihoitotyön työryhmä on aloittanut toimintansa vuonna 2015. Työryhmän 

tarkoituksena on edistää hoitohenkilöstön ymmärtämystä ja tietoutta akuuttihoitotyöstä monimuotoisissa 

toimintaympäristöissä. Uudenmaan sairaanhoitajien toiminnan tavoitteena on tarjota koulutuksen ja verkos-

toitumisen avulla tietoa ja tukea akuutin hoitotyön osaamiseen. Toiminnan suunnittelussa yhdistyksellämme 

on säännöllisesti kokoontuva asiantuntijaryhmä. Työryhmän puheenjohtajana toimii Helinä Heino. Työryh-

män sihteeri valittiin kokousten alussa ja se oli toimikaudella kiertävä. Muina työryhmän jäseninä olivat Tiia 

https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-10964-6_9
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-10964-6_9
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Saastamoinen, Mika Alastalo, Meeri Mustonen, Tiina Sköönilä, Elina Koota, Anne Rajatammi ja Lotta-Maija 

Tiikkainen. 

Uudenmaan sairaanhoitajien akuuttihoitotyön työryhmä kokoontui viidennen toimintavuotensa 2019 aikana 

viisi kertaa. Kaikki kokoukset pidettiin Skypen välityksellä. Akuuttihoitotyön ryhmä tallensi koulutustilaisuuk-

sien suunnitelmat ja kokousten pöytäkirjat Google Docs:iin. Uudenmaan sairaanhoitajien hallitus oli kokouk-

sessaan ehdottanut sairaanhoitajaopiskelijoille järjestettäväksi Opiskelijaworkshop -tilaisuuksia kolmeen 

pääkaupunkiseudun oppilaitokseen. Työryhmä suunnitteli Opiskelijaworkshopit Metropoliaan, Laureaan ja 

Diakiin. Metropolian Opiskelijaworkshop päädyttiin järjestämään sen verran yleisellä tasolla, että siihen voi-

vat osallistua kaikki terveysalan opiskelijat riippumatta opiskelijan opintojen vaiheesta. Metropolian Opiske-

lijaworkshop oli 9.5.2019 klo 12:00 – 18:00 Myllypuron kampuksella. Tapahtuman tavoitteena oli harjaan-

nuttaa opiskelijan päätöksentekotaitoja eri hoitotyön tilanteissa. Tapahtuman sisältöön suunniteltiin viisi – 

kuusi eri pistettä, joissa opiskelija kiersi oman toiveensa mukaisesti. Toimintatapana oli Non-Stop -piste, jossa 

oli avoin tila ja vapaa osallistuminen opiskelijoille. Kun opiskelija kiersi kaikki pisteet, sai hän ”palkkioksi” 

NEWS-pisteet, ISBAR-ohjeet ja ABCDE_ohjeet Sairaanhoitajaliiton ständiltä. Pisteet olivat: Elvytys – Tuomo 

Peltola, Medidyneltä, Tulkin käyttö – Anne Rajatammi, Haavanhoito, testaa osaamisesi – Helinä Heino, Pää-

töksenteko ABCDE-tarkkailussa, Kahoot – Meeri Mustonen, SH-liiton ständi, liiton markkinointia – Jaana Ko-

tila. Olimme myös suunnitelleet päihdepotilaan ABCDE-tarkkailun haasteet pisteen, mutta emme saaneet 

vastuuvetäjää siihen.  Opiskelijaworkshopia ei oltu mainostettu riittävästi, sillä tapahtumassa kävi vain n. 25 

opiskelijaa ja muutama opettaja. Lisäksi jaettiin leffalippuja Opiskelijaworkshopiin osallistuneille opiskeli-

joille.  

Toinen vastaavanlainen Opiskelijaworkshop -tapahtuma suunniteltiin järjestettävän Laurean Tikkurilan kam-

puksella 3.10.2019 klo 12:00 – 16:30. Kuitenkin akuuttihoitotyön työryhmän jäsenten ajanpuutteen vuoksi 

Laurean Opiskelijaworkshop -tapahtuma jäi toteuttamatta. Akuuttihoitotyön työryhmä suunnitteli Diakin 

Opiskelijaworkshopin ja työryhmä oli yhteydessä sähköpostitse eri toimintapisteiden suunnitteluasioista Dia-

kin opettajien kanssa. Diakin opiskelijaworkshop järjestettiin 52 sairaanhoitajaopiskelijalle lukujärjestykseen 

pakolliseksi. Opiskelijaworkshopin toimintapisteet olivat: Elvytys - Uskalla Auttaa koulutuspalvelut Oy, Tulkin 

käyttö – Anne Rajatammi, Haavanhoito, testaa osaamisesi – Helinä Heino, Päätöksenteko ABCDE -tarkkai-

lussa, Kahoot – Marita Knuutila ja SH-liiton markkinointiständi – Anne Jämsen. Diakin opettajat olivat jaka-

neet opiskelijat pienryhmiin ja ryhmät kiersivät eri pisteet järjestyksessä aikataulun mukaisesti. Eri pisteiden 

toiminnallinen osuus oli suunniteltu 45 min kestoiseksi. Opiskelijaworkshoppäivään osallistuvien opiskelijoi-

den kesken arvottiin leffalippuja. Opiskelijaworkshopin toimintapisteiden vastuuvetäjät saivat paljon positii-

vista palautetta opiskelijoilta. Opiskelijat toivoivat, että vastaavia tapahtumia järjestetään jatkossa. 

Työryhmä päätti tarjota luentoja Sairaanhoitajapäivien 2020 sessioon: Päivystys- ja akuuttihoitotyö. Tiia Saas-

tamoinen, Mika Alastalo, Helinä Heino, Elina Koota ja Meeri Mustonen kirjoittivat lyhyet kuvaukset Osaami-

nen akuuttihoitotyössä -luennoistaan. Tiia Saastamoinen kokosi tekstin ja lähetti luentoehdotukset Sairaan-

hoitajapäivien 2020 luennoista päättävälle valitsijaraadille. Akuuttihoitotyön työryhmä hyväksyttiin luennoi-

maan Sairaanhoitajapäiville 25.3.2020. Potilasturvallisen hoitotyön toteuttaminen akuuttihoitotyössä sisäl-

tää kolme luentoa: Turvallisen lääkehoidon osaaminen akuuttihoitotyössä – Tiia Saastamoinen, Haavahoidon 

erityispiirteet akuuttihoitotyössä – Helinä Heino ja Hoitotyösensitiiviset laatumittarit päivystyshoitotyössä – 

Meeri Mustonen. Mika Alastalo luennoi ammattikorkeakoulujen yhteissessiossa, jossa esitellään yleSHarvi-

ointi -hankkeessa kehitettyjä uudenlaisia osaamisen arviointimenetelmiä sekä niiden merkitystä sairaanhoi-

tajakoulutuksessa. Mika Alastalon luennon aihe on kliinisten osaamisalueiden arviointimenetelmien testaa-

minen. Elina Koota ei pääse luennoimaan Sairaanhoitajapäiville Näyttöön perustuvan hoitotyön toteuttami-

sesta päivystyshoitotyössä. 



 

8.2 Opiskelijatyöryhmä  

Opiskelijatyön tavoitteena on välittää tietoa sairaanhoitajan ammatista, ammatillisen järjestäytymisen hyö-

dyistä ja eduista sekä Sairaanhoitajaliiton ja Uudenmaan sairaanhoitajien toiminnasta. Tarkoituksena on ta-

voittaa mahdollisimman monet sairaanhoitajaksi, terveydenhoitajaksi, kätilöksi sekä ensihoitajiksi (AMK) 

opiskelevat opiskelunsa alussa ja ennen valmistumista. Tavoitteena on myös yhteistyön lisääminen oppilai-

tosten opettajien kanssa opiskelijatapaamisten, aulainfojen ja erilaisten tapahtumien yhteydessä. Uudella-

maalla eri työyksiköissä työskentelevät opiskelijatyöryhmän jäsenet tapaavat opiskelijoita myös työpaikoil-

laan lähes päivittäin. Opiskelijatyön yhdysjäsenenä SSL:ään päin on toiminut Eliisa Valovirta ja Anne Raja-

tammi. Vuonna 2019 valmistuville jäsenopiskelijoille jaettiin stipendejä á 50€ yhteensä 12kpl.  

Vuoden aikana käytiin useammassa eri koulussa esittelemässä Sairaanhoitajaliiton toimintaa sekä 

tapaamassa opiskelijoita. Tilaisuuksien yhteydessä opiskelijoille jaettiin erilaista Sairaanhoitajaliiton 

materiaalia, kuten Sairaanhoitajan kollegiaalisuusohjeet ja Sairaanhoitajien eettiset ohjeet sekä 

muuta materiaalia liittyen aiheisiin ISBAR, NEWS ja cABCDE. Opiskelijatoimintaan korvamerkityllä 

rahalla hankittiin tilaisuuksiin pientä tarjottavaa ja hankittiin opiskelijoille elokuvalippuja arvotta-

vaksi. Sekä keväällä että syksyllä valmistuvien opiskelijoiden juhlatilaisuuksiin välitettiin stipendejä. 

Tänä vuonna stipendit päätettiin antaa rahana.  

Keväällä tarjottiin ammattikorkeakoulu Metropoliassa syventävän vaiheen opiskelijoille kaksipäiväi-

nen luento syöpää sairastavan lapsen hoitotyöstä. Samalla opiskelijoille mainostettiin Sairaanhoita-

jaliittoa ja jaettiin opiskelijoille Sairaanhoitaja-lehtiä sekä Sairaanhoitajaliiton materiaalia. Syksyllä 

elokuussa ammattikorkeakoulu Metropoliassa käytiin pitämässä infotilaisuus Sairaanhoitajaliitosta 

aloittaville sairaanhoidonopiskelijoille. Lokakuussa ammattikorkeakoulu Metropoliassa tarjottiin sy-

ventävän vaiheen opiskelijoille kaksipäiväinen luento syöpää sairastavan lapsen hoitotyöstä sekä 

käytiin kertomassa valmistuville sairaanhoitajille Sairaanhoitajaliitosta.  

Loka- ja marraskuussa käytiin ammattikorkeakoulu Laurean Tikkurilan toimipisteessä kolmena päi-

vänä kertomassa Sairaanhoitajaliitosta, puhumassa työssä jaksamisesta ja samalla kerrottiin lasten 

puolella olevan sairaanhoitajan uratarinaa. 

Joulukuussa ammattikorkeakoulu Diakissa Helsingin kampuksella käytiin tapaamassa opiskelijoita, 

joilla oli menossa lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön harjoittelu. Samalla, kun kuultiin opiskeli-

joiden ajatuksia hoitotyöstä, niin kerrottiin, että millaista on olla töissä Uudessa Lastensairaalassa ja 

esiteltiin Sairaanhoitajaliiton toimintaa. 

 

8.3 Yhteiskunnallisen vaikuttamisen työryhmä  

Uudenmaan sairaanhoitajien aloitteesta Sairaanhoitajaliitossa toimiva yhteiskunnallisen vaikuttamisen työ-

ryhmä on kokoontunut vuonna 2019 kolme kertaa. Työryhmä toimii laaja-alaisesti koko maan alueella ja 

alueyhdistykset ovat voineet nimetä edustajiaan työryhmään. Uudeltamaalta ryhmässä toimii Ulla Palomäki 

ja Minna Lahnalampi-Lahtinen. Työryhmä toimii vuorovaikutteisesti yhdessä liiton kanssa, antaen tukensa 

liitosta pyydettäviin kannanottoihin ja lausuntoihin, ottamalla kantaa valtakunnallisen tason sote valmiste-

luun ja loppuvuodesta 2018 valmistautuen tuleviin kevään 2019 eduskuntavaaleihin. Sairaanhoitajaliitto tu-

lee kysymään eduskuntavaaliehdokkailta tärkeitä kysymyksiä sairaanhoitajien työn kannalta ja siten haasta-

maan myös sairaanhoitajataustaiset ehdokkaat. 

Uudellamaalla jäsenet toimivat edelleen kunnallispolitiikka ja ammattiyhdistystasolla mukana. 



 

 

9. Seniorisairaanhoitajat 

 

Uudenmaan Seniorisairaanhoitajien vuosikokous pidettiin 22.1.2019 klo 16:00 – 17:00 Kampin palvelukes-

kuksen ruokasalissa, jossa Jaana Kotila kävi esittäytymässä. Senioritoiminta on ollut erittäin aktiivista ja 

eläkkeellä olevat sairaanhoitajat ovat järjestäneet todella paljon erilaisia tapahtumia vuoden aikana. Se-

niorijaoston toimintakertomus on erillinen. 

10. Kuluneen vuoden arviointia 

 

Vuonna 2019 keskityimme yhdistyksen perustoimintaan ja uuden nelivuotisen hallituskauden toiminnan 

käynnistämiseen. Uudenmaan sairaanhoitajat jatkoivat edelleen vahvaa yhteistyötä valtuuston kanssa. Yh-

distyksen tavoitteena on edelleen lisätä jäsenlähtöistä toimintaa ja etuja sekä saada uusia toimijoita mukaan 

innostavaan porukkaan.   

Yhdistyksemme on jatkanut kuluneella toimikaudella jäsenlähtöisen toiminnan tukemista ja kehittämistä 

sekä lisännyt yhteistyötä muun muassa koulutusten suhteen Hoitotyön tutkimusseuran (HTTS), Tehyn Aka-

teemiset jaoston ja HUS:n kanssa yhteistyöllä järjestettävillä jäsenille ilmaisilla koulutuksilla. Olemme pyrki-

neet tukemaan jäsenistömme yhteisöllisyyttä, virkistäytymistä ja ammatillista osaamista sekä tuomaan esille 

yhteiskunnallisia asioita.  

Uudenmaan sairaanhoitajien aloitteesta on jatkettu Sairaanhoitajaliiton toiminnan kehittämistä ja edistetty 

rakennemuutoksen valtuustoaloitetta. Sairaanhoitajaliiton palvelumuotoilun toteutus hyväksyttiin syysval-

tuustossa 2019.  Lisäksi Uusimaa pilotoi opiskelijan palkkaamista kesätöihin, panostaaksemme työpaikkavie-

railuihin jäsenistön tapaamiseksi. Yhteistyötä on tehty muiden Sairaanhoitajaliiton valtuuston jäsenten ja alu-

eellisten puheenjohtajien kanssa. Toimintaa on kehitetty Sairaanhoitajaliiton toiminta- ja taloussuunnitel-

man mukaisesti ja tämä on pyritty huomioimaan myös taloudellisessa suunnittelussa. 


