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Katsaus Uudenmaan sairaanhoitajien vuoteen 2020  
 

Kukaan ei osannut aavistaa miten ajankohtainen sairaanhoitajaliiton #maailmailmansairaanhoitajia-kam-

panja olisi. Tarkoitus oli herättää keskustelua ja saada ihmiset pohtimaan tämän hetken tilannetta. Sairaan-

hoitajapula on todellista ja haluamme olla osaltamme keskustelemassa siitä. WHO totesi, että Sairaanhoita-

jat ovat kaikkien terveysjärjestelmien selkäranka. Monet sairaanhoitajat löysivätkin itsensä etulinjasta koro-

nan vastaisessa taistelussa. Uudenmaan sairaanhoitajat osallistuivat myös laajasti koronareportaasin tuot-

tamiseen keväällä 2020 @sairaanhoitajalehti kanssa. On tärkeää, että sairaanhoitajien ääni kuuluu. 

 

Työhyvinvointi on yhdistelmä yksilön ja yhteisön hyvinvointia. Olemme osaltamme tukeneet sairaanhoita-

jien työhyvinvointia muun muassa ystävänpäivän Linnanmäki-lipuilla sekä ”toimisto piknik” -arvonnoilla, 

joita voittivat kuusi eri työyhteisöä. Koronan etulinjaan toimitettiin kasseja ja ”herkkuja” tuen osoitukseksi. 

Opiskelijoille tarjottiin ”lääkelaskutyöpaja iltapalalla”. Koronan vuoksi opiskelijoita on myöhemmin tavattu 

verkkovälitteisesti, jopa 12:sta eri tapahtumassa. Tarjolla on ollut luentoja, tukea harjoittelun tavoitteiden 

ymmärtämiseen, harjoittelun reflektointiin sekä useita arvontoja. Opiskelijatyö on kantanut hedelmää ja 

meillä on 160 opiskelijajäsentä enemmän viime vuoden tämänhetkiseen ajankohtaan nähden. Eri oppilai-

toksiin myönnettiin opiskelijoille myös useita stipendejä. Uudenmaan sairaanhoitajat tukivat lisäksi valta-

kunnallista Donor -viikkoa HUS alueen eri sairaaloissa. 

 

Sairaanhoitajia palkittiin vuoden aikana erilaisilla tunnustuksilla. Ulla-Maija Tiittanen, Espoon sairaalasta, 

valittiin vuoden Uusimaalaiseksi sairaanhoitajaksi. Häntä kuvattiin sanalla ”äidillinen”; hän ottaa kaikki sii-

piensä suojaan niin potilaat, kuin koko henkilökunnan ja opiskelijatkin. Sairaanhoitajaliiton Nousevat Täh-

det -tunnustus jaettiin tänä vuonna viidettä kertaa. Vuoden 2020 tunnustuksia tuli Uudellemaalle ennätyk-

selliset seitsemän kappaletta. Nousevat Tähdet -tunnustuksen tavoitteena on palkita ja siten tehdä näky-

väksi vasta uransa alussa olevia sairaanhoitajia, joilla on myönteinen ja kehittävä asenne hoitotyöhön. Sai-

raanhoitajaliiton koronatunnusten ehdotusten tulva kertoi tärkeän viestin ammattikunnan yhtenäisyydestä 

ja kollegiaalisuudesta. Useat sairaanhoitajat Uudenmaan alueella saivat myös näitä tunnustuksia. Kyllikki 

Pohjalan -muistorahaston tunnustus myönnetään vuosittain Sairaanhoitajaliiton jäsenille erityisistä ansi-

oista hoitotyössä. Tänä vuonna tunnustuksen saivat Uudenmaan sairaanhoitajat ry:n jäsenet Outi Ahonen, 

Ulla Palomäki ja Petra Marjamaa. Kunniajäseneksi kutsuttiin valtuuston puheenjohtajana toiminut Terhi 

Reunama. 

 

Sairaanhoitajaliiton palvelumuotoilu käynnisti suuren kehittämisprojektin tammikuun 2020 alussa. Järjestö-

kenttä on muutoksessa ja meidän pitää muuttua mukana; tarvitaan sekä rakenteellisia että sisällöllisiä muu-

toksia. Tavoitteena on tuoda toimintaa lähemmäksi jäseniä alueilla. Tähän pyritään verkottuneella toimin-

tamallilla ja yhteisillä kampanjoilla sekä jäsenpalveluiden kehittämisellä. Uudenmaan sairaanhoitajat on 

tässä  mukana. Projekti jatkuu vielä 2021 puolella. Sairaanhoitajien pitää säilyttää yhteiskunnallisesti vaikut-

tava asemaansa ja vahva yhteinen brändi. 

 

Uudenmaan sairaanhoitajat ry hallitus 

Puheenjohtaja, Jaana Kotila 

 

 

 



 

 

1. Toiminta-ajatus   

 

Uudenmaan sairaanhoitajat ry on toiminnassaan sitoutunut toteuttamaan Suomen sairaanhoitajaliiton pää-

määriä ja tavoitteita. Yhdistyksen toiminta suunnitellaan Sairaanhoitajaliiton pitkän aikavälin tavoitteiden 

mukaisesti. Alueyhdistyksen toiminnan tavoitteena on, että Uudenmaan sairaanhoitajat ry tunnetaan ajan 

haasteisiin vastaavana, uudistuskykyisenä ja sairaanhoitajien yhteisöllisyyttä tukevana yhdistyksenä. Yhdistys 

tarjoaa jäsenille korkeatasoista koulutusta, virkistäytymistä ja verkostoitumisen mahdollisuutta. 

2. Yhdistyksen toiminta  

 

 

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 ja Birgitta Tetri. 

Varajäsenet: Linda Luoma, Mika Alastalo, Anne Rajatammi ja Heini Herranen. Heini Herranen ilmoitti eroa-

vansa hallituksesta sähköpostitse 13.1.2020. Vuonna 2019 vaalissa hallitukseen ei saatu tarpeeksi ehdok-

kaita, joten kevätkokouksessa 2020 pidettiin täydennysvaali. Kevätkokouksessa hallitukseen valittiin varsi-

naiseksi jäseneksi Emma Rautio sekä varajäseniksi Tiina Aho ja Elina Kuhna.  

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

hoitajien hallituksen opiskelijajäsenenä on toiminut Emma Rautio 10.9.2018 – 23.6.2020. Kevätkokouksessa 

23.6.2020 hallituksen opiskelijajäseneksi valittiin Mari Kalvi. 

Uudenmaan sairaanhoitajien hallitus on pitänyt vuoden 2020 aikana 9 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. 

Terhi Reunama ilmoitti eroavansa valtuustosta ja muuttavansa pois Suomesta, joten hänen tilalleen kevät-

kokouksessa valittiin valtuustoon Birgitta Tetri. 

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

Valtuusto kokoontui kaksi kertaa vuodessa valtuuston kokoukseen sekä kerran syysseminaariin linjaamaan 

tulevaa. 

 

Talous  

Uudenmaan sairaanhoitajat ry sai vuonna 2020 yhdistyksen varsinaiseen toimintaan Suomen Sairaanhoita-

jaliitto ry:ltä liittomaksupalautusta yhteensä 27 787,74 € (v.2019 +28 163,50 €), joka sisälsi ylimääräisen 

500€ jäsenten työhyvinvoinnin tukemiseen. Uudenmaan sairaanhoitajat ry:n varsinaisen toiminnan tilikau-

den 1.1.-31.12.2020 tulos oli ylijäämäinen 6387,54€ +/- 0 € talousarviosuunnitelmaan nähden (v.2019 yli-

jäämäinen +5048,14 €). Vuoden aikana oli tarkoitus kuluttaa edellisen vuoden ylijäämää panostamalla eri-

tyisesti sairaanhoitajien juhlavuoden tapahtumiin, jotka olisivat huipentuneet syksyn Gaalaan ja siihen liit-

tyviin koulutuksiin. Koronapandemian vuoksi tapahtumia ei voitu järjestää. Ylijäämää muodostui niistä sekä 

nostamatta jääneistä apurahoista sekä muutenkin supistuneesta toimintamahdollisuuksista. Kuitenkin 

etenkin huoneiston vuokraaminen vähentyi, josta tuottoja tuli n. 2500 € alle budjetin laskelman. Yhdistyk-

sen tilikauden tulos verojen ja rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen oli ylijäämäinen yhteensä 5717,75 €. 

Yhdistys on vakavarainen. Omaa pääomaa on 374 820,51 € ja vieraan pääoman osuus on 59 710,11 €. Oma 

pääoma muodostuu As Oy Pasilanheikissä sijaitsevasta huoneisto-osakkeesta (3 h + kt, 63,5 m2), 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 2020 maksettiin lainanlyhennystä 8380,13 € ja korkoja kuluineen 

638,98 € 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. Ko-

ronatilanne vaikutti huoneiston vuokraukseen vuoden 2020 aikana. Vuokraustoiminnan lisäksi huoneistolla 

pidettiin hallituksen kokouksia ja opiskelijatyön tapahtuma. 



 

Vuonna 2020 huoneiston vuokrauksesta saatiin tuloja yhteensä 5800 € (v. 2019 11 920 €). 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.  

 

 

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

den hoitamista varten oma WhatsApp-ryhmä. Vuonna 2020 huoneistovastaavana toimivat Marita Knuutila 

ja Linda Luoma ad 31.1.; Linda Luoma ja Emma Rautio ad 30.9. sekä Emma Rautio ja Mari Kalvi alk. 1.10. 

Lisäksi huoneistovastaavien tukena oli taloudenhoitaja Tuuli Oinonen, joka vastasi varausmaksujen seuran-

nasta ja älylukon käytöstä. 

 

5. Yhdistyksen tapahtumat, koulutus ja edustaminen 

 

Vuosi aloitettiin pitämällä yhdistyksen suunnitteluseminaari ja hallituksen kokous 11.1.2020 klo 10:00 – 

15:00 Ravintola Sunnin Palmukabinetissa ja tilaisuuteen osallistui 8 hallituksen jäsentä, joista yksi jäsen 

osallistui kokoukseen WhatsAppin välityksellä.  

 Suomen Sairaanhoitajaliitto käynnisti maanlaajuisen Kadonnut / Oletko nähnyt häntä? -kampanjan 

9.1.2020, jossa etsittiin kadonneita sairaanhoitajia salaperäisten katoamisilmoitusten avulla. Katoa-

misilmoituksia nähtiin julkisissa liikennevälineissä ja niitä jaettiin kaduille sekä työpaikoille. Sairaan-

hoitajaliiton imagokampanja herätteli keskustelua sairaanhoitajien arvostuksesta ja heidän työnsä 

merkityksestä. Sairaanhoitajaliiton kampanja käynnistyi WHO:n kätilöiden ja sairaanhoitajien kan-

sainvälisen juhlavuoden kunniaksi. Ajoitus tammikuun 2020 aikana oli myös osuva kevään työsopi-

musneuvottelujen kannalta.   
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 Shaktajoogan kokeilutunnit järjestettiin jäsenille ke 8.1.2020 klo 15 – 16:30, su 26.1.2020 klo 15 – 

16:30, ke 5.2.2020 klo 19 – 20:30 ja su 16.2.2020 klo 15 – 16:30 Shakta Joogakoulun tiloissa Kalasa-

tamassa. Joogatapahtumista tiedotettuun uutiskirjeessä, Instagramissa ja Facebookissa. Joogaan 

ilmoittautui 8 – 11 osallistujaa / kerta. Joogaan osallistui 6–10 henkilöä / kerta.  

 Anne Rajatammi piti Sairaanhoitajaliiton infon aloittaville opiskelijoille 20.1.2020 Metropoliassa. 

 Malmin sairaalassa oli avoimet ovet -tapahtuma 6.2.2020. Kaikkiin oppilaitoksiin meni tieto ko. ta-

pahtumasta. Tehy, Sairaanhoitajaliitto ja Seure olivat tapahtumassa mukana. Tapahtumassa kävi n. 

200–300 henkilöä. 

 Pieni merenneito teatterimusikaali oli jäsenille to 6.2.2020 klo 18:30 alkaen Helsingin kaupunginte-

atterissa. Teatteriesitystä oli katsomassa 19 henkilöä.  

 Linnanmäkilippuja tilattiin jäsenille 155 kpl jäsenetuhintaan. Liput lähetettiin jäsenille postitse. 

 Sairaanhoitajaliiton palveluiden ja palvelumuotoilun työpaja pidettiin aluetoimijoille 8.2.2020. 

 Lääkelaskutyöpaja pidettiin Uudenmaan sairaanhoitajat ry:n asunnolla 25.2.2020. Työpajaan osal-

listui 11 henkilöä. 

 Anne Rajatammi piti Tulkin käyttö hoitotyössä -luennon ja Sairaanhoitajaliiton infon valmistuville 

opiskelijoille Metropoliassa 3.3.2020. 

 Anne Rajatammi piti koko päivän mittaisen luennon syöpää sairastavan lapsen hoitotyöstä 5.3.2020 

Metropoliassa. 

 Anne Rajatammi piti 10.3.2020 Laureassa Sairaanhoitajaliiton infon ja uratarinan englanniksi, De-

gree Programme in Nursing.  

 Sairaanhoitajapäivät 25.3. – 26.3.2020 siirrettiin vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi pidettä-

väksi 24. 9. – 25.9.2020. 95-vuotiaan Sairaanhoitajaliiton juhlavuoden gaalajuhlatilaisuus oli suunni-

teltu pidettäväksi 25.3.2020, mutta sekä sairaanhoitajapäivät että iltajuhla jouduttiin siirtämään 

koronaepidemian vuoksi. 

 Kansainvälistä sairaanhoitajan päivää 12.5.2020 vietettiin koronaepidemian vuoksi poikkeustilan-

teessa. Uudenmaan sairaanhoitajat tukivat ja toivat iloa hoitajille uuteen arkeen järjestämällä työ-

hyvinvointikampanjan. Kampanjassa tuli lähettää kommentti, miksi työyhteisösi kaipaisi tsemp-

pausta ja piti kertoa idea yhteisöllisen jaksamisen keinoksi. Kampanjan päätyttyä lähetettiin kuu-

delle työyhteisölle 100 €:n suuruiset ruokalahjakortit.  

  



 

  

 

Uudenmaan sairaanhoitajat ry halusi ilahduttaa ja tukea hoitajien työhyvinvointia työntäyteisen ja 

poikkeuksellisen kevään jälkeen.  

              Hyvinkään sairaalan infektio-ja keuhko-osasto kiittää työhyvinvointilahjakortista. 

Hyvinkään Veteraanitalon henkilökunta oli yksi kuudesta hyvinvointilahjakortin saajasta. ”Tällä 

muistamisella saamme tsemppausta työyhteisöllemme korona-arjen keskelle. Paljon on tehty ja 

mietitty, miten asukkaiden ja henkilökunnan hyvinvointia ylläpidetään näinä poikkeusaikoina. Onni 

on huippuhyvä työyhteisö ja tällaiset muistamiset! ” 

Kiitos Jorvi Ne3 puolesta! hankittiin aamupalatarvikkeita, josta riittää syötävää useamman vuo-

ron iloksi! Osui juuri oikeaan päivään, ainakin aamuvuorossa huhkittiin sellaisella kiireellä kiitos 

vielä  

Etelän kotisairaala piti toimistopicnikin. Kaikki olivat kovin iloisia tästä, ja kyllä se vain todettava on, 

että pienikin muutos arkeen antaa voimia työhön! 

 

 Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous, Mannerheim sali 22.4.2020 peruutettiin ja siirrettiin 

pidettäväksi 23.6.2020 klo 17:00 alkaen Hotelli Arthurissa. Kevätkokoukseen osallistui 27 henkilöä, 

joista 19 oli paikan päällä ja 8 etänä. Hallitukseen valittiin varsinaiseksi jäseneksi Emma Rautio sekä 

varajäseneksi Tiina Aho ja Elina Kuhna. Hallituksen opiskelijajäseneksi valittiin Mari Kalvi. Valtuus-

toon valittiin Birgitta Tetri.  

                  



 

 Tiina Aho ja Mari Kalvi osallistuivat Tehyn aluetoimiston yhteiseen etätapaamiseen Teamsin välityk-

sellä 1.9.2020. 

 Anne Rajatammi piti Lasten syöpähoitotyö -luennon (etänä) Laureassa 11.9.2020. Anne piti koko 

päivän mittaisen luennon syöpää sairastavan lapsen hoitotyöstä (etänä) Metropoliassa 6.10.2020. 

 Anne Rajatammi piti lisäksi Sairaanhoitajaliiton infon valmistuville opiskelijoille (etänä) 13.10.2020 

Metropoliassa. 

 Sairaanhoitajapäivät 24.9. – 25.9.2020 siirrettiin vallitsevan koronatilanteen vuoksi pidettäväksi 

27.5. – 28.5.2021. Sairaanhoitajapäivien yhteydessä pidettävä iltajuhla siirrettiin myös pidettäväksi 

vuoden 2021 päivien yhteydessä. 

 Euroopan elinsiirtoviikkoa vietettiin viikolla 41. Uudenmaan sairaanhoitajat ry olivat mukana HUS:n 

sairaaloiden Donorpolku -tapahtumissa muun muassa Meilahdessa, Peijaksessa, useilla osastoilla 

Malmin sairaalassa ja Hyvinkään sairaalassa. 

 Anne Rajatammi piti Uratarina ja vinkkejä harjoitteluun -aiheesta luennon (etänä) DIAK:n sairaan-

hoitajaopiskelijoille 21.10.2020.  

 Sairaanhoitajaliiton jäsenet viettivät yhteistä virtuaalista VIP-iltaa 6.11. klo 19:00. Illan juontajina 

toimivat Jaakko Saariluoma ja co-hostina sairaanhoitaja Mia Apajalahti. Ohjelmassa oli huippumu-

siikkia, taikuutta ja elämyksiä. 

 Anne Rajatammi piti Uratarina ja sairaanhoitajaliiton info (etänä) Laurean opiskelijoille 18.11.2020. 

Anne piti myös Mukana harjoittelun reflektiossa ja Lasten syöpähoitotyön -luennot (etänä) DIAK:n 

opiskelijoille 15.12.2020. 

 Uudenmaan sairaanhoitajien hallituksen vuoden viimeinen kokous pidettiin Ravintola Sipulissa 

30.11.2020. Osa hallituksen jäsenistä osallistui kokoukseen Teamsin välityksellä. Kokouksen jälkeen 

vietettiin pikkujouluja kymmenen hengen kokoonpanolla koronaviruspandemian aiheuttamien ko-

koontumisrajoitusten vuoksi. Tilaisuudessa juhlistettiin uutta Vuoden uusimaalaista sairaanhoita-

jaa.                                      

 Uudenmaan sairaanhoitajat kävivät onnittelemassa Sairaanhoitajaliiton palkitsemia seitsemää uusi-

maalaista Nouseva tähti -tunnustuksen saajaa työpaikoillaan.  

 

 

 



 

6. Opinto- ja koulutustoiminta 

 

 Sairaanhoitajaliitto järjesti maaliskuusta lähtien useita maksuttomia webinaarikoulutuksia jäsenil-

leen (9kpl keväällä ja 7 kpl syksyllä), joita markkinoitiin aktiivisesti myös Uudenmaan sairaanhoitajat 

ry:n toimesta. Uudenmaan sairaanhoitajat mainostivat webinaareja uutiskirjeen ja sosiaalisen me-

dian kanavien kautta.   

 Euroopan elinsiirtoviikkoa vietettiin viikolla 41. Uudenmaan sairaanhoitajat ry olivat mukana HUSn 

sairaaloiden Donorpolku -tapahtumissa, kuten mm. Meilahdessa, Peijaksessa, useilla osastoilla Mal-

min sairaalassa ja Hyvinkään sairaalassa. Donorpolku keräsi paljon ihmisiä näissä eri sairaaloissa jär-

jestettyihin tapahtumiin. Donorpolku kuvaa elinluovutukseen liittyvää toimintaa mahdollisimman 

monipuolisesti. Elinluovutus nähdään tärkeänä asiana sairaalassa ja donorpisteen avulla samalla 

voidaan vaikuttaa hoitohenkilökunnan käsityksiin elinluovutusprosessista. Uudenmaan sairaanhoi-

tajat ry olivat mukana hoitamassa eväspuolta. 

    
Peijaksen päivystysalueella pidettiin elinluovutus- ja elinsiirtoviikon koulutuspäivä - Donorpolku. Koulutuspäivään osallistuivat Peijaksen 

yhteispäivystyksen ja tehovalvontaosaston vastuuhoitajat. 

 Johtamisosaaminen ja resurssien johtaminen terveydenhuollossa – mitä se nyt on ja miltä tulevai-

suus näyttää? Tämä kaikille avoin ja maksuton tilaisuus pidettiin 28.10.2020 klo 14:00 – 16:15 

etäyhteyden välityksellä (Microsoft Teams) yhteistyössä HTTS:n ja Tehyn Akateemiset jaoston 

kanssa. Uudenmaan sairaanhoitajat ovat vastanneet edellisinä vuosina kahvitarjoilusta osallistujille, 

mutta tarjoiluja ei voitu tällä kertaa järjestää etänä toteutuksen vuoksi. Tilaisuus onnistui hyvin. 

Osallistujia oli 200 henkilöä. Tilaisuudessa FT Vuokko Pihlainen kertoi asiantuntijoiden käsityksistä 

johtamisosaamisen nykytilasta ja tulevaisuuden suunnista suomalaisissa sairaaloissa 2030. TtT Outi 

Tuominen piti luennon hoitohenkilökunnan äkillisten poissaolojen hallinnasta sairaaloissa.   

 

6.1 Apurahat  

 

Apurahoja oli jaossa 3000 € ja myönnettiin vuonna 2020 1100 €, jakautuen kolmelle hakijalle. Kuitenkaan 
kukaan heistä ei päässyt osallistumaan koulutuksiin ja eivät siksi nostaneet hakemiaan apurahoja. 

 

6.2 Huomionosoitukset

Kyllikki Pohjalan -muistorahaston tunnustus myönnetään vuosittain Sairaanhoitajat jäsenelle erityisistä ansi-

oista hoitotyössä. Petra Marjamaa ja Ulla Palomäki saivat tunnustuksen pitkäaikaisesta aktiivisesta toimin-

nasta Uudenmaan sairaanhoitajat ry:n alueyhdistyksessä ja Sairaanhoitajaliitossa, hoitotyön käytäntöjen ke-

hittämisestä ja rohkeuden osoittamisesta hoitotyön ja sairaanhoitajien arvostuksen puolestapuhujina. Ulla 

toimii KeuSotessa hoitotyön esimiehenä ja Petra toimii Uudessa Lastensairaalassa ylihoitajana. 



 

 

Ulla Palomäki                           Petra Marjamaa                             Outi Ahonen  

Outi Ahoselle myönnettiin myös Kyllikki Pohjala tunnustus Uudenmaan sairaanhoitajien valtuustoryhmän ve-

täjänä ja erityisistä ansioistaan hoitotyön hyväksi erityisesti digitaalisen osaamisen kehittäjänä sekä sairaan-

hoitajaliiton E-health strategisen suunnitelman edistäjänä. Outi väitteli 7.2.2021, aiheenaan sosiaali- ja ter-

veydenhuollon sähköisten palveluiden osaamisen arviointimittari. Outi työskentelee Laura ammattikorkea-

koulussa. 

Uudenmaan sairaanhoitajien pikkujoulujuhlassa julkistettiin Vuoden 2020 Uusimaalainen sairaanhoitaja 

Ulla-Maija Tiittanen. Tällä hetkellä Ulla-Maija työskentelee sairaanhoitajana haavaosastolla 1 Espoon sairaa-

lassa. Hän on ollut alusta asti suunnittelemassa Espoon sairaalaa, sen haavaosaston toimintaa ja toiminta-

mallin luomista. Ulla-Maija on kehittänyt vahvasti kirjaamista koko sairaalassa, kouluttanut ja opastanut laa-

jasti henkilökuntaa. Hän on kehittänyt omaa ammattiosaamistaan erilaisilla koulutuksillaan jatkuvasti. Ulla-

Maija on tehnyt pitkän työuran sairaanhoitajana.  Ulla-Maijalla Tiittaselle on kehittynyt vankka ammattitaito 

ja osaaminen, jota hän jakaa mielellään muille koko sairaalassa. Hän on sairaanhoitaja, joka on ammatistaan 

ylpeä ja toimii potilaiden parhaaksi kokonaisvaltaisesti työyhteisössään. Ulla-Maija on äidillinen persoona 

työyhteisössään, joka ottaa kaikki siipiensä suojaan; potilaat, koko henkilökunnan ja opiskelijat. Hän hoitaa 

aina potilaan parasta ajatellen, huomioiden omaiset ja kunnioittaen potilaan itsemääräämisoikeutta. 

 

Ulla-Maija Tiittanen 

 



 

Uudeltamaalta vuoden 2020 Nousevia Tähti -tunnustuksen saajia valittiin seitsemän, joita kukitettiin heidän 

työyksiköissään joulukuussa. Nousevat Tähdet -palkinto jaettiin tänä vuonna viidettä kertaa. Tunnustuksen 

myöntää Sairaanhoitajaliiton hallitus. Tavoitteena on palkita ja siten tehdä näkyväksi vasta uransa alussa ole-

via sairaanhoitajia, joilla on myönteinen ja kehittävä asenne hoitotyöhön ja osaamisen edistämiseen.  

 

Vuoden 2020 Nousevat Tähdet Uudeltamaalta ovat:  

Iina Aaltonen, Psykiatria, Porvoon sairaala, HUS (oik) 

Linda Sandberg, os. 3, Porvoon sairaala, HUS (vas) 

Senni Jokimies, Silmäklinikka, Lastenyksikkö, HUS 

Noora Hämäläinen, Psykiatria, Lastenpsykiatrian päiväosasto, HUS (vas) 

Juulia Mattila, vuodeos. Taika, Uusi Lastensairaala, HUS 

Anna Blubaum, os. 8, Syöpätautien klinikka, HUS 

Lasse Luukkaa, Meilahden Anestesia- ja leikkausosasto, HUS 

 

 

 

 



 

Vuoden 2020 yhdistysaktiiviksi valittiin Marita Knuutila. Marita on toiminut Uudenmaan sairaanhoitajien hal-

lituksessa ja on toiminut aktiivisesti muun muassa uutiskirjeen toimittajana ja jäsentapahtumien järjestäjänä. 

Marita toimii HUS Akuutissa kliinisenä asiantuntijana. 

 

6.3 Kunniajäsenet 

Kunniajäseniä oli 7 ja nyt 2020 valitut Terhi Reunamaa ja Kaija Sailo . 

Uudellamaalla on nyt yhteensä 9 kunniajäsentä.

 

 

 

 

7. Tiedotustoiminta ja vaikuttaminen 

 

7.1 Tiedottaminen  

Uudenmaan sairaanhoitajat ry on jatkanut vuoden 2020 aikana tehostettua viestintäänsä jäsenistölle sosiaa-

lisessa mediassa sekä uutiskirjeen avulla. Myös internet -sivut ovat yksi aktiivisen viestinnän välineistä, eri-

tyisesti tapahtuma -ilmoitusten osalta. Viestinnästä on internet- sivujen osalta vastannut Jaana Kotila. Jaana 

Kotila ja Marita Knuutila ovat tiedottaneet yhdistyksen toiminnasta jäsenistölle pääosin Sairaanhoitajalehden 

”Menossa” -sivuilla palstailmoituksin sekä uutiskirjeen avulla (Postiviidakko). Uutiskirjeitä lähetettiin vuoden 

2020 aikana viisi kertaa. Uutiskirjeisiin koottiin tiedotettavaa muun muassa tapahtumista, tapahtumien pe-

ruutuksista koronatilanteen vuoksi, arvonnoista sekä tunnustuksen saajista. Lisäksi Uudenmaan sairaanhoi-

tajat ry on panostanut sosiaalisen median viestinnän aktiiviseen ylläpitoon vuoden 2020 aikana. Alueyhdis-

tyksen sosiaalisen median päivityksistä ja tiedotuksesta (Facebook ja Instagram) ovat vastanneet hallituksen 

ja työryhmien jäsenet. Lisäksi jäsenistöä on lähestytty ilmoituksin ja sairaanhoitajaliiton materiaalein työpai-

koille ja oppilaitoksiin lähetettyjen materiaalien avulla. 

 



 

 

Uutiskirje tilastot (tavoitettavuus, avaussuhde OR ja klikkaussuhde CTR) 

 

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 2019–2020 yhteistyö Sairaanhoitajaliiton kanssa on tapahtunut 

APN kouluttajien tapaamisissa, palvelumuotoilun suunnittelussa, hallitus ja valtuustotyöskentelyn kautta. 

2021 APN työryhmä jatkaa uudella kokoonpanolla. 

7.3 Aktiivijäsenten kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset 2020 

Tieteelliset artikkelit 

Ahonen, O. M., Kinnunen, U.-M., & Saranto, K. (2020). Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ja pal-
velumuotoilun osaaminen – ammattikorkeakouluopettajien näkemys yhteisestä osaamissisällöstä. Finnish 
Journal of EHealth and EWelfare, 12(1), 57-69. https://doi.org/10.23996/fjhw.83495 
 
Ahonen, O. & Pekkarinen, V. 2020 MOOCs as open online learning tools for developing competences re-
lated to digital health and social care services for multidisciplinary students.  Hyväksytty julkaistavaksi Fin-
nish Journal of EHealth and EWelfare. 
 
Alastalo M, Salminen L, Vahlberg T & Leino-Kilpi H. 2020. Knowledge of patient observation among critical 

care nurses. Nursing in Critical Care, DOI: 10.1111/nicc.12573 

Rajalahti, E., Heinonen, J., Eloranta, S., Ahonen, O., Hinkkanen, L., Tiainen, M., & Kinnunen, U.-M. 
2020. Multidisciplinary competences in informatics of educators in universities of applied sciences. Finnish 
Journal of EHealth and EWelfare, 12(3), 198-211.https://doi.org/10.23996/fjhw.91541 

Väitöskirja 

Ahonen, O. Opiskelijan osaamisen arviointimittarin kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten 

palvelujen monialaisessa kontekstissa. In English: Developing Student Competence Assessment Tool for 

Developing Digital Health and 

Social Care Services in a Multidisciplinary Contexts. Publications of the University of Eastern Finland. Dis-

sertations in Social Sciences and Business Studies, 213 

ISSN: 1798-5757; ISBN: 978-952-61-3295-2; Saatavilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-3295-

2https://erepo.uef.fi/handle/123456789/21769 

https://doi.org/10.23996/fjhw.83495
https://doi.org/10.23996/fjhw.91541
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-3295-2
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-3295-2
https://erepo.uef.fi/handle/123456789/21769


 

Vertaisarvioidut artikkelit 

Ahonen, O. Harmoinen, P., Partio, T. & Paukkeri, T. (2020.) Monialainen opetus valmentaa moniammatilli-

seen yhteistoimintaan. 3/2020. UAS Journal. Saatavilla: https://uasjournal.fi/3-2020/opetus-valmentaa-yh-

teistoimintaan/  

Ahonen O., Id-Korhonen A., Juvonen S., Koivisto J., Kuosa P., Pekkarinen V., Pöyry-Lassila P., Rintala T., 
Ruotsalainen A., Sihvo P., Viljanen J. (Eds.)., (2020). Vahvista SoteDigi- osaamistasi 24/7!, Laurea-ammatti-
korkeakoulu. Saatavilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-587-0https://www.theseus.fi/han-
dle/10024/352815 
 
Ahonen, O. & Rajalahti, E. (2020.) Sairaanhoitaja tiedon valtatiellä. Toimittanut T-K, Aholaakko & T. Mäkelä. 
Oppimista, opettamista ja tutkivaa kehittämistä - sairaanhoitajan työn kaksi vuosisa-
taa. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-595-5 Saatavilla: https://www.theseus.fi/handle/10024/352413 
 
Alastalo M. 2020. Kouluttajana kliinisessä hoitotyössä – kouluttajaosaamista vahvistamassa. Laurea Journal 

https://journal.laurea.fi/kouluttajana-kliinisessa-hoitotyossa-kouluttajaosaamista-vahvistamassa/ 29.5.2020 

Alastalo M, Hautala T, Kajander-Unkuri S, Kehus E, Korhonen Reija, Lankinen I, Pesonen H, Romakka-

niemi A & Silén-Lipponen M. 2020. Kliinisen ydinosaamisen kokeiden pilotointi. Julkaisussa. Silén-Lipponen 

M & Korhonen T (toim) 2020. Osaamisen ja arvioinnin yhtenäistäminen sairaanhoitajakoulutuksessa–

YleSHarviointi-hanke. Savonia-ammattikorkeakoulun julkaisusarja 5/2020 

Alastalo M, Korhonen R & Partamies S. 2020. Sairaanhoitajaopiskelijoiden osaaminen näkyväksi valtakun-

nallisilla kokeilla. Julkaisussa: Aholaakko T & Mäkelä T (toim) 2020. Oppimista, opettamista ja tutkivaa kehit-

tämistä - sairaanhoitajan työn kaksi vuosisataa. Laurea-julkaisut, 153. 

Kauppi O & Kotila J. 2020. Painehaavojen ilmaantuvuus laski teho- ja valvontaosastolla lean-menetelmien 
avulla. Tehohoito 2020 38 (2). 
 
Kotila J.2020 Laajavastuisen sairaanhoitajan tehtävänkuvan kehittyminen Sairaanhoitajien ja kätilöiden 
juhlavuoden julkaisu. Laurea ammattikorkeakoulu.     
 
Lyytinen U-M. 2020. Tätä en unohda. Katastrofin ainekset. Sairaanhoitaja 2020 (2). 
 
Nurmela T, Alastalo M, Tieranta O, Lankinen I & Hautala T. 2020. Verkkotenttejä, näyttöjä ja videoarviointi – 
kliinisen osaamisen yhtenäiset arviointimenetelmät sairaanhoitajakoulutuksessa. Julkaisussa. Silén-Lippo-
nen M & Korhonen T (toim) 2020. Osaamisen ja arvioinnin yhtenäistäminen sairaanhoitajakoulutuksessa–
YleSHarviointi-hanke. Savonia-ammattikorkeakoulun julkaisusarja 5/2020 
 
Vierula J, Niskanen A, Mulder R, Tamankag E & Alastalo M. 2020. Laurea Degree Programme in Nursing 

(DPN) – työelämän tarpeisiin vastaamassa. Julkaisussa: Aholaakko T & Mäkelä T (toim) 2020. Oppimista, 

opettamista ja tutkivaa kehittämistä - sairaanhoitajan työn kaksi vuosisataa. Laurea-julkaisut, 153. 

 
 

Abstraktit tieteellisissä konferensseissa, joissa referee menettely 
 
Alastalo M, Salminen L & Leino-Kilpi H. Tehosairaanhoitajien itsearvioimat taidot potilaan kliinisen tilan 

tarkkailussa. HTTS. Kuopio, Online. 30.9.-1.10.2020.(oral) 
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the Management Skills of Charge Nurse. ECMH. 9th European Conference on Mental Health Confer-
ence, Lisbon, Online. 30.9-2.10.2020 (oral) 
 
Stoltenberg S, Kotila J, Heikkilä A, Junttila K, Kvist T. 2020.Painehaavojen ilmaantuvuus ja riskitekijät 
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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 sekä ver-

kostoitumisen avulla tietoa ja tukea akuutin hoitotyön osaamiseen. Toiminnan suunnittelussa yhdistyksel-

lämme on säännöllisesti kokoontuva asiantuntijaryhmä. Työryhmän puheenjohtajana toimii Helinä Heino. 

Työryhmän sihteeri valittiin kokousten alussa ja se oli toimikaudella kiertävä. Muina työryhmän jäseninä oli-

vat Tiia Saastamoinen, Mika Alastalo, Meeri Mustonen, Tiina Sköönilä, Elina Koota, Lotta-Maija Tiikkainen ja 

uusi jäsen Niina Tuuras. 

Uudenmaan sairaanhoitajien akuuttihoitotyön työryhmä kokoontui viidennen toimintavuotensa 2020 aikana 

kolme kertaa. Kaikki kokoukset pidettiin Skypen välityksellä. Kokouksista laadittiin pöytäkirjat. Akuuttihoito-

työn työryhmä oli jo edellisenä vuonna hyväksytty luennoimaan Sairaanhoitajapäiville 25.3.2020, mutta päi-

viä jouduttiin siirtämään myöhempään ajankohtaan vallitsevan koronaepidemian vuoksi. Sairaanhoitajapäi-

ville suunnitellut luennot sisältyvät potilasturvallisen hoitotyön toteuttaminen akuuttihoitotyössä aihepiiriin. 

Luennot ovat: Turvallisen lääkehoidon osaaminen akuuttihoitotyössä (Tiia Saastamoinen), Haavahoidon eri-

tyispiirteet akuuttihoitotyössä (Helinä Heino), Hoitotyösensitiiviset laatumittarit päivystyshoitotyössä (Meeri 

Mustonen) ja Näyttöön perustuvan hoitotyön toteuttamisesta päivystyshoitotyössä (Elina Koota). Mika Alas-

talo luennoi ammattikorkeakoulujen yhteissessiossa, jossa esitellään yleSHarviointi -hankkeessa kehitettyjä 

uudenlaisia osaamisen arviointimenetelmiä sekä niiden merkitystä sairaanhoitajakoulutuksessa. Mika Alas-

talon luennon aihe on kliinisten osaamisalueiden arviointimenetelmien testaaminen.  

Vuonna 2020 vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi Sairaanhoitajapäivät siirrettiin pidettäväksi 27. – 

28.5.2021. Alustavasti Tiia, Helinä, Meeri ja Elina on hyväksytty luennoitsijoiksi Sairaanhoitajapäiville. Koulu-

tustilaisuudet peruuntuivat myös sairaaloista keväältä ja syksyltä 2020 vallitsevan koronatilanteen vuoksi. 

Työryhmä on käynyt keskustelua webinaarin eli verkkokoulutuksen pitämisestä jatkossa ja on myös ottanut 

asiassa yhteyttä Sairaanhoitajaliittoon. Sairaanhoitajaliitolla ei ole omaa webinaarialustan palvelua, millä we-

binaarit tehdään, vaan liitto ostaa palvelun TJS-Opintokeskukselta webinaarikohtaisesti. Akuuttihoitotyön 

ryhmä jää odottamaan ensin tietoa, järjestetäänkö Sairaanhoitajapäivät mahdollisesti kevään 2021 aikana. 

Lähtökohtaisesti työryhmä toivoisi voivansa esittää Sairaanhoitajapäiville hyväksytyn esityksensä itse päivillä.  

Markkinointia työryhmän lisäjäsenistä tehtiin uutiskirjeen avulla syksyn 2020 aikana. Vallitseva koronatilanne 

aiheuttaa haittaa markkinoinnille, mutta asiaa pidetään esillä koko ajan. Metropolia on aloittamassa alumni-

toiminnan, jossa markkinointia voidaan myös tehdä. Työryhmän jäseniksi toivotaan lisää kliinistä hoitotyötä 

tekeviä sairaanhoitajia. 

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. Opiskelijatyöryhmässä tapahtui keväällä muutos, kun aiemmin opiskelijajäsenenä toi-

minut Emma Rautio väistyi valmistuttuaan tehtävästä ja uudeksi opiskelijajäseneksi äänestettiin Mari Kalvi.  

Vuoden alussa käytiin useammassa eri koulussa esittelemässä Sairaanhoitajaliiton toimintaa sekä tapaa-

massa opiskelijoita. Loppuvuodesta opiskelijoita tavattiin etänä. Tilaisuuksia järjestettiin kouluilta ja opiske-

lijoilta tulleiden toiveiden pohjalta. Jokaisessa tilaisuudessa mainostettiin Sairaanhoitajaliittoa, webinaareja 

ja Sairaanhoitajaliiton sekä alueyhdistyksen sosiaalisen median kanavia. Alkuvuodesta pidettyjen tilaisuuk-

sien yhteydessä opiskelijoille jaettiin Sairaanhoitajaliiton materiaaleja, kuten Sairaanhoitajan kollegiaalisuus-

ohjeet ja Sairaanhoitajien eettiset ohjeet sekä muuta materiaalia liittyen aiheisiin ISBAR, NEWS ja cABCDE. 

Opiskelijatoimintaan korvamerkityllä rahalla hankittiin tilaisuuksiin pientä tarjottavaa. Loppuvuodesta tilai-

suuksien järjestämisen yhteydessä opiskelijoille järjestettiin arvontaa, missä arvottiin tilaisuuksiin osallistu-

neiden opiskelijoiden kesken Sairaanhoitajaliiton kasseja, joihin oli laitettu Sairaanhoitajaliiton materiaalia ja 

herkkuja. Sekä keväällä että syksyllä valmistuvien opiskelijoiden juhlatilaisuuksiin välitettiin stipendejä. Sti-

pendit jaettiin rahana.  

Keväällä tarjottiin ammattikorkeakoulu Metropoliassa syventävän vaiheen opiskelijoille kokopäiväinen asi-

antuntijaluento syöpää sairastavan lapsen hoitotyöstä. Samalla opiskelijoille mainostettiin Sairaanhoitajaliit-

toa ja jaettiin opiskelijoille Sairaanhoitajaliiton materiaalia. Metropoliassa käytiin myös puhumassa Sairaan-

hoitajaliitosta sekä aloittaville opiskelijoille että valmistuville opiskelijoille. Opiskelijoille käytiin pitämässä 

myös luento tulkin käytöstä hoitotyössä. Laurean Tikkurilan toimipisteessä käytiin pitämässä englanninkieli-

selle ryhmälle englanniksi infotilaisuus Sairaanhoitajaliitosta ja kertomassa uratarinaa. Uutena tilaisuutena 

tänä vuonna opiskelijoille järjestettiin helmikuussa yhdistyksen huoneistolla lääkelaskutyöpaja, joka aiheutti 

kiinnostusta ja oli suosittu osallistuneiden opiskelijoiden keskuudessa. Tilaisuudessa opiskelijat pääsivät las-

kemaan erilaisia lääke- ja liuoslaskuja sekä kuulemaan psykiatriselta sairaanhoitajalta psykiatrisen potilaan 

lääkehoidosta. Koska tilaisuus onnistui, sovittiin, että tilaisuus tullaan vastaisuudessa järjestämään uudes-

taan. Koronaviruspandemian vuoksi kaksi opiskelijatapahtumaa jouduttiin perumaan ja maaliskuun puolesta 

välistä eteenpäin ei mitään toimintaa pystytty enää järjestämään. 

Syksyllä kaikki opiskelijatilaisuudet järjestettiin etänä. Tilaisuuksien järjestämisen yhteydessä opiskelijoille 

järjestettiin arvontoja, joissa arvottiin tilaisuuksiin osallistuneiden opiskelijoiden kesken Sairaanhoitajaliiton 

kasseja sisältäen Sairaanhoitajaliiton materiaaleja ja herkkuja. Laurean Porvoon toimipisteessä pidettiin lu-

ento syöpää sairastavan lapsen hoitotyöstä ja Laurean Tikkurilan toimipisteessä pidettiin Sairaanhoitajaliiton 

info sekä kerrottiin uratarina. Metropoliassa pidettiin Sairaanhoitajaliiton info valmistuville opiskelijoille sekä 

kokopäivän mittainen asiantuntijaluento syöpää sairastavan lapsen hoitotyöstä. DIAK:in toimipisteelle käy-

tiin syksyllä kertomassa vinkkejä harjoitteluun menoon liittyen sekä kertomassa uratarinaa.  Myöhemmin 

loppuvuodesta DIAK:iin pidettiin luento syöpää sairastavan lapsen hoitotyöstä sekä osallistuttiin opiskelijoi-

den harjoittelun reflektioon. Syksyllä saatiin etätyöskentelyn kautta pidettyä kaikki sovitut tapahtumat ja mi-

tään sovituista tapahtumista ei tarvinnut peruuttaa. 

Vuoden 2020 opiskelijatapahtumat/luennot: 
20.1 Metropolia: Sairaanhoitajaliiton info aloittaville opiskelijoille 
25.2 Lääkelaskutyöpaja 
3.3 Metropolia: Tulkin käyttö hoitotyössä luento aamupäivällä 
3.3 Metropolia: Sairaanhoitajaliiton info valmistuville opiskelijoille iltapäivällä 
5.3 Metropolia: Koko päivän mittainen luento syöpää sairastavan lapsen hoitotyöstä 
10.3 Laurea: Sairaanhoitajaliiton info ja uratarina englanniksi, Degree Programme in Nursing  
 
11.9 Laurea: Lasten syöpähoitotyö-luento (etänä) 
6.10 Metropolia: Koko päivän mittainen asiantuntijaluento syöpää sairastavan lapsen hoitotyöstä (etänä) 



 

13.10 Metropolia: Sairaanhoitajaliiton info valmistuville opiskelijoille (etänä) 
21.10 DIAK: Uratarina ja vinkkejä harjoitteluun (etänä) 
18.11 Laurea: Uratarina ja sairaanhoitajaliiton info (etänä) 
15.12 DIAK: Mukana harjoittelun reflektiossa ja Lasten syöpähoitotyön luento (etänä) 

8.3 Yhteiskunnallisen vaikuttamisen työryhmä  

Sairaanhoitajaliiton Yhteiskunnallisen vaikuttamisen työryhmä kokoontui sovitusti 31.1.2020, mutta päivä-
määrälle 17.4.2020 sovittu kokoontuminen peruttiin koronapandemia- ja palkkaneuvottelutilanteen vuoksi. 
Työryhmä kokoontui Teamsissa 12.9.2020. ja 13.11.2020. Uudeltamaalta valtuutettu Ulla Palomäki on mu-
kana työryhmän toiminnassa.  
 
Uudenmaan sairaanhoitajien yhteiskunnallisen vaikuttamisen alaryhmän toiminta aktivoitui syksyllä 2020. 

Uutiskirjeen ansiosta saimme kolme uutta jäsentä ja ensimmäinen kokous pidettiin marraskuussa 2020. Kes-

kustelua käytiin vaikuttamisen kanavista ja mahdollisista tapahtumista vuodelle 2021. Koronan vuoksi pe-

ruuntunut Elävä kirjasto -tapahtuma Oodissa järjestetään keväällä 2021 tilanteen niin salliessa. Päättäjiä tul-

laan aktivoimaan osallistumaan tilaisuuteen ja laadimme suunnitelmaa eri median kanavien hyödyntämi-

sestä tapahtuman markkinoinnissa. Uudellamaalla jäsenet toimivat edelleen kunnallispolitiikka ja ammatti-

yhdistystasolla mukana. 

9. Seniorisairaanhoitajat 

 

Uudenmaan Seniorisairaanhoitajien vuosikokous pidettiin 22.1.2020 klo 16:00 – 17:00 Kampin palvelukes-

kuksen ruokasalissa, jossa Jaana Kotila kävi kertomassa yhdistyksen toiminnasta. Seniorisairaanhoitajien 

toiminta on koronavirus -tilanteen vuoksi keskeytetty maaliskuusta 2020 saakka. 

Uudenmaan Seniorisairaanhoitajat toimivat perusjärjestönsä Ssl Uudenmaan sairaanhoitajat ry:n rekisteröi-

mättömänä jaostona. Jäseninä (211) ovat jäsenalueen työelämästä eläköityneet aktiiviset sairaanhoitajat. 

Heitä muistettiin liiton standaarilla. Lisäksi Seniorisairaanhoitaja Kaija Sailo nimettiin kunniajäseneksi. Hän 

on toiminut muun muassa Sairaanhoitajaliiton valtuuston varajäsenenä 2006–2010. 

 


