SUOMEN SAIRAALAHYGIENIAYHDISTYS RY
VUOSIKERTOMUS 2015
YHDISTYKSEN HALLITUS
Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Mari Kanerva, varapuheenjohtajana Pertti Arvola,
rahastonhoitajana Irma Meriö-Hietaniemi ja sihteerinä Heli Lankinen.
Muut hallituksen jäsenet ovat olleet Ville Lehtinen, Anne Eklund, Jaana Palosara, Tiina Tiitinen ja
Kaisu Rantakokko-Jalava. Irma Meriö-Hietaniemi on toiminut kontaktihenkilönä välinehuoltoryhmän ja
hallituksen välillä. Välinehuollon edustajana hallituksen kokouksiin on osallistunut Tuula Karhumäki.
TILINTARKASTAJAT
Yhdistyksen tilintarkastajana on toiminut HTM tilintarkastaja Raimo Kuusela Oulaisista
ja toiminnantarkastajana yhdistyksestä Anne Reiman varahenkilönään Jaana Vatanen.
HALLITUKSEN TOIMINTA
Yhdistyksen hallitus on kokoontunut toimintavuonna viisi kertaa. Lisäksi Mäntsälässä oli
suunnittelukokous lehden toimituskunnan ja koulutustyöryhmän kanssa. Hallituksen työ on
muodostunut eri koulutuspäivien ohjelmien suunnittelusta ja niiden järjestelyistä, jäsenasioiden
hoitamisesta sekä sairaalahygieniaan ja infektioiden torjuntaan liittyvien lausuntojen antamisesta.
JÄSENISTÖ
Toimintavuoden päättyessä yhdistyksessä oli 1147 (2014: 1144) henkilöjäsentä ja 32 (2014:29)
kannattajajäsentä. Henkilöjäsenmäärä pysyi suunnilleen samana, kannattajajäseniä saatiin muutama
lisää edellisvuoteen verrattuna. Jäsenmaksun suuruus oli 25 € henkilöjäseneltä ja 250 €
kannattajajäseneltä. Yhdistyksen kunniajäsenet ovat Paul Grönroos, Toini Sorsa, Antero Palmu, Juhani
Ojajärvi, Pekka Kujala, Jukka Lumio, Marja Ratia, Aino-Riitta Kala ja Liisa Holttinen
YHDISTYKSEN TALOUS
Vuoden 2015 tilinpäätös osoittaa -16 974,94 € alijäämäinen. Yhdistyksen 40-vuotistaivalta juhlistettiin
Helsingin Musiikkitalossa. Perinteisen aivoriihen kustannukset maksoi lähes kokonaan yhdistys itse.
Näillä menoerillä selittyy tilinpäätöksen alijäämä. Tarkemmin talous on käsitelty
tilinpäätösasiakirjoissa. Yhdistyksen toiminta on toteutunut talousarvion puitteissa
KOULUTUSTYÖRYHMÄ
Koulutustyöryhmän puheenjohtajana on toiminut Arto Rantala, sihteerinä Anne Reiman, jäseninä Marja
Hämäläinen ja Anneli Panttila. Työryhmä käsittelee hygieniahoitajien pätevöitymishakemukset ja
esittää ne Sairaalahygieniayhdistyksen hallitukselle hyväksyttäviksi. Toimikunta kokoontui 1 kerran ja
se hyväksyi 1 hakemuksen. Sertifioituja hygieniahoitajia on tähän mennessä yhteensä 56.
HYGIENIAHOITAJAEDUSTAJAT
Hygieniahoitajaedustajien tarkoituksena on ollut edistää ja kehittää hygieniahoitajien verkostoitumista
ja täydennyskoulutusta. Toiminnassa ovat olleet mukana SSHY ry:n hallituksen hygieniahoitajajäsenien
lisäksi Kirsi Terho ja Helena Ojanperä. Varsinaisia kokouksia ei pidetty, vaan neuvottelut ja
suunnittelut tehtiin muiden tapaamisien yhteydessä sekä sähköpostilla ja puhelimitse. Hygieniahoitajat
tekivät kyselyn infektioiden seurantakäytännöistä marraskuussa pidettyä seminaaria varten.
APURAHAT
Matka-apurahat ulkomaille
Hallitus myönsi apurahan International Conference on Prevention & Infection Control-konferenssin (16.
- 19.6.2015 Geneve, Sveitsi) seuraaville henkilöille: Dinah Arifulla (1690€), Kari Hietaniemi (1238€),
Sanna Kilpinen (1930€), Maire Matsinen (1800€) ja Leena Simos (1550€).
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Matka-apurahat kotimaahan: Matka-apurahoja ei myönnetty kotimaahan vuonna 2015.
KUNNIAMAININNAT, ERITYISTOIMINNOT
Kultaisen ansiomerkin saivat Päivi Virtanen ja Raija Uusitalo-Seppälä. Hygieia-luennon piti Aino
Jakobsson. Paavo Mäkelä-palkinto 2015 myönnettiin LT, sisätautien ja infektiosairauksien
erikoislääkäri Eeva Ruotsalaiselle, koordinoiva hygieniahoitaja Irma Meriö-Hietaniemelle ja johtava
työterveyslääkäri Leena Forss-Latvalalle HUS:n erikoissairaanhoidon henkilöstön
influenssarokotuskampanjasta ja sen menestyksekkäistä tuloksista.
YHTEYDET ULKOMAIHIN
- Hospital Infection Society (HIS): Mari Kanerva on toiminut yhdistyksen edustajana.
- International Federation of Infection Control (IFIC): Pertti Arvola on toiminut yhdistyksen
edustajana.
- Baltic Antibiotic Resistance Collaborative Network (BARN) projektin yhdyshenkilönä on toiminut
Ville Lehtinen.
- Ruotsin sairaalahygieniapäiville (Svensk förening för vårdhygiens studiedagar 2015)
Uumajassa huhtikuussa osallistui yhdistyksen edustajana Marja Hämäläinen.
- ICPIC International Conference on Prevention & Infection Control-konferenssin 2016 osallistuivat
yhdistyksen edustajina Mari Kanerva ja Irma Meriö-Hietaniemi.
- Pohjoismaiden hygieniatyöryhmän yhteyshenkilöä on etsitty koko vuosi toistaiseksi laihoin
tuloksin.
YHTEYDET KOTIMAASSA
- Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymän Research Centre for
Comparative Effectiveness and Patient Safety (RECEPS) yhteyshenkilönä on toiminut Mari
Kanerva
- Potilasturvallisuusyhdistyksen yhteyshenkilönä on toiminut Mari Kanerva
- Potilasturvallisuusyhdistyksen leikkaushoito-jaoston yhdyshenkilönä on toiminut Heli Lankinen ja
Ville Lehtinen jaostossa ”tutkittu tieto”
- Yhdistys on antanut lausunnon Tartuntatautilakiluonnoksesta Sosiaali- ja terveysministeriölle.
- Yhdistys osallistui Valtakunnallisille Tartuntatautipäiville marraskuussa.
- Yhdistys on antanut lausunnon Arcadalle hygieniahoitajien jatkokoulutusta koskevaan
suunnitelmaan, Sweco Oy:lle sairaaloiden huoltohuoneista sekä STM:lle tartuntatautiasetuksesta ja
suun terveydenhuollon tartuntojen torjunnasta.
YHDISTYKSEN TOIMINTA
- Yhdistys juhlisti 40-vuotiasta toimintaansa tammikuussa Helsingin Musiikkitalossa.
- Master programme in infection control and hospital hygiene: Pohjoismainen ministerineuvosto on
antanut valtuuden työryhmälle selvittää yhteispohjoismaisen koulutuksen tarvetta, sisältöä ja
järjestämistapaa. Suomesta työryhmään kuuluvat Outi Lyytikäinen sekä Mari Kanerva ja he ovat
toimineet yhdistyksen edustajina.
- Kotisivujen ylläpitäjänä on toiminut Anne Eklund
- Yhdistys on Facebookissa ja Twitterissä.
- Aivoriihi: Yhdistyksen hallitus, Sairaalahygieniayhdistyksen lehden toimituskunta,
koulutustyöryhmä ja hygieniahoitajaedustajat pohtivat yhdistyksen suuntaviivoja syksyllä 2015
pidetyssä aivoriihessä.
- Yhdistyksen jäsenpalvelu: Niina Nurmi on hoitanut jäsenpalvelua elokuuhun asti, hänen
seuraajakseen valittiin Jaana Alapulli. Yhdistyksen jäsenet ovat voineet esittää jäsenasioihin liittyviä
tiedusteluja sekä em. tilausasioita sähköpostitse tai puhelimitse.
- Yhdistyksen koulutuspäivien järjestelyt: Valtakunnallisten Sairaalahygieniapäivien käytännön
järjestelyistä on vastannut Helsingin Leikkaushoitajat Oy.
- Yhdistyksen rintamerkki: Jäsenpalvelusta on ollut mahdollista tilata yhdistyksen rintamerkkejä.
- Hygieniahoitajien rintamerkin ovat saaneet hankkia sertifioidut hygieniahoitajat.
- Yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpito: Jäsensihteeri ja Avoine Oy ovat hoitaneet yhdistyksen
jäsenrekisterin ylläpidon, Suomen Sairaalahygienialehden tilaukset ja laskutuksen sekä
jäsenmaksujen perinnän.
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KOULUTUSTILAISUUDET
Yhdistyksen koulutuspäivät







41. Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät järjestettiin 9. – 11.3.2015 laivakokouksena
Helsinki-Tukholma-Helsinki. Päiville osallistui n.280 henkilöä.
Hygieniahoitajien neuvotteluaamupäivä järjestettiin 9.3.2015 Helsingissä. Tilaisuuteen
osallistui 29 hygieniahoitajaa.
Yhdistys järjesti koulutuspäivän hoitoon liittyvien infektioiden seurannasta marraskuussa
Helsingissä. Osallistujia oli paikalla 53 ja tilaisuutta oli mahdollista seurata myös etäyhteydellä.
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Helsingissä 9.3.2015.
Tartuntatautipäivät
Sairaalahygieniayhdistys osallistui Tampereella marraskuussa järjestettyjen koulutuspäivien
suunnitteluun. Yhdistys esitteli toimintaansa myös Tartuntatautipäivien näyttelyssä.

SUOMEN SAIRAALAHYGIENIALEHTI
Suomen Sairaalahygienialehti ilmestyi vuonna 2015 kuusi kertaa. Symposiumnumeroita ilmestyi kaksi;
nro 3 koostui 41. Valtakunnallisilta sairaalahygieniapäiviltä ja nro 6 23. Valtakunnallisilta välinehuollon
koulutuspäiviltä.
Lehden toimituskunta kokoontui 3 kertaa. Toimituskuntaan ovat kuuluneet Olli Meurman (päätoimittaja
kesäkuuhun asti), Risto Vuento (päätoimittaja kesäkuusta lähtien), Anu Hintikka (toim.siht.), Marja
Hämäläinen, Outi Lyytikäinen, Arto Rantala, Katariina Kainulainen ja Heli Heikkinen.
Suomen Sairaalahygienialehti on lähetetty maksutta lääkäri- ja sairaanhoitajayhdistyksen
puheenjohtajalle Aina Emilianovalle Pietariin sekä professori Marika Mikelsaarelle Viroon.

VÄLINEHUOLTORYHMÄ
SSHY:n välinehuoltoryhmän hallituksen toiminta toteutui pääsääntöisesti toimintasuunnitelman
mukaisesti. Välinehuoltoryhmän hallitus kokoontui kuusi kertaa vuoden 2015 aikana, joista yksi
kokouksista oli sähköpostikokous.
Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Tuula Karhumäki, varapuheenjohtajana Tuija Molkkari,
rahastonhoitajana Riitta Vainionpää, sihteerinä Päivi Töytäri ja jäseninä Lea Värtö, Suvi Forss(erosi
6.9.2015) ja Anita Kalliomaa (erosi 31.12.2015). Tuija Molkkari on toiminut välinehuoltoryhmän
hallituksen kotisivujen yhdyshenkilönä ja vastasi välinehuoltoryhmän viestinnästä ja tiedottamisesta.
Tuula Karhumäki osallistui SSHY:n hallituksen kokouksiin.
Välinehuoltoryhmä toimi itsenäisenä valtakunnallisena välinehuollon asiantuntijaryhmänä. Sen
tavoitteena oli edistää potilasturvallisuutta ja henkilökunnan työsuojelua luomalla ja ylläpitämällä hyviä
välinehuoltokäytäntöjä ja osallistumalla infektioiden torjuntatyöhön. Välinehuoltoryhmän
koulutuspäivien luennoilla käsiteltiin erityisesti ajankohtaisia asioita sairaalahygieniasta ja infektioista
sekä EU-Direktiiveistä, välineistön huoltoprosessien laadusta, sekä välinehuoltotyön kehittämisestä ja
eri rooleista välinehuoltajan työssä.
Toimintakauden painopistealueina olivat välinehuollon kehittämishankkeiden esille tuominen
valtakunnallisesti, välinehuoltoprosessin ja -työn kehittäminen, välinehuollon esimiesten johtamisen ja
esimiestyön sekä välinehuollon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen.
Välinehuoltoryhmän hallitus piti yhden aivoriihen 28.5 - 30.5.2015 Tallinnassa. Aivoriihen yhteydessä
oli välinehuoltoryhmän hallituksen kokous. Aivoriihessä suunniteltiin ja innovoitiin vuoden 2016
toimintaa ja koulutuspäivien järjestelyihin liittyviä asioita sekä pohdittiin välinehuollon toiminnan
suuntaviivoja sairaalahygienian näkökulmasta.
Välinehuoltoryhmä myönsi apurahaa yhdelle henkilölle 16th World Sterilization Congress,
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8-10.10.2015 Lilleen Ranskaan 1000 €., mutta saaja ei käyttänyt apurahaa henkilökohtaisen esteen
takia. B.Braun Medical Oy:n myöntämää vuosittaista 500 euron stipendiä ei jaettu.
Välinehuollon esimiesten valtakunnalliset koulutuspäivät pidettiin Sokos Hotelli Tornissa Tampereella
5.- 6.2.2015. Koulutuspäivien aiheina olivat; Lean - lisää mahdollisuuksia välinehuoltoon, resurssien
johtaminen välinehuoltoprosessissa, välinehuollon talouden ja toiminnan seurantajärjestelmät ja
työhyvinvointi esimiestyössä. Tapahtumaan osallistui noin 40 välinehuollon esimiestä ympäri Suomea.
Päivien yhteydessä oli välinehuoltoalaa koskeva näyttely.
Suomen sairaalahygieniayhdistyksen välinehuoltoryhmän järjestämät 23. valtakunnalliset välinehuollon
koulutuspäivät pidettiin Tampereella Hotelli Ilveksessä 1-2.10.2015. Koulutuspäiville osallistui noin
170 henkilöä ja kaksipäiväiseen näyttelyyn osallistui yli 30 yhteistyökumppania. Koulutuspäivien
ensimmäisen päivän aihekokonaisuudet olivat ajankohtaista sairaalahygieniasta, roolit ja tehtävät
välinehuoltajan työssä sekä välinehuoltaja työnsä kehittäjänä. Toisena päivänä kuultiin eri
asiantuntijoiden esityksiä aiheista; välineistön puhdistaminen ja desinfektio ja uuta
välinehuoltoprosessissa. Koulutuspäiviltä saatu palaute oli hyvää ja luentoja pidettiin erittäin
korkeatasoisina. Koulutuspäivien luentoja julkaistiin Suomen sairaalahygieniayhdistyksen kotisivuilla
ja sairaalahygienialehden välinehuoltonumerossa 6/2015. Koulutuspäivien ja näytteilleasettajien
käytännön järjestelyt hoiti SH-Team Helsingistä.
SSHY:n välinehuoltoryhmä valitsi neljännen kerran vuoden välinehuoltotyötä kuvaavan hankkeen.
Vuonna 2015 haettiin välinehuoltotekoa, mikä on kehittänyt työyhteisössään välinehuoltotoimintaa,
parantanut potilasturvallisuutta, laatua, tuottavuutta, prosessien suorituskykyä ja/tai työhyvinvointia tai
innovaatio on merkittävästi edistänyt sairaalahygienian toteutumista. Vuoden välinehuoltoteoksi 2015
valittiin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin välinehuollon kehittämishanke, minkä tavoitteena on
välinehuoltoprosessin sujuvoittaminen, parhaiden ja tehokkaimpien työskentelytapojenlöytäminen laatu,
potilasturvallisuus ja infektioiden torjuntatyö huomioiden.
Välinehuoltoryhmän hallituksesta osallistuivat Tuula Karhumäki, Tuija Molkkari ja Anita Kalliomaa
SSHY:n 41. valtakunnallisille sairaalahygieniapäiville ja emoyhdistyksen vuosikokoukseen Viking
Mariellalla 9.-11.3.2015. Entinen vh-ryhmän hallituksen jäsen Päivi Virtanen sai vuosittain
sairaalahygieniapäivillä jaettavan SSHY:n kultaisen ansiomerkin.
Välinehuoltoalan perustutkintokokeilua päätettiin vuoteen 2019 saakka. Kokeilun tavoitteena on vastata
sosiaali -ja terveydenhuollon ja hyvinvointiteknologian uusiin haasteisiin. Lisäksi odotetaan
koulutusjärjestelmän ja tutkintojen perusteiden- reagoivan nopeasti toimintaympäristön muutoksiin.
Kokeilu tuottaa tietoa tutkintojärjestelmän, tutkintorakenteen ja tutkintojen perusteiden kehittämiseen
sekä kehittää tutkintojen perusteita ja koulutusta. Välinehuoltoryhmän puheenjohtaja osallistuu OKM:n
nimeämään välinehuollon jaostoon. Jaoston tehtävänä on ohjata ja seurata koulutuskokeilujen
suunnittelua ja toteutusta.
Välinehuoltoryhmä antoi toimintakauden aikana lausuntoja yhdessä SSHY ry:n kanssa STM:n suun
terveydenhuollon ohjeeseen suunhoitoyksiköiden tartunnan torjuntaan ja Sweco Oy:n huuhteluhuoneita
koskevaan kyselyyn.
Välinehuoltoryhmän hallitus on World Federation for Hospital Sterilisation Sciences (WFHSS) jäsen.
Välinehuoltoryhmän hallitus osallistui 8.-10.10.2015 pidettyyn kongressiin Lillessä Ranskassa. Päivien
yhteydessä pidettiin WFHSS:n vuosikokous 17.10.2015, mihin välinhuoltoryhmän puheenjohtaja
osallistui. Välinehuoltoryhmän hallitus teki vuonna 2015 ulkomaisen kehittämis- ja koulutusmatkan
Ranskaan WFHSS:n maailman kongressin yhteydessä 5-10.10.2015. Kongressimatkasta ja
vuosikokouksesta kirjoitetaan Suomen sairaalahygienialehteen 1/2016.

