SUOMEN SAIRAALAHYGIENIAYHDISTYS RY
VUOSIKERTOMUS 2017
YHDISTYKSEN HALLITUS
Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Mari Kanerva, varapuheenjohtajana Kirsi Skogberg,
rahastonhoitajana Irma Meriö-Hietaniemi ja sihteerinä Heli Lankinen.
Muut hallituksen jäsenet ovat olleet Jaana Palosara, Tiina Tiitinen, Kaisu Rantakokko-Jalava,Laura
Lehtola ja Anne Lahti. 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 Hirvensalmella 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 996 (2016: 1048) henkilöjäsentä ja 38 (2016: 40)
kannattajajäsentä. Jäsenmaksun suuruus oli 25 € henkilöjäseneltä ja 250 € kannattajajäseneltä.
Yhdistyksen kunniajäsenet ovat Toini Sorsa, Antero Palmu, Juhani Ojajärvi, Pekka Kujala, Jukka
Lumio, Marja Ratia, Aino-Riitta Kala, Liisa Holttinen ja Olli Meurman.
YHDISTYKSEN TALOUS
Vuoden 2017 tilinpäätös on +8044,04€ ylijäämäinen. 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 2 kertaa ja
se hyväksyi 3 hakemusta. Sertifioituja hygieniahoitajia on tähän mennessä yhteensä 61.
APURAHAT
Matka-apurahat ulkomaille:
ICPIC 2017 konferenssiin myönnettiin apurahat: Helena Ojanperä 1180€, Tuula Keränen 1180€, ja
Anne Ylä-Jarkko 1135€. Dinah Arifulla 1606€. VetCAST- konferenssiin apurahaa on hakenut Katarina
Thomson 980€. ACPIC-konferenssiin myönnettiin apurahat: Tiina Kurvinen 2031€ ja Kirsi Terho
2031€. Nordisk konferenssiin myönnettiin apuraha: Ann-Christine Grönroos 1500€. Maija-Liisa
Lauritsalolle myönnettiin apuraha the 8th Congress of the European Operating Room Nurses
Association (EORNA) Rodoksella 4 -7.5.2017 osallistumismaksua varten 500€.
Matka-apurahat kotimaahan: Matka-apurahoja ei myönnetty kotimaahan vuonna 2017.
Apurahoille oli budjetoitu 20 000€ ja niitä myönnettiin yhteensä 12 143€ vuonna 2017.

KUNNIAMAININNAT, ERITYISTOIMINNOT
Kultainen ansiomerkki myönnettiin Pertti Arvolalle, Anne Eklundille ja Päivi Töytärille. Kunniajäseniä
ei kutsuttu vuonna 2017. Hygieia-luennon piti Anu Aalto.
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YHTEYDET ULKOMAIHIN
- Hospital Infection Society (HIS): Mari Kanerva on toiminut yhdistyksen edustajana.
- International Federation of Infection Control (IFIC): Laura Lehtola on toiminut yhdistyksen
edustajana.
- Baltic Antibiotic Resistance Collaborative Network (BARN) projektin yhdyshenkilönä on toiminut
Kaisu Rantakokko-Jalava.
- Ruotsin sairaalahygieniapäiville (Svensk förening för vårdhygiens studiedagar 2017)
osallistui yhdistyksen edustajana Marjaana Pitkäpaasi.
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 Irma Meriö-Hietaniemi.
- Mari Kanerva on nimetty yhdistyksen edustajaksi Mikrobilääkeresistenssin torjunnan kansalliseen
asiantuntijatyöryhmään (THL)
- Yhdistys osallistui FinnClean 2017-messuille toukokuussa ja Valtakunnallisille Tartuntatautipäiville
marraskuussa.
- Yhdistys osallistui Antibioottiresistenssi-vaikuttajatapahtumaan 17.11.2017 Helsingissä
- Yhdistys on antanut lausunnon Biologisista tekijöistä (STM)
- Yhdistys on antanut lausunnon AMR-strategiaan (STM)
- Yhdistys on antanut lausunnon Välinehuoltoalan perustutkinnon perusteen luonnoksesta
(Opetushallitus)
- Yhdistys on laatinut kannanoton alkoholittomien käsihuuhteiden korvaamisesta (Tukes ja THL)
YHDISTYKSEN TOIMINTA
- Kotisivujen ylläpitäjänä on toiminut Tiina Tiitinen.
- Yhdistys on Facebookissa ja Twitterissä.
- Aivoriihi: Yhdistyksen hallitus, Sairaalahygieniayhdistyksen lehden toimituskunta,
koulutustyöryhmä ja hygieniahoitajaedustajat pohtivat yhdistyksen suuntaviivoja syksyllä 2017
pidetyssä aivoriihessä.
- Yhdistyksen jäsenpalvelu: Jaana Alapulli on hoitanut jäsenpalvelua. Yhdistyksen jäsenet ovat
voineet esittää jäsenasioihin liittyviä tiedusteluja sähköpostitse.
- 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 lehti- ja
jäsenmaksujen perinnän.
KOULUTUSTILAISUUDET
Yhdistyksen koulutuspäivät
• 43. Valtakunnalliset Sairaalahygieniapäivät järjestettiin 14. – 15.3.2017 Tamperetalossa,
Tampereella. Päiville osallistui 350 henkilöä.
• Hygieniahoitajien neuvotteluiltapäivä järjestettiin 13.3.2017 Sokos Hotel Tornissa, Tampereella.
Tilaisuuteen osallistui 27 hygieniahoitajaa.
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Tampereella 17.3.2017.
Sairaalahygieniayhdistys osallistui Helsingissä marraskuussa järjestettyjen Tartuntatautipäivien
suunnitteluun. Yhdistys esitteli toimintaansa myös Tartuntatautipäivien näyttelyssä.
SUOMEN SAIRAALAHYGIENIALEHTI
Suomen Sairaalahygienialehti ilmestyi vuonna 2017 kuusi kertaa. Symposiumnumeroita ilmestyi kaksi;
nro 2 koostui 43. Valtakunnallisilta Sairaalahygieniapäiviltä ja nro 6 25. Valtakunnallisilta
Välinehuollon koulutuspäiviltä.
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Lehden toimituskunta kokoontui 4 kertaa. Toimituskuntaan ovat kuuluneet Risto Vuento
(päätoimittaja), 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
Välinehuoltoryhmän hallitus
Tuula Karhumäki puheenjohtaja, HUS-Tukipalvelut
Niko Säynäjäkangas varapuheenjohtaja, Lapin sairaanhoitopiiri Lapin keskussairaala välinehuolto
Tuija Haapanen sihteeri ja kotisivujen yhdyshenkilö, Satakunnan sairaanhoitopiiri, liikelaitos SataDiag
välinehuolto
Riitta Vainionpää rahastonhoitaja, HUS, HYKS-ATeK, välinehuolto
Tuula Suhonen, Servica - Itä Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä / Välinehuolto
Kaarisairaala
Lea Värtö, Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen Ky / Carea välinehuolto
Katri Vironen, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä, Soite
Välinehuolto
Välinehuoltoryhmän toiminta
SSHY:n välinehuoltoryhmän hallituksen toiminta toteutui pääsääntöisesti toimintasuunnitelman
mukaisesti. Välinehuoltoryhmän hallitus piti yhdeksän kokousta, joista kaksi oli sähköpostikokousta ja
yksi Lync-kokous.
Välinehuoltoryhmän puheenjohtaja osallistui SSHY ry:n hallituksen kokouksiin ja toimi
yhdyshenkilönä emoyhdistykseen.
Välinehuoltoryhmä toimi itsenäisenä valtakunnallisena välinehuollon asiantuntijaryhmänä. Sen
tavoitteena oli edistää potilasturvallisuutta ja henkilökunnan työsuojelua luomalla ja ylläpitämällä hyviä
välinehuoltokäytäntöjä ja osallistumalla infektioiden torjuntatyöhön.
Toimintakauden painopistealueina olivat välinehuollon kehittämishankkeiden esille tuominen
valtakunnallisesti, välinehuoltoprosessin ja -työn kehittäminen, välinehuollon esimiesten johtamisen ja
esimiestyön sekä välinehuollon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen.
Välinehuollon esimiesten ja palveluohjaajien valtakunnalliset koulutuspäivät pidettiin Mediq Suomi
Oy:n tiloissa Espoossa 2.- 3.2.2017. Koulutuspäivien ensimmäisen päivän aihekokonaisuudet olivat
sairaalahygienia osana välinehuoltoa, välinehuoltotyötä 25 vuotta ja vuosikatsaus edelliseen vuoteen.
Monikäyttöiset sterilointikontainerit vs kertakäyttöiset sterilointikääreet ja instrumenttien
pintamuutokset; syitä ja seurauksia toteutettiin paneelikeskusteluna. Toisena päivänä kuultiin, miten
työyhteisön toimintaa voidaan tehostaa, miten johdan itseäni toimimaan tehokkaammin, konfliktit ja
loukkaukset –esimiehen velvollisuudet tulehtuneissa tilanteissa. Tapahtumaan osallistui noin 40.
välinehuollon esimiestä ympäri Suomea. Päivien yhteydessä oli välinehuoltoalaa koskeva näyttely.
Suomen sairaalahygieniayhdistyksen välinehuoltoryhmän järjestämät 25. valtakunnalliset välinehuollon
koulutuspäivät pidettiin Break Sokos Hotelli Flamingossa Vantaalla 12.-13.10.2017. Koulutuspäiville
osallistui noin 180 henkilöä ja kaksipäiväiseen näyttelyyn 25 yhteistyökumppania. Koulutuspäivien
ensimmäisen päivän aihekokonaisuudet olivat ajankohtaista infektioista, käsihygienia kaiken a & o
välinehuollossa, mitä, jos norovirus yllättää, puhdistetun veden tärkeys terveydenhuollon
välinehuollossa, välineistön huoltoprosessin laadun varmistaminen ja pesutuloksen laadun
varmistaminen. Toisena päivänä käsiteltiin välinehuoltajan perustutkintokokeilu, kokeilujen tilanne ja
vaikuttavuus, teknisen huollon rooli välinehuollon koneiden käyttökunnon ylläpitämisessä,
endoskooppien pesutuloksen laadun varmistaminen, minä ja asenteeni työntekijänä ja myönteiset
työntekijät työssä.
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Uutena asiana välinehuoltopäivillä kokeiltiin Screen.io selainpohjaista yleisöosallistumisjärjestelmää,
joka sai heti valtavan suosion.
Koulutuspäiviltä saatu palaute oli hyvää ja luentoja pidettiin korkeatasoisina. Koulutuspäivien luentoja
julkaistiin Suomen sairaalahygieniayhdistyksen kotisivuilla ja sairaalahygienialehden
välinehuoltonumerossa 6/2017.
Koulutuspäivien ja näytteilleasettajien käytännön järjestelyt hoiti SH-Team Helsingistä.
Sihteeri ja kotisivujen yhdyshenkilö Tuija Haapanen vastasi välinehuoltoryhmän viestinnästä,
tiedottamisesta, välinehuollon kotisivujen sisällön ylläpitämisestä ja kokosi koulutuspäiväpalautteet.
Vuoden välinehuoltotekona palkitaan vuosittain hanke, joka kehittää välinehuollon prosesseja ja/tai
palvelun laatua sekä edistää potilasturvallisuutta ja infektioiden torjuntatyötä.
Tänä vuonna SSHY:n - välinehuoltoryhmä ei valinnut vuoden välinehuoltotyötä. Hakemuksia tuli yksi,
mutta työn tulokset olivat vielä kesken.
Välinhuoltoryhmältä haettiin apurahoja vuonna 2017 kaksi. Toinen hakemus ei täyttänyt kriteereitä.
Välinehuoltoryhmän hallitus oli edustettuna valtakunnallisilla sairaalahygieniapäiville 2017. Päivillä
palkittiin kultaisella ansiomerkillä hallituksen sihteerinä toiminut Päivi Töytäri.
Välinehuoltoryhmän hallitus piti yhden aivoriihen 11.-13.5.2017 Riikassa. Aivoriihen yhteydessä oli
välinehuoltoryhmän hallituksen kokous. Aivoriihessä suunniteltiin ja innovoitiin kuluvan vuoden ja
vuoden 2018 toimintaa ja koulutuspäivien järjestelyihin liittyviä asioita sekä pohdittiin välinehuollon
toiminnan suuntaviivoja sairaalahygienian näkökulmasta. Lisäksi aiheena oli välinhuollon
perustutkinnon koulutussisältö.
Välinehuoltoryhmän hallitus kutsuttiin vuonna 2017 kehittämis- ja tutustumismatkalle
välinehuoltokeskukseen Sloveniaan Novo Mestoon Splosna bolnisnica sairaalaan. Lisäksi tutustuttiin
Belimedin- tehtaaseen Grosupljessa. Matkasta kirjoitetaan matkakertomus.
Välinehuoltoryhmän edustaja on osallistunut Opetusministeriön nimeämään välinehuollon jaoston
kokouksiin. Jaoston tehtävänä on ohjata ja seurata koulutuskokeilujen suunnittelua ja toteutusta.
Välinehuoltoalan perustutkintokokeilua, joka alkoi vuonna 2014, päätettiin jatkaa vuoteen 2018
loppuun saakka. Lisäksi välinehuoltojaoksen edustaja on osallistunut kokeiluun liittyviin työpajoihin ja
erilaisiin yhteistyötilaisuuksiin. Välinehuoltoryhmä on aktiivisesti osallistunut perustutkinnon
perusteiden kehittämiseen niin, että ne vastaisivat työelämän asettamiin osaamishaasteisiin.
Välinehuoltoryhmän hallitus on World Federation for Hospital Sterilisation Sciences (WFHSS) jäsen.
Välinehuoltoryhmän hallituksen puheenjohtaja ja yksi jäsen osallistuivat 4.-7.10.2017 pidettyyn
kongressiin Bonnissa. Päivien yhteydessä pidettiin WFHSS:n vuosikokous 4.10.2017, mihin
välinhuoltoryhmän puheenjohtaja osallistui. Kongressimatkasta ja vuosikokouksesta kirjoitetaan
lehteen.
Välinehuoltoryhmä osallistui The World Federation for Hospital Sterilisation Sciences (WFHSS)
käynnistämään kansainväliseen 10.4 välinehuollon tunnettuutta lisävään päivää. Tavoitteena oli ja on
parantaa sairaaloissamme välinehuollon ja sen työn tunnettuutta ja arvostusta sekä tietoisuutta
välinehuollon merkityksestä infektioiden torjuntatyössä. Tähän päivään osallistuttiin erittäin aktiivisesti
ympäri Suomea tuomalla esille välinehuoltokeskusten arjen työtä ja välineistön huoltoprosessia. Ennen
kaikkea haluttiin nostaa välinehuoltotyön ja välinehuoltajien arvoa ja merkitystä infektioiden
torjuntayössä ja alan asiantuntijoina. - Ensi vuonna tulemme toteuttamaan saman uudestaan.
Välinehuoltoryhmä antoi toimintakauden aikana lausuntoja mm. opetushallitukselle Välinehuoltoalan
perustutkinnon perusteiden luonnoksesta (OPH 2100–2017)
Sihteerin käyttöön hankittiin uusi tietokone.

