SUOMEN SAIRAALAHYGIENIAYHDISTYS RY
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018
SSHY ry:n VUOSIKOKOUS
Sääntömääräinen vuosikokous pidetään 14.3.2018 Vantaalla.
SSHY ry:n KOULUTUS
Hygieniahoitajien neuvottelupäivä
Koulutus pidetään 13.3.2018 Espoossa.
Kevätseminaari 2018
Koulutus pidetään 14.3.2018.
INTO-päivät 2018
Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät järjestetään yhdistettynä Tartuntatautipäiviin 6. – 8.11.2018
kolmepäiväisiksi INTO-päiviksi.
Välinehuoltoryhmä
Välinehuoltoryhmä järjestää valtakunnalliset välinehuollon koulutuspäivät, välinehuollon esimiesten
neuvottelu- ja koulutuspäivät sekä välinehuoltoryhmän hallituksen koulutus- ja kehittämispäivät.
Lääkäripäivät 2019
Osallistutaan ohjelman suunnitteluun.
Valtakunnalliset Sairaalahygieniapäivät 2019
Valmistelu aloitetaan.
SSHY ry:n YHTEYDET ULKOMAIHIN
Pohjoismaiden ohella myös muihin maihin pidetään yhteyttä osallistumalla alan koulutustilaisuuksiin ja
kokouksiin ulkomailla. Yhdistys tukee jäsenten mahdollisuuksia osallistua kansainväliseen toimintaan.
- Yhdistys tekee yhteistyötä Pohjoismaiden sairaalahygieniayhdistysten kanssa.
- Yhdistys osallistuu koulutuspäiville Svensk Förening för Vårdhygiens Studiedagar 2018.
- Yhdistys osallistuu Hospital Infection Society (HIS) -järjestön toimintaan.
- Yhdistys osallistuu jäsenyhdistyksenä Internetional Federation of Infection Control (IFIC) - järjestön toimintaan.
- Yhdistys osallistuu Baltic Antibiotic Resistance collaborative Network (BARN) - projektiin
- Yhdistys osallistuu EUNETIPS – projektiin yhdistysjäsenenä
SSHY ry:n YHTEYDET KOTIMAASSA
Yhdistys osallistuu Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymän Research
Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety (RECEPS) toimintaan. Yhdistys osallistuu
Potilasturvallisuusyhdistyksen toimintaan.
SSHY ry:n AVUSTUKSET
Apurahoja jaetaan yhdistyksen apurahasääntöjen mukaisesti. Hallitus budjetoi apurahoihin vuodelle
2018 yhteensä 15000€.
Matka-apurahat
Yhdistys tukee sairaalahygienia-alan koulutustoimintaa myöntämällä apurahoja alan kongresseihin.
Apurahan saaneet henkilöt ovat velvollisia kirjoittamaan koulutustilaisuuksista matkareferaatin yhdistyksen jäsenlehteen (Suomen Sairaalahygienialehti).
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SSHY ry:n LAUSUNNOT JA SELVITYKSET
Yhdistys antaa pyynnöstä lausuntoja ja selvityksiä sairaalahygieniaan sekä infektioiden torjuntaan liittyvistä asioista.
SSHY ry:n JULKAISUT JA SUOMEN SAIRAALAHYGIENIALEHTI
Suomen Sairaalahygienialehti ilmestyy vuoden 2018 aikana 6 kertaa mukaan lukien lehden symposiumja erikoisnumerot. Lehdessä julkaistaan sairaalahygieniaan ja infektioiden torjuntaan liittyviä artikkeleita, kongressi- ja matkakertomuksia, lehtireferaatteja sekä tutkimusselostuksia.
Yhdistys on mukana Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta-kirjan uuden painoksen valmistelussa.
SSHY ry:n ANSIOMERKIT, PÄTEVYYDET JA PALKINNOT
Yhdistys voi myöntää ansioituneille jäsenilleen kunniajäsenyyden tai kultaisen ansiomerkin. Yhdistys
myöntää Paavo Mäkelä – palkinnon infektioiden torjunnan ja sairaalahygienian hyväksi tehdystä työstä.
Yhdistys myöntää Hygieniahoitajan pätevyydet koulutustyöryhmän esityksestä. Yhdistyksen edustaja
on mukana toimikunnassa, joka esittää sairaalahygienian erityispätevyyden saajat Suomen Lääkäriliitolle.
SSHY ry:n MUU TOIMINTA
Hallitus valmistelee ja toteuttaa uuden tietosuoja-asetuksen vaatimat toimenpiteet.
Jäsenpalvelu
Markkinoidaan uudistettua sähköistä verkkoasiointisivustoa ja liittymislomaketta nykyisille ja uusille
jäsenille.
Aivoriihi
Hallitus kutsuu lehden toimituskunnan ja koulutustyöryhmän vuosittaiseen aivoriiheen syksyllä.
SSHY ry:n KOULUTUSTYÖRYHMÄ
Koulutustyöryhmä käsittelee ja esittää hyväksyttäväksi hygieniahoitajan pätevyyshakemukset.
SSHY ry:n VÄLINEHUOLTORYHMÄ
Välinehuolto toimii itsenäisenä valtakunnallisena välinehuollon asiantuntijaryhmänä.
Sen tavoitteena on parantaa potilasturvallisuutta ja henkilökunnan työsuojelua edistämällä hyviä välinehuoltokäytäntöjä ja estämällä hoitoon liittyvien infektioiden leviämistä desinfektion ja steriloinnin
keinoin.
Toiminnan painopistealueita ovat välinehuoltoprosessin ja välinehuollon omavalvonnan, välinehuollon
johtamisen ja esimiestyön kehittäminen sekä jatkuvan laadun parantaminen. Vuonna 2018 osallistutaan
välinehuollon työyhteisön hyvinvoinnin, erityisvälineistön huoltoprosessin kehittämiseen ja huoltoa
koskevien suositusten antamiseen. Lisäksi osallistutaan välinehuollon maakunnalliseen välinehuoltotoiminnan muutosjohtamiseen.
Välinehuoltoryhmä osallistuu The World Federation for Hospital Sterilisation Sciences (WFHSS)
käynnistämään kansainväliseen 10.4 välinehuollon tunnettuutta lisävään päivään. Suomessa käynnistetään kansallinen välinehuollon päivä 10.4 markkinoimalla sitä yhdistyksen internet sivuilla, Facebookissa ja lehdessä.
Tarvittaessa välinehuoltoryhmä antaa lausuntoja. Välinehuoltoryhmä tekee yhteistyötä eri asiantuntijatyöryhmien kanssa ja osallistuu välinehuollon kirjallisuuden laatimiseen. Yhteistyötä jatketaan pohjoismaisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa.
Välinehuoltoryhmä osallistuu vuonna 2014 alkaneeseen välinehuollon perustutkintokokeiluun, joka
kestää vuoteen 2019 saakka. Tuula Karhumäki osallistuu välinehuoltoryhmän nimeämänä edustajana
OKM:n nimeämään välinehuollon jaostoon toimikaudella 25.3.2014–31.12.2019. Jaoston tehtävänä on
ohjata ja seurata koulutuskokeilujen suunnittelua ja toteutusta.
Välinehuoltoryhmä osallistuu tarpeen mukaan standardointityöhön asiantuntijana.
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Välinehuoltoryhmä tutustuu kansainväliseen välinehuoltotoimintaan ja pitää vuoden aikana aivoriihen.
Yhdistyksen tärkeitä yhteistyökumppaneja ovat alan toimijat ja koulutusorganisaatiot.
Koulutukset
- Valtakunnalliset välinehuollon esimiesten ja palveluohjaajien koulutuspäivät keväällä 1.-2.2.2018
- Valtakunnalliset välinehuollon koulutuspäivät syksyllä 11.10-12.10.2018
- Välinehuoltoryhmän hallituksen koulutus- ja kehittämispäivät
Syksyn koulutuspäivien yhteydessä valitaan vuoden välinehuoltoteko 2018.
Yhteydet ulkomaihin
Välinehuoltoryhmä on World Forum of Hospital Sterile Supplyn (WFHSS) jäsen.
Välinehuoltoryhmän puheenjohtaja osallistuu lokakuussa Mexicossa pidettävään WFHSS:n vuosikokoukseen ja kongressiin.
Suomen Sairaalahygienialehti ja julkaisut
Välinehuoltoryhmä julkaisee koulutuspäivien luentoaiheita ja välinehuoltotyötä käsitteleviä artikkeleita
sairaalahygieniayhdistyksen lehdessä ja sshy:n ja sh-teamin kotisivuilla sekä muissa alan lehdissä.

