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Toimintasuunnitelma vuodelle 2018 
 

Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on 

Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. 
 

Vuoden 2018 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja 
koulutuksen kehittämistyötä. Yhdistys järjestää kahdet koulutuspäivät 

anestesiasairaanhoitajien ammattitaidon ylläpitämiseksi ja jatkaa Spiriumin 
julkaisemista neljä kertaa vuodessa.  

 

Suomen Anestesiasairaanhoitajat panostaa edelleen anestesiasairaanhoitajien 
erikoistumiskoulutuksen saamista Suomeen. 

 
Anestesiasairaanhoitajan osaamisvaatimukset (2013) ohjaavat toimintaa, koulutusta, 

perehdytystä ja ammatillista kasvua. Toimintavuoden 2018 aikana aloitetaan 
osaamisvaatimusten päivittäminen. 

 
 

Yhdistyksen toiminta 

 
1. Tavoitteet 

 
- kehittää moniammatillista yhteistyötä potilaan perioperatiiviseen 

hoitoketjuun osallistuvan henkilöstön välillä.  
- lisätä jäsenistön ammatillista osaamista koulutuksilla ja julkaisuilla. 

- vaikuttaa sairaanhoitajan koulutuksen kehittämiseen perioperatiivisen 

hoitotyön osalta ammatti- ja tiedekorkeakouluissa.  
- lisätä ja tukea anestesiahoitotyön tutkimusta. 

- ylläpitää ja kehittää edelleen tutkimus- ja projektiaihepankkia (opinnäyte- ja 
maisterityöt), joka pitää sisällään myös valmistuneet tutkimukset. 

- osallistua perioperatiivisen hoitoprosessin kehittämiseen lisäämällä 
potilasturvallisuusosaamista ja näyttöön perustuvaa hoitotyötä. 

- tukea anestesiasairaanhoitajien ammatti-identiteetin muodostumista, 
kehittämistä ja säilymistä. 

- toteuttaa jäsenrekrytointia koulutuspäivien, sosiaalisen median ja 

verkkosivujen kautta. 
 

2. Hallitus 
 

- Yhdistyksessä toimivat vuonna 2018 puheenjohtaja, sihteeri, 
rahastonhoitaja, pohjoismainen yhteyshenkilö, kansainvälinen 

yhteyshenkilö, Spiriumin päätoimittaja ja toimittaja, jäsensihteeri ja 

verkkosivujen vastaava toimittaja. Tarvittaessa tehtäviin voidaan valita 
vastuuhenkilöitä hallituksen ulkopuolelta. 

- hallitus on Yhdistyksen toimeenpaneva elin. Se kokoontuu toimintavuoden 
aikana 7-8 kertaa. 
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3. Jäsenistö 
 

- jäsenistöä ja valmistuvia sairaanhoitajia tiedotetaan yhdistyksestä ja sen 
toiminnasta, sekä kannustetaan osallistumaan yhdistystoimintaan 

- yhdistyksen hallitus antaa pyydettäessä lausuntoja jäsenistöä, 

anestesiahoitotyötä ja alan koulutusta koskevissa asioissa. 
- jäsenistöä tuetaan osallistumaan syyskoulutuspäiville edullisemmalla 

jäsenhinnalla 
 

 
4. Koulutustoiminta 

 
Koulutuspäivät 

 

Anestesiakurssi järjestetään 5.-6.4.2018 Helsingissä yhdessä Suomen 

Anestesiologiyhdistyksen kanssa. 

Syyskoulutuspäivät järjestetään 27.-28.9.2018 Tampereella. 

 
Koulutuspäivien aiheet nousevat koulutuspäiville osallistuneiden toiveista 

ja alueellisesta erityisosaamisesta. Koulutuspäivillä voidaan järjestää 
rinnakkaisluentoja muille perioperatiivisessa prosessissa toimiville 

ammattiryhmille. 
 

 
Paikallinen toiminta 

 

Yhdistyksen hallitus voi harkintansa mukaan tukea taloudellisesti työn 
ulkopuolisia paikallisia anestesiahoitotyötä kehittäviä koulutustilaisuuksia. 

 
 

Apurahat ja huomionosoitukset 
 

SASH ry jakaa itse tai lahjoittaa varoja Suomen Anestesiasairaanhoitajien 

Säätiölle jaettavaksi apurahoina.   
 

Yhdistys voi myös harkintansa mukaan tukea taloudellisesti jäsentensä 
anestesiahoitotyötä edistäviä hankkeita ja palkita erityisen ansioituneita 

jäseniään. 
 

 
5. Julkaisutoiminta 

 

Yhdistys julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Spirium -lehteä ja 
ylläpitää verkkosivuja www.sash.fi. Lisäksi yhdistys jatkaa toimintaa 

sosiaalisessa mediassa. Spirium julkaistaan myös sähköisessä muodossa 
verkkosivuilla. 

http://www.sash.fi/
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Julkaisutoiminnasta on mediakortti yrityksiä varten suomeksi, ruotsiksi ja 
englanniksi. 

 
Lehdessä ja verkkosivuilla tiedotetaan yhdistystoiminnasta ja hallituksen 

päätöksistä sekä julkaistaan mm. alaan liittyviä artikkeleita, 

luentolyhennelmiä ja matkaraportteja. Kirjoituskielenä on suomi ja ruotsi, 
tarvittaessa englanti. 

 
Spiriumissa vuonna 2017 alkanut artikkelisarja ”anestesiasairaanhoitajan 

uusi ura” jatkuu vuonna 2018. 
 

 
6. Yhteistoiminta 

 

Yhdistys on yhteydessä alan muihin yhdistyksiin valtakunnallisesti ja 
kansainvälisesti. Yhdistys pitää yhteyttä alan opettajiin, opiskelijoihin, 

oppilaitoksiin ja koulutuksesta päättäviin tahoihin sekä terveydenhuollon 
toimijoita valvoviin viranomaistahoihin. Yhdistys ylläpitää kontakteja alan 

yrityksiin. 
 

Suomen Anestesiologiyhdistyksen kanssa järjestetään Anestesiakurssi ja 

tehdään yhteistyötä anestesiasairaanhoitajien koulutuskysymyksissä. 
Yhdistys tekee yhteistyötä Suomen Leikkausosaston sairaanhoitajat ry:n, 

Suomen Tehohoitoyhdistys ry:n ja Suomen Traumahoitajayhdistys ry:n 
kanssa koulutuspäivien markkinoinnissa. 

 
Yhdistys tekee yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen NOSAM, ICPAN ja 

IFNA kanssa. 
 

7. Talous 

 
Yhdistyksen tulo- ja menoarvio perustuu jäsenmaksutuloihin, 

koulutuspäivien osallistumismaksuista ja näyttelytilojen tuotosta sekä 
julkaisujen mainostilan myynnistä saataviin tuloihin. Spiriumin mainostilan 

myynnillä pyritään kattamaan lehden toimitus-, paino- ja jakelukuluja. 
 

Toimintakaudella 2018 koulutuspäivien tuottoarvio perustuu edellisten 

vuosien osallistujamääriin.  
 

Talousarvion suunnittelussa on huomioitu Yhdistyksen hallituksen jäsenille 
tarvittaessa hankittavat työskentelyvälineet mm. tietokone. 

 
Hallituksen jäsenille korvataan tietoliikennekuluja erillisen päätöksen 

mukaan kuukausittain. Lisäksi Yhdistyksellä on käytössä vuokrattu 
varastotila Liedossa. 
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Tarkka taloussuunnitelma käy ilmi vuodelle 2018 laaditusta tulo- ja 

menoarviosta (Liite 1). 
 

8. Kansainvälinen ja pohjoismainen toiminta 
 

NOSAM-kokous (Nordiskt Samarbets Möte) järjestetään 25.-27.5.2018 

Islannissa, johon Yhdistyksen pohjoismainen yhteyshenkilö osallistuu. 
 

IFNA:n kongressin suunnittelukomitean-, toimihenkilöiden- ja 
johtokunnankokoukset järjestetään 15-17.6.2018 Budapestissä, 

Unkarissa. WCNA 2018 järjestetään 18.-20.6.2018 Budapestissä 
Unkarissa. Marja-Liisa Ylitalo-Airo osallistuu kokouksiin IFNA:n toisen 

varapresidentin ominaisuudessa ja Yhdistys lähettää WCNA 2018 kolme 
hallituksen jäsentä edustamaan Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry:tä. 

 

 
 

Helsinki ____ / ____ 2017  
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