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Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 
 
Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue 
koko Suomi. 
 
Vuoden 2020 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen kehittämistyötä. Yh-
distys järjestää kahdet koulutuspäivät ja julkaisee jäsenlehti Spiriumia neljä kertaa vuodessa.  
 
Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry panostaa edelleen anestesiasairaanhoitajien erikoistumiskoulutuksen 
saamiseksi Suomeen. 
 
Anestesiasairaanhoitajan osaamisvaatimukset (2013) ohjaavat toimintaa, koulutusta, perehdytystä ja amma-
tillista kasvua. Toimintavuoden 2020 aikana jatketaan osaamisvaatimusten päivittämistä. 
 
 
Yhdistyksen toiminta 
 

1. Tavoitteet 
 

- Kehittää moniammatillista yhteistyötä potilaan perioperatiiviseen hoitoketjuun osallistuvan hen-
kilöstön välillä 

- Lisätä jäsenistön ammatillista osaamista koulutuksilla ja julkaisuilla 
- Vaikuttaa sairaanhoitajan koulutuksen kehittämiseen perioperatiivisen hoitotyön osalta 
- Lisätä ja tukea anestesiahoitotyön tutkimusta 
- Ylläpitää ja kehittää edelleen tutkimus- ja projektiaihepankkia (opinnäytetyöt) 
- Osallistua perioperatiivisen hoitoprosessin kehittämiseen lisäämällä potilasturvallisuusosaa-

mista ja näyttöön perustuvaa hoitotyötä 
- Tukea anestesiasairaanhoitajien ammatti-identiteetin muodostumista, kehittymistä ja säilymistä 
- Toteuttaa jäsenrekrytointia koulutuspäivien, sosiaalisen median ja verkkosivujen kautta 

 
2. Hallitus 

 
- Yhdistyksen hallituksessa on vuonna 2020 seitsemän varsinaista jäsentä. Hallitustehtävät jaetaan 

hallituksen jäsenten kesken ja tehtäviä ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahas-
tonhoitaja, pohjoismainen yhteyshenkilö, kansainvälinen yhteyshenkilö, Spiriumin päätoimittaja 
ja toimittaja, jäsensihteeri, verkkosivujen vastaava toimittaja ja tietosuojavastaava.  

- Hallitus kokoontuu toimintavuoden 2020 aikana 6-8 kertaa. 
- Hallituksessa on lisäksi 5 varajäsentä, jotka voidaan tarvittaessa kutsua kokoukseen mikäli halli-

tuksen varsinainen jäsen on estynyt osallistumasta kokoukseen. 
 

3. Jäsenistö 
 

- Jäsenistöä ja sairaanhoidon opiskelijoita tiedotetaan Yhdistyksestä ja sen toiminnasta sekä kan-
nustetaan osallistumaan yhdistystoimintaan. 
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- Yhdistyksen hallitus antaa pyydettäessä lausuntoja jäsenistöä, anestesiahoitotyötä ja alan koulu-
tusta koskevissa asioissa. 

- Jäsenistöä tuetaan osallistumaan syyskoulutuspäiville edullisemmalla jäsenhinnalla. 
 

4. Koulutustoiminta 
 

Koulutuspäivät 
 

Anestesiakurssi järjestetään 19. – 20.3.2020 Naantalissa yhdessä Suomen Anestesiologiyhdis-
tyksen kanssa. Tieteellisestä ohjelmasta vastaa Suomen Anestesiologiyhdistys. 
 
Syyskoulutuspäivät järjestetään 1. – 2.10.2020 Oulussa. Syyskoulutuspäivillä järjestetään oma 
ohjelma leikkausosaston lääkintävahtimestareille. 
 
Koulutuspäivien luentokokonaisuudet muodostuvat jäsenistön ja aikaisemmille koulutuspäi-
ville osallistuneiden palautteista, toiveista sekä ajankohtaisista teemoista ja alueellisesta eri-
tyisosaamisesta. 

 
Paikallinen toiminta 
 

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

 
Apurahat ja huomionosoitukset 
 

Yhdistys jakaa taloudellisen tilanteensa salliessa itse tai lahjoittaa varoja Suomen Anestesia-
sairaanhoitajien 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, joka julkaistaan lisäksi 
sähköisenä Yhdistyksen ylläpitämillä verkkosivuilla www.sash.fi. 
 
Julkaisutoiminnasta on mediakortti yrityksiä varten suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 
 
Lehdessä ja verkkosivuilla tiedotetaan yhdistystoiminnasta ja hallituksen päätöksistä sekä jul-
kaistaan mm. alaan liittyviä artikkeleita, luentolyhennelmiä ja matkaraportteja. Kirjoituskie-
lenä on suomi ja ruotsi, tarvittaessa englanti. 
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Spiriumin suunnitelmat vuodelle 2020 
 

 Spiriumin suunniteltu aikataulu vuodelle 2020: 

 

 1/20 aineistopäivä 23.1.2020 (suunniteltu ilmestyminen vko 10) 

 

 2/20 aineistopäivä 23.4.2020 (suunniteltu ilmestyminen vko 23) 

 

 3/20 aineistopäivä 20.8.2020 (suunniteltu ilmestyminen vko 40) 

 

 4/20 aineistopäivä 22.10.2020 (suunniteltu ilmestyminen vko 49) 

  

Sosiaalisen median suunnitelmat 2020 
 
Yhdistykselle on luotu Instagram-tili, jonka käyttöä on tarkoitus lisätä vuonna 2020. Mediaa 
lisättäessä aihetunnisteena on sovittu käytettäväksi #anestesiaa. 
 

 
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. 
 
Yhdistys tekee yhteistyötä Suomen Anestesiologiyhdistyksen ja muiden anestesiahoitotyöhön 
läheisesti liittyvien yhdistysten kanssa. 
 
Yhdistys tekee kansainvälistä yhteistyötä NOSAMin, ICPANin ja IFNAn kanssa.  
 

7. Talous 
 

Yhdistyksen tulo- ja menoarvio perustuu jäsenmaksutuloihin, koulutuspäivien osallistumis-
maksuista ja näyttelytilojen tuotosta sekä julkaisujen mainostilan myynnistä saataviin tuloihin. 
 
Toimintakaudella 2020 koulutuspäivien tuottoarvio perustuu aiempien vuosien osallistuja-
määriin. Osallistujamäärien arvioinnissa on käytetty apuna samoilla paikkakunnilla aiempina 
vuosina pidettyjen opintopäivien osallistujamääriä. 
 
Tarkka taloussuunnitelma käy ilmi vuodelle 2020 laaditusta tulo- ja menoarviosta (Liite 1). 
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8. Kansainvälinen ja pohjoismainen toiminta 

 
 Kansainväliset tehtävät jaetaan toimintavuonna 2020 edelleen kahden hallituksen jäsenen 
 kesken (ICPAN / IFNA). Kansainvälinen yhteyshenkilö (IFNA) toimii myös Suomen maaedusta-
 jana IFNAssa.  
 
 IFNAn maaedustajien tapaaminen järjestetään Zagrebissa Kroatiassa 15.–16.5.2020. 
 

Yhdistyksen Pohjoismainen yhteyshenkilö osallistuu 5.–7.6.2020 NOSAMin kokoukseen, joka 
järjestetään Suomessa. 
 

 
 

 
Hyvinkäällä  30 / 9   2019 
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