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Johdanto 

Onko mahdollista laatia toimintakertomus vuodelle 2020 ilman, etta  pohtii koronapandemiaa? Ei 

taida olla. SARS-CoV-2 on ollut osana arkeamme reilun vuoden ajan. Suomessa on laaja joukko 

ammattitaitoisia ja vastuuta kantavia terveydenhuollon ammattilaisia antaneet kaikkensa koko 

kansan hyva ksi. Tuloksia katsellessa, olemme Suomessa pa rja nneet hyvin verrattuna moneen 

muuhun maahan. Mina  en kuitenkaan suostu puhumaan sankareista. Vaan nimenomaan tiimityo n 

ammattilaisista, korkeasti koulutetuista osaajista ja kompleksisten kokonaisuuksien ka sittelijo ista . 

Ta ma  oli meille na yto n paikka. Ja me na ytimme! 

Yhdistyksemme tarkoitus on edista a , tehda  tunnetuksi ja kehitta a  MET-toiminta Suomen 

sairaaloissa. Ta ssa  olemme onnistuneet, joskin odotettua pienemma ssa  mittakaavassa. Sisa inen 

palo, intohimo, mahdollisti kontaktiverkostojen rakentamisen, na kyvyyden saavuttamisen ja MET-

toiminnan perimma isen ajatuksen esitta misen suurelle yleiso lle. Yhdistyksen hallitukselle kuuluu 

suuri kiitos sujuvasta ja inspiroivasta yhteistyo sta . Ja kiitos kaikki te ja senet, jotka osallistuitte 

kokouksiin ja piditte meihin yhteytta . Olette kaikki todiste siita , etta  yhdistyksemme palvelee 

tarkoitustaan. 

Yhdistyksemme on nuori. Se otti ensimma iset horjuvat askeleensa kesken maailmanlaajuisesti 

levinneen kulkutaudin – samalla, kun yhdistyksen kohderyhma  keskittyy epidemian 

ongelmanratkaisuun. Kovempaa happotestia  on vaikea kuvitella. Yhdistyksemme tulee ta sta  

selvia ma a n ja se puolestaan tarkoittaa, etta  me selvia mme mista  tahansa. Mutta se onkin MET-

ihmisille luonteenpiirre. Oli sitten vastassa mita  tahansa, niin etsita a n ja lo ydeta a n ratkaisuja osana 

osaavaa tiimia ! 

 

Marcus Norrga rd 

Puheenjohtaja 

8.3.2021 
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Toiminta 

Yhdistyksen sa a nno issa  on ma a ritelty, etta  tarkoituksemme on edista a , tehda  tunnetuksi ja kehitta a  

MET-toiminta Suomen sairaaloissa. Verkkosivujemme ja senalueella on esitettyna  yhdistyksen 

viiden vuoden suunnitelma. Vuoden 2020 tavoitteeksi asetettiin na kyvyyden saavuttaminen ja 

ja senrekrytointi. Yhdistyksen hallitus kokoontui kahdesti ja ta ma n lisa ksi kutsuttiin ja senisto  koolle 

keva t- ja syyskokoukseen. Vuoden aikana oli yhdistyksella  myo s erina ko isia  pienempia  ja isompia 

projekteja, ja ta ma n johdosta piti yhdistyksen hallitus tiiviisti yhteytta  niin sa hko postitse, 

WhatsApp-ryhma n kautta kuin Google Meets-tapaamisissa. Ja senisto o n pidettiin yhteytta  

ja senkirjeiden avulla ja tietenkin lukuisten some-pa ivityksien kautta. 

TOIMINNAN PAINOPISTEET 

Yhdistyksemme keskeisin pa a ma a ra  ka ynnistysvaiheessa on tehda  yhdistys tunnetuksi ja 

rekrytoida ja senia . Painopiste vuoden 2020 toiminnassa oli siksi ka ynnista a  markkinointi, jonka 

kautta tieto yhdistyksen tehta va sta  saavuttaisi mahdollisimman laajan yleiso n. Sosiaalinen media 

on ta ssa  keskeinen tyo kalu ja se mahdollisti edullisen ja tehokkaan keinon tavoittaa 

terveydenhuollon ammattilaisia yksityishenkilo iden verkostojen kautta.  Erityiskiitos some-ilmeen 

luomisesta kuuluu yhdistyksen pa a sihteerille Emmi Sainio, joka va syma tto ma sti kehitti 

kampanjoita ja erehtyma tto ma lla  taiteellisella otteella teki pa ivityksista  visuaalisesti miellytta via . 

Na kyvyytta  onnistuimme myo s saamaan ammatillisen verkostoitumisen kautta. Tulemalla valituksi 

Sairaanhoitajaliiton asiantuntijajaostoon, tarjoutui hieno mahdollisuus edustaa MET-toiminta 

Suomessa. Tietoa yhdistyksesta mme oli ta ma n johdosta esilla  Sairaanhoitaja-lehdessa  ja lisa ksi 

edelleen Sairaanhoitajaliiton verkkosivuilla. Verkostoitumista on tapahtunut myo s kansainva lisella  

tasolla. International Society of Rapid Response Systems (iSRRS) tunnistaa MET Alliance of 

Finland:n ja mahdollistaa na in yhteyden kansainva liseen MET-kentta a n ja MET-toiminnan 

keskeisiin asiantuntijoihin. 

Ja senrekrytointia vauhdittamaan, tarjosi yhdistys vuoden ilmaisen ja senyyden 31.8. mennessa  

ja senyytta  hakeneille. Yhdistyksella  oli vuonna 2020 38 ja senta . 

JÄSENPALVELUT 

Ja senille tarjoutui ensimma isen vuoden aikana ennen kaikkea yhteys laajaan kontaktiverkostoon 

koostuen Suomen MET-kenta n asiantuntijoista. Konkreettista ja va lito nta  hyo tya  tarjottiin 

verkkosivujen ja senalueella olevien Kehity ja kouluttaudu-, materiaalit- seka  Vinkki -osioiden avulla.  

Yhdistyksen verkkosivuilla on ja senalue, johon yhdistyksen ja sen pa a see kirjautumaan omilla 

tunnuksilla. Ta lle ja senalueelle on rakennettu Vinkki-osio, johon kootaan faktatietoa MET-
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toiminnasta ja siita , miten MET-toimintaa ja sen eri osa-alueita voi kehitta a . Vuoden 2020 aikana 

lisa ttiin ta ha n Vinkki-osioon tietoa tehta va nja lkeisesta  purkukeskustelusta, yhdistyksen tekema  

suomennos ei-teknisista  taidoista paineen alla seka  linkki kansainva lisen iSRRS:n tekema a n MET-

ka sikirjaan. 

Kehity ja kouluttaudu -osiossa tarjottiin ja senille tietoa erilaisista koulutusmahdollisuuksista. On 

selva a , etta  koronavuosi vaikutti kielteisesti koulutustarjontaan, mutta ta sta  huolimatta pystyimme 

kertomaan useista webinaareista, joista osa oli maksullisia ja osa maksuttomia. 

Materiaali-osioon pystyimme lisa a ma a n varsinaisen helmen 19.11.2020. Tuolloin keskustelimme 

videolinkilla  Michael DeVitan kanssa MET-aiheesta ja ja seniemme esitta mista  kysymyksista . Ta ma  

tallenne on tarjolla kaikille ja senille. Tallenne tarjoaa runsaasti perustietoa MET-toiminnasta ja 

ennen kaikkea tarinoita aitiopaikalta, kun MET-toiminnasta tuli ka site 90-luvulla. Kansainva linen 

MET-ja rjesto  iSRRS piti tallennetta hyvin laadukkaana, ja he halusivat tarjota sita  myo s laajemmin 

omien kanaviensa kautta. Ta ha n tietenkin suostuimme.  

VAIKUTTAMISTOIMINTA 

Jo ensimma isen vuoden aikana onnistuimme yhdistyksena  nostamaan esille MET-aihetta eri 

yhteydessa . Laajin, ja ta ssa  vaiheessa myo s laadukkain, tuotos on artikkeli Kohti vaikuttavampaa 

MET-toimintaa Tehohoitolehdessa  2/20. Hallituksen ja sen Raku Hautama ki, teki pa a kirjoittajana 

erinomaisen tyo n artikkelin parissa ja asetti era a nlaisen laatustandardin yhdistyksellemme. 

Artikkelin kautta pystyimme osoittamaan, etta  yhdistyksemme pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan 

MET-toimintaan ja olemme valmiita tarjoamaan substanssiosaamisen lisa ksi myo s kovaa na ytto a . 

Artikkeli on luettavissa verkkosivujemme ja senalueella. 

Yhteistyo  Sairaanhoitajaliiton kanssa sen asiantuntijajaostona mahdollisti myo s 

yhteiskuntavaikuttamista. Sairaanhoitajaliittoon oli tullut tieto ongelmallisista elvytystilanteista 

terveydenhuollossa, missa  riitta va a  suojapukeutumista ei tarjottu tyo ntekijo ille. Yhdistyksemme 

laati mielipidekirjoituksen yhdessa  Sairaanhoitajaliiton kanssa. Mielipidekirjoitus julkaistiin 

Helsingin Sanomissa 15.12.2020 ja on myo s luettavissa verkkosivujemme ja senalueella. 

Englantilainen Clinical Human Factors Group (CHFG) julkaisi alkuvuodesta 2020 pikaoppaan ei-

teknisista  taidoista paineen alla tukemaan vaativaa toimintaa koronapandemiassa. Yhdistyksemme 

teki ta sta  suomennoksen, joka lisa ttiin kansallisen koronatyo ryhma n asiakirjoihin ja lisa ksi CHFG:n 

verkkosivuille. Myo s ta ma  tuotos on luettavissa verkkosivujemme ja senalueella. 

Na kyvin ja ehka  aktiivisin toiminta oli yhdistyksella  Instagram ja Facebook -kanavilla. Na illa  

sosiaalisen median alustoille tarjoutui meille oiva keino jakaa tietoa MET-toiminnasta suoraan MET-

aiheesta kiinnostuneiden arkeen. Julkaisut ka sitteliva t MET-aiheen eri osa-alueita ja palautteen 

perusteella on aihe kiinnostava. Sosiaalinen media tulee myo s jatkossakin olemaan olennainen osa 
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yhdistyksemme toimintaa – ei pelka sta a n keinona markkinoida yhdistysta  – vaan hyva na  keinona 

lisa a ma a n MET-tietoisuutta Suomessa.  

YHTEISTYÖKUMPPANIT 

Yhdistyksella  on laaja kontaktiverkosto, ja yksi na ista  yhteyksista  virallistettiin vuoden 2020 aikana 

laatimalla yhteistyo sopimus Sairaanhoitajaliiton kanssa. Samalla saimme virallisen tunnustuksen 

kansainva liselta  iSRRS-ja rjesto lta , josta olemme hyvinkin iloisia ja ylpeita . Rakentamalla na ita  

laadukkaita verkostoja, voimme vahvistaa asemaamme ja saavuttaa tavoitteemme entista  

paremmin.  

Yhteistyo sopimus Sairaanhoitajaliiton kanssa mahdollistaa yhdistyksen ja rjesta mien koulutuksien 

mainostamisen Sairaanhoitaja-lehden Menossa-sivuilla asiantuntijajaosto-tapahtumaotsikon alla. 

Asiantuntijajaostona on yhdistyksella  mahdollisuus viestia  Sairaanhoitajaliiton uutiskirjeessa  

kerran vuodessa. 

Asiantuntijajaostona, tarjoutuu yhdistykselle mahdollisuus tehda  yhteistyo ta  Hoitotyo n 

tutkimussa a tio n (HOTUS) kanssa tuomalla esiin hoitosuositusaiheita ja osallistumalla na iden ja 

na ytto vinkkien laatimiseen ja jalkauttamiseen. 

TULEVAISUUS 

Ta ma  ja seuraava vuosi tulee olemaan melko perinteista  yhdistystoimintaa. Jatkamme yhdistyksen 

markkinointia sosiaalisen median kanavilla ja otamme tavoitteeksi kasvattaa ja senten ma a ra n. 

Tulemme myo s aloittamaan tieta myskannan rakentamisen. Ta ma  tieta myskanta tulee 

muodostamaan perustan tulevien vuosien hankkeille. 

Odotamme kaikki myo s innolla ensimma isen koulutustapahtuman ja rjesta misen. Se tulee olemaan 

ensimma inen konkreettinen ja senetu. Ja varsin hyva  sellainen, koska osallistuminen 

koulutustapahtumaan tulee olemaan ja senille ilmaista. 
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Pa  svenska 

Va r fo rening, Finlands MET Allians, a r tva spra kig. Denna va rdefulla princip vill vi ha lla fast vid, inte 

enbart fo r att fo reningens stadgar sa  fastsla r, utan fo r att va rt land a r tva spra kigt. 

No dla gesgruppernas akto rer - sa va l la kare som sjuksko tare - bo r ha en beredskap att va rda 

patienten pa  dennes modersma l, svenska eller finska, Da  patientens tillsta nd plo tsligt fo rsa mras, a r 

no den stor. Fo r patienten kan det o gonblicket vara avgo rande och det a r av sto rsta vikt att patienten 

sa va l kan uttrycka sig fo r sina va rdgivare som att sja lv fo rsta  ha ndelsefo rloppet. Vi finns till fo r 

patienten och va r uppgift a r att arbeta fo r patientens ba sta i den stund da  no den a r som sto rst. 

 

Under va r fo renings fo rsta verksamhetsa r har vi arbetat fo r att sprida medvetenheten om va r 

fo rening. Rekryteringen av medlemmar har legat i fokus och genom en fo rma nskampanj lyckades 

vi fa  tiotals nya medlemmar runtom Finland.  

 

I en verksamhetsbera ttelse fo r a r 2020 a r det oundvikligt att na mna koronapandemin. SARS-CoV-2 

kom att uppta det globala samfundets fokus och i Finland, trots att vi skrivande stund kan 

konstatera att hanteringen varit framga ngsrik, innebar det enorma pa frestningar fo r ha lsova rden. 

Att under en dylik pandemi starta en fo rening, vars verksamhet ro r dem som agerar i ha ndelsernas 

centrum, kan te sig omo jligt. Det ma ste medges att det fo r fo reningen inte var mo jligt att blomma 

upp som planerat, det var inte mo jligt att investera sa  mycket energi som det inledningsvis var ta nkt. 

Det till trots lyckades vi sa va l utveckla va rt kontaktna tverk, skapa en na rvaro pa  sociala medier som 

erbjuda va ra medlemmar unikt material fra n det internationella MET-fa ltet. Fo reningen erka ndes 

ocksa  som en expertfilial under Finlands sjuksko tarfo rening och i denna roll gavs mo jligheten att ta 

sta llning till kritiska fra gor och till exempel publicera debattinla gg. 

 

Koronapandemin, och dess inverkan pa  va r verksamhet blir en del av va r bera ttelse. Alla hoppas vi 

innerligt att pandemin mattas av och vi erbjuds mo jligheten att tra ffas och a ntligen fa  ordna 

nationella kongresser da r vi alla kan samlas fo r att utbyta tankar och bygga pa  va r kunskap. 

 

Finlands MET Allians a r en ung fo rening som precis har la mnat startgroparna. Den absoluta 

majoriteten av fo reningens medlemmar a r finskspra kiga och detta har lett till att det 

svenskspra kiga inneha llet fortfarande a r knapert. Fo reningen va lkomnar svenskspra kiga initiativ 

och hoppas att sa  ma nga svenskspra kiga MET-intresserade som mo jligt so ker medlemskap fo r att 

vi ska uppna  ma let med att fra mja, synliggo ra och utveckla MET-verksamheten i Finland.  
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Talous ja toimintaedellytykset 

Yhdistyksen varainhankinta koostuu pelka sta a n ja senmaksuista, joiden suuruus on a  30 € / vuosi. 

Ja senmaksu vahvistettiin syyskokouksessa 13.11.2020. Valtaosa yhdistyksen ja senista  liittyiva t 

kampanja-aikana, joka pa a ttyi 31.8.2020. Kampanja-ajan ja lkeen tuli useita ja senhakemuksia, joista 

hyva ksyttiin kolme. 

Poikkeavasta tilikaudesta ilmoitettiin verohallinnolle 14.10.2019. Yhdistyksen ensimma inen 

tilikausi on siis 30.8.2020 – 31.12.2021 

Yhdistyksella  oli ylla pitoon liittyvia  menoja, joihin ei ollut mahdollista ka ytta a  yhdistyksen varoja, 

koska niita  varoja ei ollut viela  tilikauden aikana kertynyt. Na ista  menoista huolehti Marcus 

Norrga rd ja Emmi Sainio, ja menot on kirjattu yhdistyksen velkana. Ta ma n velan takaisinmaksu 

suoritetaan niin pian kuin mahdollista, eli tilanteessa, jolloin yhdistyksen talous on vakaa. 

Toista MET-aiheista yhdistysta  ei Suomesta lo ydy. Vuosi 2020 osoitti, etta  yhdistyksemme pystyy 

toimimaan uskottavana osana Suomen terveydenhuollon kentta a . Yhdistyksella mme on kaikki 

edellytykset kasvaa ja kukoistaa.  

Yhteinen pa a ma a ra mme; MET-toiminnan edista minen, sen tunnetuksi tekeminen ja sen 

kehitta minen loistaa kirkkaana johtota htena . Jotta ta ma n pa a ma a ra n saavuttaminen olisi 

vaivatonta, tarvitsee yhdistyksemme laajan ja senkunnan. Kehotamme kaikkia nykyisia  ja senia  

jakamaan tietoa yhdistyksesta mme ja kehottamaan kollegoja liittyma a n ja seniksi.  

Vankka talous ja laaja ja senisto  mahdollistaa omien koulutustapahtumien rakentamisen ja lisa ksi 

apurahojen myo nta minen ja senille. Laajan ja senisto n avulla vahvistuu a a nemme, ja se puolestaan 

takaa viestimme tehokkuuden. 
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Toimihenkilo t ja yhteystiedot 

MARCUS NORRGÅRD 
PUHEENJOHTAJA 

 TARU KANTOLA 
VARAPUHEENJOHTAJA 

 EMMI SAINIO 
PÄÄSIHTEERI 

 

 

 

 

 

     

MAIJA ERFVING 
RAHASTONHOITAJA 

 RAKU HAUTAMÄKI 

HALLITUKSEN JÄSEN 

 TEEMU HULT 

HALLITUKSEN JÄSEN 

 

 

 

 

 

     

 

MET Alliance of Finland ry 

info@met-alliance.fi 

www.met-alliance.fi 

 

Y-tunnus 3084707-7 

http://www.met-alliance.fi/

