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JOHDANTO
Johdanto
Vuoden 2020 toimintakertomuksessa kirjoitin, etta yhdistyksemme otti ”ensimmaiset horjuvat
askeleensa kesken maailmanlaajuisesti levinneen pandemian”. Menneen vuoden aikana on ollut
hienoa nahda, etta yhdistyksen ottamat askeleet olivat hyvinkin varmat – vaikka yhdistyksen toinen
toimintavuosi jatkuikin koronapandemian varjossa. Toiminta on ollut maaratietoista ja yhdistyksen
hallitus on osoittanut varsin toimintakykyiseksi.
Suurimmaksi saavutukseksi vuoden 2021 aikana voidaan pitaa webinaarisarjan kaynnistyminen. Ei
pelkastaan sen takia, etta se tarjosi yhdistyksellemme keinon levittaa tietoa MET-toiminnasta. Vaan
ehka ennen kaikkea sen takia, etta naytimme, etta pystymme tahan. Kontaktiverkostomme on laaja
ja kansainvalinen. Yhteistyokumppaneiden kanssa on yhteistyo sujunut hyvin vaivattomasti ja
yhdistyksen hallituksessa on kaikilla halu kantaa kortensa kekoon - oli sitten kyseessa markkinointi
sosiaalisessa mediassa, luennoitsijoiden rekrytointi tai ohjelman suunnittelu. Tiimityota
parhaimmillaan, siis.
Tama toinen toimintavuosi tarkoitti myos, etta yhdistyksen ensimmaisen hallituksen toimintakausi
tuli paatokseen. Syyskokouksessa valittiin uusi hallitus. Toivottakaamme Maarit Hult tervetulleeksi
hallituksen jaseneksi samalla, kun kiitamme perustajajasenta Taru Kantolaa tyostaan yhdistyksen
hyvaksi.
Jotta matkamme kohti paamaaraamme jatkuisi yhta maaratietoisesti ja varmasti kuin tahan asti,
kaipaa yhdistyksemme ennen kaikkea kattavaa kontaktiverkostoa ja edustusta niin monessa
sairaalassa ja niin monessa RRS-raajassa kuin mahdollista. Yhdistyksemme verkkosivuilla on
kartta, josta nakee, missa kaikkialla yhdistyksella on jasenia. Hitaasti mutta varmasti ilmestyy
kartalle enemman ja enemman merkintoja. Vetoan koko jasenistoon: levittakaa tieto yhdistyksesta.
Jasenrekrytointia emme halua lopettaa, ennen kuin kartta on kokonaan taytetty.

Marcus Norrgard
Puheenjohtaja
29.3.2022
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TOIMINTA
Toiminta
Niin kuin yhdistyksemme saannoissa on maaritelty, on tarkoituksemme edistaa, tehda tunnetuksi
ja kehittaa MET-toiminta Suomen sairaaloissa. Tama tavoite on vahvasti ohjannut yhdistyksen
hallituksen toimintaa vuoden 2021 aikana. Hallituksen kokouksissa on aihetta kasitelty eri
nakokulmista, ja on tunnistettu keinoja saavuttaa edella mainitut tavoitteet. On ollut ilahduttavaa
huomata, etta yhdistykseen otetaan yhteytta mm. kysyen neuvoa, mutta myos ehdottaen erilaisia
projekteja.
Yhdistyksen hallitus kokoontui virallisesti kolme kertaa vuoden 2021 aikana ja piti taman lisaksi
yhteytta niin sahkopostitse kuin WhatsApp-ryhman kautta. Virallisten kokousten lisaksi
jarjestettiin ex tempore-videoneuvotteluita, joissa puitiin eri projektien yksityiskohtia. Kaikista
naista epavirallisista videokokouksista ei tehty poytakirjoja tai muistioita. Saantomaaraisia
jasenkokouksia on pidetty kahdesti; kevaalla ja syksylla, ja nama kokouspoytakirjat loytyvat
verkkosivujemme jasenalueelta.

TOIMINNAN PAINOPISTEET
Yhdistyksen kaynnistysvuotena 2020 tunnistettiin keskeisimmaksi tavoitteeksi yhdistyksen
tunnetuksi tekeminen seka jasenrekrytointi. Yhdistyksen tunnetuksi tekeminen on nyt muuttunut
osaksi normaalia toimintaa; yhteydenpidossa potentiaalisiin yhteistyokumppaneihin ja esimerkiksi
webinaariemme luennoitsijoihin tapahtuu samalla markkinointia ja tietoisuus yhdistyksen
olemassaolosta leviaa. Sosiaalisen median julkaisut seka yhdistyksen logon ja nimen esittaminen
osana eri aiheluentoja toimii samalla huomion herattajina.
Vuoden 2021 toiminnassa oli painopiste edelleen jasenrekrytoinnissa ja uudeksi paamaaraksi
muodostoi eraanlainen yhdistyksen kyvykkyyden osoittaminen. Sita kyvykkyytta pystyimme
osoittamaan ennen kaikkea webinaarisarjan kautta. Webinaari syntyy vasta, kun sen rakennetta on
suunniteltu, luennoitsijat rekrytoitu, tapahtumaa markkinoitu ja tekniset ratkaisut loydetty.
Lisataan tahan viela kansainvaliset luennoitsijat ja useiden aikavyohykkeiden yhteensovittaminen,
niin huomaa, etta pelkkaa harrastustoimintaa ei webinaarin tarjoaminen ole. Webinaarisarjan
onnistunut kaynnistyminen kertoo yhdistyksemme voimasta.
Webinaarisarja tarjosi yhdistykselle taydellisen alustan toteuttaa yhdistyksen tarkoitusta.
Webinaarisarja kasittelee MET-aihetta neljan RRS-raajan kautta; afferentti raaja, efferentti raaja,
dataa keraava ja laatua kehittava raaja seka hallinnollinen raaja. Webinaarisarjan kaksi ensimmaista
osaa tarjottiin syksylla 2021. Taman kaltaisen webinaarisarjan kautta pystymme edistamaan ja
kehittamaan MET-toimintaa Suomen sairaaloissa tarjoamalla tietoa MET-toiminnan rakenteesta ja
korostamallaa systeemiajattelua. Lukuisat asiantuntijat tarjoutuivat jakamaan yksityiskohtaista
tietoa MET-toiminnan eri komponenteista. Lisaksi nostimme esille tiimityon tarkeyden ja jokaisen
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TOIMINTA
webinaarin yhteydessa kasiteltiin ei-teknisia taitoja oman puheenvuoron aikana. Tavoitteena oli
tarjota substanssia – asioita, joita jokainen webinaarin osallistuja pystyy viemaan omaan tyohon.
Nain jalkikateen, tosin webinaarisarjan ollessa edelleen kaynnissa, voidaan todeta, etta
yhdistyksemme webinaari osui maaliinsa, taysi napakymppi!
Koska webinaarit ovat ilmaisia ja avoimia kaikille, tarkoittaa se, etta tieto MET-toiminnasta leviaa
myos muualle kuin pelkastaan MET-ryhmien jasenille, jotka muodostavat valtaosan yhdistyksemme
jasenistosta. Tama on MET-toiminnan tunnetuksi tekemista parhaimmillaan.

JÄSENPALVELUT
Yhdistykselle ovat sen jasenet elintarkeat, jokainen jasen on arvokas. Siksi on tarkeaa, etta jasen
kokee saavansa myos jotain konkreettista sen lisaksi, etta jasenyytensa kautta mahdollistaa
yhdistyksen toimintaa ja sen tarkoitusta.
Jasenkirje on yhdistyksien perinteisin tapa pitaa yhteytta jaseniinsa. Niin myos MET Alliance of
Finland -yhdistyksella. Alkukesasta syntyi paatos, etta hallitus laatii jasenilleen jasenkirjeen
kvartaaleittain. Vuoden 2021 aikana ehdimme siis julkaista kolme jasenkirjetta. Jasenkirjeen avulla
voimme kertoa yhdistyksen ajankohtaisista asioista mutta myos jakaa tietoa MET-toiminnasta
laajemmin. Jasenkirjeessa on tutkittua-osio, jossa kerromme tuoreesta MET-aiheisesta
tutkimuksesta tai julkaisusta lyhyen referaatin muodossa. Linkin kautta paasee jasen lukemaan
artikkelin kokonaisuudessaan. Ei-tekniset taidot pidetaan yhdistyksessamme korkeassa arvossa, ja
jokaisessa jasenkirjeessa on tarjolla ei-tekniset taidot vinkki; pieni muistutus jostakin CRMkomponentista, joka mahdollista tehokasta tiimityota. Henkilöesittely on myos keskeinen osio
jasenkirjeessa; ajattelemme, etta on tarkeaa, etta nimiin saadaan yhdistettya kasvot seka pieni
kurkistus kyseisen henkilon maailmaan. Hallituksen jasenet ovat olleet keskiossa ensimmaisissa
henkilojutuissa, mutta jatkossa tulee myos jasenet saamaan palstatilaa.
Jatkuva kouluttautuminen on jokaiselle MET-aktiiviselle tuttua. Osaltamme haluamme helpottaa
tata kouluttautumista keraamalla verkkosivujemme jasenalueelle tietoa tarjolla olevista
koulutuksista kehity ja kouluttaudu -osiossa. Kuluneen vuoden koronapandemia vaikutti laajasti
koulutustarjontaan ja tarjolla olevat koulutukset olivat lahinna erilaisia webinaareja.
Verkkosivujemme jasenalue tulee ajan myota kehittymaan varsinaiseksi kultakaivokseksi, josta
loytyy Suomen kattavin MET-aiheinen tietopankki. Tahan asti on sinne keratty useampi
webinaaritallenne, jonka avulla katsoja pystyy muodostamaan hyvan kasityksen MET-toiminnan
rakenteesta. Videotallenteiden lisaksi loytyy sielta yhdistyksen omia julkaisuja, seka esimerkiksi
kansainvalisen MET-jarjeston iSRRS:n julkaisema MET-aiheinen kirja.
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Kumppanuus kansainvalisen iSRRS:n, eli international Society for Rapid Response Systems oli
vuoden 2021 hienoimpia saavutuksia. Kumppanuuden muotoilusta neuvottelimme iSRRS:n kanssa
niin sahkopostitse kuin videolinkilla. Lopputulos on niin sanottu herrasmiessopimus, missa
kumpikin osapuoli sailyttaa oma paatosvaltansa, mutta sitoutuu yhteiseen paamaaraan, joka on
MET-toiminnan edistaminen. Jasenelle on nakyvin etu alennettu jasenmaksu; MET Alliance of
Finland:n jasenelle tarjoutuu 50 % alennus jasenyydesta iSRRS:ssa, ja iSRRS:n jasenelle 50 %
alennus jasenyydesta MET Alliance of Finlandissa. Kumppanuussopimus on luettavissa
kokonaisuudessaan verkkosivujemme jasenalueella.

VAIKUTTAMISTOIMINTA
Yhdistyksemme tekee tarkoituksensa mukaisesti vaikuttamistyota. MET-toiminnan edistaminen ja
kehittaminen tapahtuu mm. silloin, kun tietoisuus MET-toiminnasta lisaantyy ja ymmarrys sen
rakenteesta kasvaa. Kuten aikaisemmin on mainittu, on webinaarisarjamme ollut se nakyvin keino,
milla olemme tahan pystyneet vaikuttamaan. Webinaarimme ovat ilmaisia ja avoimia kaikille, ja
yhdistyksemme sosiaalisessa mediassa olemme otsikkotasolla avanneet webinaarien sisallon. Nain
olemme pystyneet levittamaan tietoa MET-toiminnasta laajalle yleisolle samalla, kun itse
webinaaria on markkinoitu.
Vaikuttamistoimintaa tapahtuu myos jasentemme kautta. Yksi yhdistyksemme jasenista suorittaa
talla hetkella YAMK-opintoja, ja iloksemme tekee opinnaytteensa MET-aiheeseen liittyen.
Opinnaytetyo on yhdistyksemme tilaama ja odotamme innolla julkaisua.
Suomen elvytysneuvosto julkaisi loppuvuodesta 2021 paivitetyn elvytyksen Kaypa hoito-ohjeen.
Koska olemme Sairaanhoitajaliiton asiantuntijajaosto, tarjoutui meille mahdollisuus vaikuttaa
ohjeeseen osallistumalla kommenttikierrokseen. Lopputulos on selkea ja varsin laadukas. Olemme
iloisia, etta ohje ottaa kantaa niin ennakoinnin kuin tiimityoskentelyn tarkeyteen.
Laerdal Finlandin kautta tarjoutui yhdistyksellemme myos mahdollisuus astua kansainvaliselle
kentalle, kun Global Sepsis Alliancen toimeksiannosta kaynnistyi projekti, joka pyrkii kehittamaan
sepsiksen varhaista tunnistamista. Kesakuussa kokoustimme aiheesta videolinkin kautta Laerdal
Australia/Uusi Seelanti paallikon kanssa. Kokouksessa nostimme esille MET-toiminnan
nakokulmaa.

YHTEISTYÖKUMPPANIT
Tarkeana osana toimintaamme, ovat luotettavat yhteistyokumppanit. Kontaktiverkostomme on
kehittynyt ja syventynyt entisestaan. Vuoden 2021 aikana toteutetut projektit ovat tuoneet
yhteistyokumppanit entista lahemmaksi meita. Voimme olla ylpeita siita, etta tarvetta kaupalliselle
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yhteistyolle ei ole. Nain ollen voimme sailyttaa asemamme sitoutumattomina ja vapaina
vaikuttajina Suomen sairaaloiden MET-toiminnan puolesta puhujina
Erityiskiitokset tulee kuitenkin osoittaa Laerdal Finlandille ja aluepaallikko J-P Laaksolle kaikesta
tuesta menneen vuoden aikana webinaarien toteutuksen osalta. Koska meille tarjoutui
mahdollisuus hyodyntaa Laerdalin ZOOM-alusta, pystyimme keskittymaan webinaariemme sisallon
tuottamiseen ilman huolta teknisen toteutuksen onnistumisesta. Webinaarit tallennettiin Laerdalin
toimesta ja toimitettiin meille upotettaviksi verkkosivujemme jasenalueelle.
Yhdistyksemme
rooli
Suomen
Sairaanhoitajat
ry:n
(entinen
Sairaanhoitajaliitto)
asiantuntijajaostona jatkuu. Tama rooli tarjoaa verkoston, jonka kautta yha useampi taho loytaa
yhdistyksemme ja pystyy hyodyntamaan yhdistyksemme tarjoamaa osaamista. Suomen
Sairaanhoitajat ry tarjoaa omia webinaareja, ja syksylla kaynnistyi MET Alliance of Finland esittelywebinaarin valmistelu, jonka tarkoituksena on tarjota runsaasti tietoa MET-toiminnasta,
eraanlainen MET-toiminnan peruskurssi, siis.
Kansainvalinen MET-jarjesto iSRRS, eli International Society for Rapid Response Systems on
yhdistyksemme olemassaolon ajan ollut tarkea yhteys kansainvaliselle MET-kentalle. Vuoden 2021
aikana saimme neuvoteltua kumppanuussopimus, jonka myota jasenillemme tarjoutuu tiettyja
etuja. Kumppanuuden ansiosta on meidan mahdollista hyodyntaa kansainvalisten METasiantuntijoiden osaamista, ja tata paasimme tekemaan marraskuisen webinaarin aikana, jolloin
webinaariin osallistui Australian Daryl Jones. Yhdistyksemme paasi myos heinakuussa esiintymaan
iSRRS:n omassa webinaarissa, jossa esitettiin Suomen MET-osaaminen kansainvaliselle yleisolle.
Tama tallenne on katsottavissa iSRRS:n verkkosivujen jasenalueelta.
Vuoden 2021 aikana syntyi uusi kontaktiverkosto, kun kaynnistimme yhteistyon
Ammattikorkeakoulu Arcadan kanssa. Rakenteilla on ainutlaatuinen ei-tekniset taidot- kurssi, joka
tule olemaan omiaan kehittamaan tiimityota terveydenhuollossa. Tama on yhteistyo, josta voi olla
hyvinkin innoissaan, silla yhdistyksemme jasenet tulevat olemaan erityisessa asemassa kurssin
kaynnistyessa.

TULEVAISUUS
Vuoden 2022 aikana jatkamme MET-asioiden parissa Suomen Sairaanhoitajat ry:n
asiantuntijajaostona ja edessa on esimerkiksi useita puheenvuoroja Sairaanhoitajapaivien aikana.
Puheenvuorot tarjoavat meille hienon mahdollisuuden jakaa tietoa MET-toiminnasta samalla, kun
saamme nostaa yhdistyksemme parrasvaloihin.
Se valoisa tulevaisuus, jota kohti yhdistyksemme on mennyt jo parin vuoden aikana loistaa yhta
kirkkaana kuin aikaisemmin. Projekteja on meilla runsaasti, ja niin kauan kuin tuemme toisiamme,
voimme saavuttaa kaiken, minka haluamme.
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PÅ SVENSKA
Pa svenska
Basta svensksprakiga medlem.
Ar 2021 gar till historien som var forenings andra aktiva verksamhetsar. Nyhetsrubrikerna var
forhallandevis identiska med aret innan och halso- och sjukvarden fann sig an en gang under hard
press da koronapandemin tog nya tag. Detta till trots arbetade foreningens styrelse aktivt med att
utveckla foreningens verksamhet och strava till att forverkliga foreningens syfte; att framja,
utveckla och synliggora MET-verksamheten i Finland.
De webinarier som var forening erbjudit under 2021 ar kanske det synligaste arbetet varigenom vi
kunnat uppfylla foreningens syfte. Genom webinarierna spred vi kunskap om MET-verksamheten
da de var gratis och tillgangliga for allmanheten. Genom att skapa webinarierna kunde vi ocksa
pavisa var forenings handlingskraft och visa att den kunskap vi besitter och de kontakter vi skapat
ar nagot att rakna med.
Mindre synliga projekt som ar i linje med foreningens syfte ar bland annat det lardomsprov som
foreningen bestallt och det arbetet vi utfort med rekommendationerna for gangse vard gallande
aterupplivning. Under sommaren deltog vi ocksa i ett internationellt arbete for att framja det tidiga
identifierandet av sepsis.
Sa som det fastslas i var forenings stadgar, ar MET Alliance of Finland, Finlands MET allians, en
tvasprakig forening. Fortsattningsvis ar den absoluta majoriteten av vara medlemmar
finsksprakiga, men allt eftersom var forening vaxer och geografiskt sprider sig ocksa i
Svenskfinland, okar ocksa antalet svensksprakiga medlemmar. Ni ar fortfarande fa, men ni finns.
Anvand era egna natverk till att sprida vetskap om foreningen och uppmana garna era MET-kollegor
att soka medlemskap. De natverk som ni skapar, blir en del av foreningens natverk och det ar genom
dessa natverk som var forening far sin styrka.
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TALOUS JA TOIMINTAEDELLYTYKSET
Talous ja toimintaedellytykset
Vuoden 2021 aikana vakautui yhdistyksen talous jasenmaksujen ansiosta, ja tama mahdollisti
edellisvuoden velkojen maksamisen. Yhdistys on nyt velaton ja kykenee kertyneiden jasenmaksujen
kautta kattamaan verkkosivuista, G-suitesta seka OmaSP-pankin maksuista syntyvia kuluja.
Todettakoon samalla, etta taloudellista puskuria ei ole viela muodostunut, ja yhdistyksen talous on
silta osin haavoittuvainen. On tarkeaa, etta yhdistyksen jasenet levittavat tietoa yhdistyksesta ja
kannustavat esimerkiksi kollegoja liittymaan.
Syyskokouksessa 10.11.2021 vahvistettiin jasenmaksun suuruus, joka on a 30 € /vuosi. Jasenmaksu
on edullinen ja se pidettiin kokouksessa tarkeana asiana. Yhdistys tarvitsee runsaasti jasenia, eika
jasenmaksusta saa muodostua estetta liittya yhdistyksen jaseneksi.
MET Alliance of Finland on edelleen ainoa taho, joka pyrkii kansallisella tasolla edistamaan METtoiminta Suomen sairaaloissa. Vuoden 2021 aikana on yhdistyksemme osoittanut kyvykkyytensa ja
tata on huomattu useassa eri toimintaymparistossa. Kun jatkamme talla tiella; rakennamme
verkostoja, olemme aanessa ja osoitamme, etta yhdistyksemme koostuu asiantuntijoista, joilla on
laaja substanssiosaaminen, tulee meille tarjoutumaan entista enemman mahdollisuuksia
vaikuttamaan Suomen sairaaloiden MET-toimintaan.
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TOIMIHENKILÖT JA YHTEYSTIEDOT
Toimihenkilot ja yhteystiedot
MARCUS NORRGÅRD
PUHEENJOHTAJA

RAKU HAUTAMÄKI
VARAPUHEENJOHTAJA

TEEMU HULT
RAHASTONHOITAJA

MAARIT HULT
HALLITUKSEN JÄSEN

MET Alliance of Finland ry
info@met-alliance.fi
www.met-alliance.fi
Y-tunnus 3084707-7
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EMMI SAINIO
PÄÄSIHTEERI

