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Vuosi 2019 oli tämän hallituksen ensimmäinen toimintavuosi. Kuten jokaisessa uudessa ryhmässä ja 

kokoonpanossa, tarvitaan perehdytystä ja opastusta, jotta saadaan toiminta rullaamaan. Tarvitaan myös 

tapaamisia ja yhteisiä keskusteluja hallituksen jäsenten kanssa myös muualla, kuin virallisessa hallituksen 

kokouksessa.  Kokouksen esityslistat ovat pitkiä yli 20 asiakohtaa ja mahdolliset alakohdat, niin kokoukset 

kestävät 5-6 tuntia ja käytännössä olemme yhden viikonlopun varattuna kuukaudessa hallituksen 

kokoukseen. Liiton puheenjohtajalla on vetovastuu kokouksista. Olemme käyttäneet etäyhteyksiä 

helpottamaan matkustusta ja pyritään käyttämään nykytekniikkaa ja Office 365 tarjoamia mahdollisuuksia 

asioiden käsittelyyn etukäteen ja kommenttien antamiseen esimerkiksi kannanottoja tehtäessä. 

Tämä hallitus on nyt vuoden harjoitellut ja perehtynyt liiton toimintaan, niin uskoisin, että tämä uusi vuosi 

menee paljon helpommin ja vuosikalenterin seuraaminen myös helpottuu. Tehtävän jako ja vastuualueet 

ovat tärkeitä toiminnan ylläpitämiselle ja kehittämiselle. Joskus on nopea reagointi tärkeää ja silloin nopein 

yhteys on hallituksen WhatsApp- ryhmä. Tämän kautta saadaan tieto kaikille nopeasti ja myös vaadittavat 

toimenpiteet, kuinka asia hoidetaan ja voiko se odottaa seuraavaan hallituksen kokoukseen? 

Liiton tehtävä on ammatillinen edunvalvonta ja se tarkoittaa mm, että verkostot, kalenterivaraukset ja 

toimintasuunnitelmat tulee tehdä koko vuodeksi eteenpäin. Pitää muistaa, että myös tarvittavat rahat on 

ennakoitu toimintaa varten vuosibudjetissa, jonka liittokokous myös hyväksyy vuosikokouksessa. 

Hallituksen tärkein tehtävä on seurata vuosibudjettia ja myös ennakoida tulevaa ja mitä silloin tehdään, jos 

rahat budjetissa eivät riitä? Tulot ja menot pitäisi olla tasapainossa myös loppuvuodesta. 

Koulutustapahtumat ja niiden järjestäminen alkaa heti tammikuussa ja käytännössä jo edellisen vuoden 

tapahtuman jälkeen, kun saadaan osallistujilta palautteet ja toiveet käsiteltyä pidetyn kongressin tai 

koulutuspäivien osalta. Viime vuonna työaikaa meni suurelta osin Laboratoriolääketiede-tapahtuman ja 

alueyhdistyspäivien järjestelyyn ja toteuttamiseen. Tärkeää yhteistoimintaa ovat yhteistyöjäsenjärjestöt ja 

AMK-yhteistyö, johon liittyy ammatillinen edunvalvonta ydin asiana. Kuinka saadaan yhdessä edistettyä 

koulutusta, viranomaisyhteistyötä ja ammatillista kehittymistä? 

Hallituksen ensimmäinen kokous oli viime lauantaina ja kokous pidettiin järjestötalolla Helsingissä. Monet 

asiat käytiin läpi ja juuri vuosikello ja tietyt pakolliset aikataulut tulee päättää ja huomioida toiminnassa. 

Alkuvuoteen tulee edellisen vuoden toimintakertomus laatia toiminnantarkastusta varten. 

Toimintasuunnitelman toteutuminen arvioidaan hallituksessa ja tämä tulee päätettäväksi seuraavassa 

Liittokokouksessa marraskuussa. Hallitus seuraa aktiivisesti asettamiensa työryhmien työtä ja suunnitelmia 

ryhmän toiminnassa. 

Tulevaisuuden haaste on jäsenhankinta ja opiskelijatyö sekä vaikuttaminen koulutukseen. 

Ammattikuntamme näkyvyys ja esilläolo julkisuudessa lisää kansalaisten ja tulevien opiskelijoiden 

tietoisuutta tästä hienosta ammatista ja sen tuomista mahdollisuuksista tulevaisuudessa. Bioanalyytikot ja 

laboratoriohoitajat tulkaa mukaan vaikuttamaan. Yhdessä olemme voimakkaita ja saamme asioita eteenpäin 

kaikkien eduksi. 

Hyvää alkanutta uutta vuotta 2020 ja kaikille menestystä uudelle vuosikymmenelle. 
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