
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistys ry 1 

STTY:n toimintasuunnitelma kaudelle 21.5-31-12. 2018 

 

 

1. Sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimukseen ja koulutukseen liittyvä toiminta 
 

Pyritään lisäämään yhteistyötä hallituksen ja yhdistyksen jäsenten, jotka edustavat koulutusta ja 

tutkimusta, välillä hyödyntämällä mm. Twitteria ja hallituksen jäsenten omia jakelukanavia. 

 

Yhdistys on yksi IHE Finland -toimintaan kutsutuista kansallisista sponsorijärjestöistä. Yhdistys 

nimeää yhteyshenkilöt IHE Finlandin toimintaan. Yhdistys voi tehdä tiedotus- tai tapahtumayh-

teistyötä tietojärjestelmien yhteentoimivuuden aihepiirissä yhdessä muiden sponsorijärjestöjen ja 

-toimijoiden kanssa. 

 

Toimintavuoden aikana pyritään järjestämään ajankohtaiseen teemaan liittyvä, jäsenistöä kiinnos-

tava seminaari tai työkokous. 

 

Jäsenistölle järjestetään pääsy IMIAn sähköinen vuosikirja 2018.  

 

2. Tiedotustoiminta ja tieteellinen lehti 

 

Tiedotus perustuu pääasiassa web-sivustoon ja sähköpostijakeluun. www-sivujen palveluntarjo-

ajaa selvitetään. Lisäksi lähetetään yksi-kaksi jäsenkirjettä jäsenmaksun maksamisohjeineen. Tie-

dotustoimintaa tehostetaan myös muiden yhdistysten kanssa tehtävällä yhteistyöllä. 

 

Yhteistyössä Suomen Telelääketieteen ja eHealth -seuran kanssa perustettu ja yhteistoimin yllä-

pidettävä tieteellinen lehti toimii tärkeänä tiedotuskanavana jäsenistölle. Lehden hallinnoinnista 

ja taloudesta vastaa STTY. Toimitusneuvostoon nimetään edustajat yhdistyksen hallituksesta. 

Lehdellä on oma toimintasuunnitelma. Lehden vastaava toimittaja on Kristiina Häyrinen. 

 

3. Jäsentoiminta  

 

Yhdistyksen toimintaan pyritään saamaan mukaan uusia jäseniä eri ammattiryhmistä erityisesti 

sosiaalialan toimijoita, lääketieteen tutkijoita ja kehittäjiä sekä kuntien sosiaali- ja terveystoimen 

edustajia.  

 

Kannatusjäsenten määrää pyritään edelleen lisäämään hankkimalla alan merkittävimmät yritykset 

kannatusjäseniksi. Tämä edellyttää, että kannatusjäsenille voidaan tarjota aiempaa parempaa nä-

kyvyyttä mm. yhdistyksen sivuilla. 

 

4. Kansainväliset suhteet  

 

Yhdistyksen jäseniä kannustetaan osallistumaan kansainvälisiin konferensseihin sekä IMIA:n ja 

EFMI:n eri työryhmien toimintaan. IMIAn ja EFMIn työryhmien osalta pyritään aktivoimaan suo-

malaisten edustajien raportointia työryhmien toiminnasta. 

 

Yhdistys on IHE International sponsorijäsen. Yhdistys voi nimetä jäseniään kansainvälisiin komi-

teoihin. 
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5. Talous  

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistys ry. 

TALOUSARVIO 1.1.-31.12.2018 

  

Varsinainen toiminta 
 

    

Tuotot 
 

    

Tutkimuspäivien tuotot 1500     

TSV:n avustus kansainväliseen toi-

mintaan 

633   
 

Seminaarin osallistumismaksu 500   

FinJeHeW lehden tuotot (TSV 

avustus, STHeSin ja STTY:n 

osuus) 

4200   

  
  6833  

Kulut 
 

    

Hallituksen kokouskulut  -200   

Pankin kulut  -200   

Yhdistysten jäsenmaksut  -1300   

Tutkimuspäivien kulut  -1533   

FinJeHew kulut  -5700   

Seminaarin järjestäminen  -500  

Kotisivujen ylläpito, jäsenrekisteri  -400   
  

  -9800 

Tuotto/kulujäämä 
 

  0 

Varainhankinta 
 

    

Jäsenmaksut 3 000   3000 

 

 

Kansainväliseen toimintaan haetaan avustusta TSV:ltä syksyllä 2018. 

 

Mahdollisen kansainvälisen konferenssin järjestämiseen voidaan käyttää tuloylijäämästä hallituk-

sen hyväksymä osuus. 

 

 

 6. Kokoukset ja muu toiminta  

 

Hallitus kokoontuu sähköpostitse, puhelinkokouksissa että varsinaisissa kokouksissa. 

 

Syyskokous pidetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.  

 
 

Hyväksytty vuosikokouksessa  xx.xx.2018. 

 


