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STTY:n toimintasuunnitelma kaudelle 2018 - 2019 

 

 

1. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ja tietojenkäsittelyn tutkimuspäivät ja muu 

yhdistyksen tutkimukseen ja koulutukseen liittyvä toiminta 
 

Toimintakauden 2018 – 2019 keskeinen tapahtuma on perinteiset SoTeTiTe-tutkimuspäivät. 

SoTeTiTe- päivillä jatketaan Best Paper-kannustustipendin jakamista. Tutkimuspäivien järjestä-

misajankohdasta ja paikasta päättää yhdistyksen hallitus. SoTeTiTe- päivien osallistumiskustan-

nukset pyritään pitämään pieninä niin, että kaikilla alan opiskelijoilla olisi mahdollisuus osallistua 

tapahtumaan. Päivien tutkimuksellista tasoa pyritään kohottamaan. Tutkimuspäivien artikkelit jul-

kaistaan alkuperäisjulkaisuina FinJeHeW:n sekä verkko- että painetussa lehdessä. Yhdistyksen 

hallitus nimeää ohjelma- ja järjestelytoimikunnan, joka valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. 

Yhdistyksen hallitus nimeää keskuudestaan markkinointivastaavan jäsenhankintaa tehostamaan 

sekä tutkimuspäivien vetovoimaisuuden nostamiseen. 

 

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. 

HL7 -yhdistys tukee STTY:n IHE Finland sponsorijäsenyyttä.  

 

STTY selvittää Opetusjaoston perustamisen mahdollisuutta. Jaoston lopullisen nimen ja tehtävien 

suunnittelu on osa vuoden 2019 toimintaa. Tavoitteena on, että tämän jaoston aktiivinen toiminta 

pitäisi yllä Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan koulutuksen korkeata 

tasoa.  

 

Jäsenistölle järjestetään pääsy IMIAn sähköiseen vuosikirjaan 2019.  

 

2. Tiedotustoiminta ja tieteellinen lehti 

 

Tiedotus perustuu pääasiassa web-sivustoon ja sähköpostijakeluun. Lisäksi lähetetään yksi-kaksi 

jäsenkirjettä jäsenmaksun maksamisohjeineen. Tiedotustoimintaa tehostetaan myös muiden yhdis-

tysten kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Kotisivujen uudistaminen tukee myös yhdistyksen tiedotta-

mista. 

 

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

pidettävä tieteellinen lehti toimii tärkeänä tiedotuskanavana jäsenistölle. Lehden hallinnoinnista 

ja taloudesta vastaa STHeS, vuonna 2019. 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 sekä alan opiskelijoita. 
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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 NI-, MIE-, Medinfo-, STC- ja muihin kansainvä-

lisiin konferensseihin sekä IMIA:n ja EFMI:n eri työryhmien toimintaan. IMIAn ja EFMIn työ-

ryhmien osalta pyritään aktivoimaan suomalaisten edustajien raportointia työryhmien toiminnasta. 

 

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

teoihin. 

 

5. Talous  

  
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsit-

tely-yhdistys ry.  
TALOUSARVIO  1.1.-31.12.2019   

Varsinainen toiminta 
 

    

Tuotot 
 

    

Tutkimuspäivien tuotot 1500     

TSV:n avustus kansainväliseen toi-

mintaan 

630   
 

HL 7 avustus IHE sponsorijäsenyy-

teen 

500   

  
  2630  

Kulut 
 

    

Pankin kulut  -100   

Yhdistysten jäsenmaksut  -1400   

Tutkimuspäivien kulut  -1500   

FinJeHew kulut  -1000   

Kotisivujen ja jäsenrekisterin yllä-

pito 

 -500   

Kotisivujen uudistaminen  -1330  
  

  -6000 

Tuotto/kulujäämä 
 

  0 

Varainhankinta 
 

    

Jäsenmaksut 3200   3200 

 

 

 
 

 

Kansainväliseen toimintaan haetaan avustusta TSV:ltä syksyllä 2019. 
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Mahdollisen kansainvälisen konferenssin järjestämiseen voidaan käyttää tuloylijäämästä hallituk-

sen hyväksymä osuus. 

 

 

 6. Kokoukset ja muu toiminta  

 

Hallitus kokoontuu sähköpostitse, puhelinkokouksissa että varsinaisissa kokouksissa. 

 

Kevätkokous ja syyskokous pidetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana vuonna 2019.  

 

 
 

Hyväksytty syyskokouksessa  xx.xx.2018. 

 


