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JOHDANTO

Jotta yhdistys pysyy nykytilanteessa elinvoimaisena, se tarvitsee 
tavoiteposition, joka on kohderyhmille relevantti, uskottava ja muista 
toimijoista jollakin tavalla erottuva.

Position eli aseman suhteessa muihin vastaaviin toimijoihin tulee 
perustua nykytila‐analyysiin ja visioon.



YHDISTYKSEN POSITIOINTI
Mitä STTY:n jäsen odottaa yhdistykseltä? 

- Verkostoitumista

- Tutkimukseen perustuvaa, käytännön toimintaa tukevaa, 
ajankohtaista tietoa

- Koulutusta (ja mahd. neuvontaa/ konsultointimahdollisuutta)

(ote yhdistyksen säännöistä: yhdistys toteuttaa tehtäväänsä* järjestämällä tiedotus- ja 
julkaisutoimintaa, kokouksia, esitelmä- ja koulutustilaisuuksia sekä jäsenilleen 
opintomatkoja,* edistämällä ja tukemalla alaan liittyvää opetus-, koulutus-, tutkimus- ja 
julkaisutoimintaa,* ylläpitämällä yhteyksiä muihin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan 
yhdistyksiin sekä tietojenkäsittelyalan yhdistyksiin Suomessa,* ylläpitämällä yhteyksiä 
muissa maissa toimiviin sekä kansainvälisiin alan yhdistyksiin.)



YHDISTYKSEN VISIO (1. ehdotus)

• STTY tavoitteena on olla sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon alan vahva ja näkyvä 
vaikuttaja, jonka toiminta perustuu tutkimuksellisuuteen. Näyttöön perustuva tieto 
mahdollistaa alan tutkijoiden ja käytännön toimijoiden työn tukemisen ja alan 
käytäntöjen parantamisen näyttöön perustuvaan tietoon perustuen.

• Verkostomainen toiminta alan merkittävien kansainvälisten yhdistystoimijoiden kanssa ja 
edustajuudet näillä foorumeilla mahdollistavat laaja-alaisen ja ajantasaisen tiedon 
käyttämisen yhdistystoiminnassa ja tiedon välittämisen jäsenistölle.

• Yhdistys tarjoaa alan toimijoiden verkostoitumisfoorumin uudistuvan 
tapahtumatarjonnan ja sosiaalisen median käytön keinoin.

• (Yhdistys toimii ainoana sosiaalihuollon tietohallinnon järjestötoimijana  tarvitaanko/ 
halutaanko mainita tavoitetila spesifisesti tältä osin?)

*) työkokouksessa todettua: onko yhdistyksen nimessä muutostarvetta? Onko nimi ”osuva”/ 
”myyvä”



YHDISTYKSEN KOHDERYHMÄT
Yhdistyksen tärkeimmät jäsenryhmät

1. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt (yksityishenkilöitä)

2. Sosiaali- ja terveysalalla toimivat tietotekniikan alan henkilöt (yksityishenkilöitä)

3. Tutkijat (yksityishenkilöitä)

4. Sosiaali- ja terveysalan organisaatiot (ml. yritykset) 

(5. Kansalaiset kysymys: ovatko tässä yhdistyksessä missään roolissa? Todennäköisesti ei)

6. Mitä muita?

Yhdistyksen tärkeimmät sidosryhmät

1. IHE Finland

2. Suomalaiset tietotekniikan ja sosiaali- ja terveysalan yhdistykset

3. Kansainväliset yhdistykset (IMIA, EFMI), jatkossa HIMSS?

4. Yliopistot ja korkeakoulut

5. Terveysteknologia-alan toimijat

6. Mitä muita?



YHDISTYKSEN ”YDINTUOTTEET” JA NIIDEN 
KEHITTÄMINEN
• LEHTI

- Pitäisikö lehden olla pohjoismainen/ kansainvälinen? Lehden toimitusneuvosto voisi 
miettiä kansainvälistä markkinointia. Alan kv konferenssi Suomessa olisi hyvä 
mahdollisuus mainostaa lehteä. Suuren kustantajan kanssa neuvottelut pitkällä 
tähtäimellä?

• SOTETITE-päivät

- Ajankohta tärkeä kysymys (erillään ATK-päivistä, mm. koska Tiedolla johtamisen päivät 
uutena tapahtumana ATK-päivien yhteydessä)

- Tapahtuman ”brändäys”

- Tieteellisten papereiden/ esitysten lisäksi tarjotaan myös mahdollisuus kehitystoiminnan 
esittelylle

- SSTY:n pitää tuottaa päiville ns katsausartikkeleja = Mitä maailmalla tutkitaan? 

- Ns. Klinikkatoiminta / ”konsultointimahdollisuus”

• Uutena asiana kumppanuus ATK-päivien kanssa: tarjotaan järjestäjille STTY-sessiota



MARKKINOINNIN TAVOITTEET

• Tunnettuuden lisääminen

• Jäsenhankinnan tukeminen jokaisen hallitusjäsenen toimesta

• Proaktiivinen viestintä jäsenistölle ja sidosryhmille



MARKKINOINTIKANAVAT
Ns. oma media eli näkyvyys omissa kanavissa: verkkosivut, 

postituslistat, vuosikertomus, FinJeHW, esitteet, tapahtumat kuten 
seminaarit ja SoTeTiTe-päivät. Kysymys: voidaanko FinJeHW-lehteä 
käyttää yhdistyksen markkinointiin nykyistä enemmän?

Ostettu media eli mediatila, josta on maksettu (ei realistinen)

Ns. ansaittu media eli mediatila, josta ei ole maksettu (= kolmansilta 
osapuolilta saatu näkyvyys ja huomio) lehtihaastattelut/ muu 
journalistinen näkyvyys, maininnat sosiaalisessa mediassa. 
Kustannustehokasta, mutta oman kontrollin ulkopuolella.



MARKKINOINNIN TOIMENPITEET VUOSIKELLOSSA 
(täydennetään, kun päätetty yhdessä)

•JÄSENKIRJE (Onko ajankohta 
tässä)

•VUOSIKERTOMUS

•VUOSIKOKOUS

•SOTETITE-PÄIVÄT 
(Ajankohta?)

•SOME

•SOME•SOME

•JÄSENKIRJE (onko ajankohta 
tässä?)

•STÄNDI YLIOPISTON/ 
KORKEAKOULUN 
SEMINAARISSA

•STTY:N OMA SEMINAARI?

Q4 Q1

Q2Q3



TOIMENPITEET (STTY:N HALLITUSKOKOUKSESSA 
MAINITTUJA KEHITYSEHDOTUKSIA)

MUOTO: TAVOITE – TOIMENPIDE  - TAVOITELTU HYÖTY – AIKATAULU

Tavoite: Hallitusjäsenet käyttävät aktiivisesti sosiaalista mediaa. 

Tmp: Valitaan 1. kanavaksi Twitter, joissa läsnäoloa kannustetaan ja 
tuetaan. Persa selvittää Twitter-tilin avaamista. Pääkielenä suomi.

Tavoiteltu hyöty: Aktiivinen läsnäolo somessa rakentaa yhdistyskuvaa, 
luo ja vahvistaa suhteita sidosryhmiin ja parantaa hakukonenäkyvyyttä. 

Aikataulu: Tili avataan syyskuussa, pilottikausi puoli vuotta, minkä 
jälkeen uudelleenarviointi



TOIMENPITEET (STTY:N HALLITUSKOKOUKSESSA 
MAINITTUJA KEHITYSEHDOTUKSIA)

Tavoite: Yhdistys laatii 2 kertaa vuodessa uutiskirjeen jäsenistölleen

Tmp: Laaditaan uutiskirje, jonka kuhunkin sisällöntuotantoon jokainen 
hallitusjäsen osallistuu. Uutiskirjeellä voi olla teema tai se voi sisältää 
erilaisia aihepiirin ajankohtaisia asioita.

Tavoiteltu hyöty: Säännöllinen yhteydenotto jäsenistöön rakentaa 
yhdistyskuvaa, luo ja vahvistaa suhteita jäsenistöön. ”Yhdistys on 
olemassa muutenkin kuin maksujen karhukirheen muodossa”

Aikataulu: Uutiskirje valmistuu syyskuun aikana.



TOIMENPITEET (STTY:N HALLITUSKOKOUKSESSA 
MAINITTUJA KEHITYSEHDOTUKSIA)

Tavoite: Yhdistyksen verkkosivut ovat houkuttelevat ja kiinnostavat 
myös jäsenhankinnan näkökulmasta

Tmp: Tarkastellaan verkkosivujen sisältöä houkuttelevuuden 
näkökulmasta. Tuotetaan sivuille aiemman hyvän aineiston lisäksi ns. 
iskevää tekstiä, joka herättää lukijan kiinnostuksen toimintaan.

Tavoiteltu hyöty: Vahvistetaan yhdistyskuvaa. Houkutellaan uusia 
jäseniä.

Aikataulu: syys-marraskuu



TOIMENPITEET (STTY:N HALLITUSKOKOUKSESSA 
MAINITTUJA KEHITYSEHDOTUKSIA)

Tavoite: Uudistetaan tapahtumatarjontaa

Tmp: SoTeTiTe-päivien uudistaminen ja ATK-päivien kumppanuus

Tavoiteltu hyöty: Vahvistetaan yhdistyskuvaa. Houkutellaan uusia 
jäseniä. Tarjotaan jäsenistölle ”lisäarvoa” (=pidetään olemassaolevat
jäsenet mukana toiminnassa jatkossakin)

Aikataulu: Seuraava hallituskokous


