SUOMEN HAAVANHOITOYHDISTYS RY

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

1. VARSINAINEN TOIMINTA
Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n toiminnassa vuosi 2022 on vielä vahvasti koronan leimaama.
Vuonna

2022

yhdistyksen

toiminnassa

painopistealueet

tulevat

olemaan

lähihoitajien

haavakoulutuksen strukturointi ja näyttöön perustuva haavahoidon osaamisen osoittaminen.
Näyttöön perustuvan haavahoidon osaaminen perustuu hakijan hakemukseen, joka koostuu sekä
teoria

tiedosta,

koulutuksesta

että

vertaisarvioinneista

(sairaanhoitaja).

Koulutus-

ja

kehittämistoiminnan sekä tiedotus- ja julkaisutoiminnan työtä jatketaan aktiivisesti. Haava-lehden
sähköistä osoita selvitetään. Pandemiasta huolimatta kansainvälinen toiminta pidetään aktiivisena
kaikin mahdollisin keinoin. Toiminnan kehittämisestä vastaa hallitus ja sen eri toimikunnat sekä
hallituksen kutsumat ulkopuoliset asiantuntijajäsenet.

Hallitus
Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n toimintaa ohjaavat yhdistyksen säännöt ja yhdistyslaki. XXV
Valtakunnallisten Haavapäivien yhteydessä 4.2.2022 etänä pidettävässä vuosikokouksessa
hallitukseen valitaan puheenjohtaja ja viisi hallituksen jäsentä kolmeksi vuodeksi. Uusi hallitus
esittäytyy tarkemmin Haava-lehdessä numero 2 / 2022.

Hallitus kokoustaa noin 12–14 kertaa vuodessa. Läsnäolokokoukset pyritään pitämään
koulutuspäivien yhteydessä ja muuten hallituksen kokoukset pidetään Teams -etäyhteydellä vuoden
20201 tapaan.

Hallituksen

ja

toimitusneuvoston

jäsenet

allekirjoittavat

uuden

toimikauden

alussa

sidonnaisuussopimuksen ja GDPR-lomakkeen. Hallituksen ja toimikuntien jäsenet ilmoittavat
sidonnaisuudet yhdistyksen koulutuksissa luennoidessaan edellisen 12 kk ajalta.

Jäsenet ja tiedotus
Tiedotustoimintaa jatketaan edelleen Haava-lehden ja sosiaalisen median välityksellä. Vuonna 2020
aloitettu yhdistyksen nettisivun päivitys on valmis. Nettisivuja pidetään aktiivisesti yllä ja uutta
sisältöä päivitetään. Jäsenistön toivotaan aktiivisesti käyvän yhdistyksen verkkosivuilla ja päivittävän
jäsentietonsa.

Aktiivista jäsenhankintaa jatketaan. Tavoitteena on saada henkilöjäsenmäärä pysymään yli 2300
jäsenen. Uusia yritysjäseniä toivotaan yhdistykseen liittyvän kuluvan vuoden aikana 1–2.

Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n hallitus esitti vuoden 2022 jäsenmaksuiksi seuraavaa:
Henkilöjäsenmaksu pidetään vuoden 2021 tasolla 30 euroa.
Yritysjäsenten vuosimaksu pidetään vuoden 2021 tasolla 200 euroa.
Uusien yritysjäsenten liittymismaksu pysyy 200 eurossa.

2. HAAVA-AMMATTIJULKAISU
Haava-lehti on yhdistyksen julkaisema ammattijulkaisu, jonka tavoitteena on lisätä haavanhoidon
tietoutta yhdistyksen jäsenten sekä muiden haavanhoidosta kiinnostuneiden ammattilaisten
keskuudessa. Haava-lehden yleisilme on uudistettu vuonna 2021. Painetusta Haava-lehdestä pyritään
saamaan näköislehti sähköiseen muotoon yhdistyksen sivuille vuoden 2022 aikana. Taloudellisen
tilanteen

salliessa

painetun

Haava-lehden

lisäksi

työstetään

sähköistä

eHaava-lehden

julkaisua. Tämän yhdistyksen sivuilla julkaistavat näköislehden lisäsivut muodostaisivat sähköisen
eHaava-lehden. Painetun lehden sivumäärä pyritään rajoittamaan 52–56 sivuun. Opintopäivänumero
ja mahdolliset juhlajulkaisut voisivat muodostaa poikkeuksen. Painetun Haava-lehden artikkelia
pyydettäessä ehdotetaan kirjoittajalle suositeltavaa sivumäärää, yleisemmin 3–5 sivua. eHaavalehdessä voidaan julkaista laajempia artikkeleita, tutkimuksia tai opinnäytetöitä. Haava-lehden ja
eHaava-lehden sisällöstä vastaa lehden toimitusneuvosto, joka toimii yhdistyksen hallituksen
ohjauksessa. Toimitusneuvostossa on päätoimittajan lisäksi 7–9 jäsentä. Toimitusneuvoston
moniammatillisuuteen

ja

maantieteelliseen

laaja-alaisuuteen

kiinnitetään

huomiota.

Toimitusneuvoston puheenjohtajana toimii hallituksen päätöksestä toimitusneuvoston keskuudesta

valittu jäsen. Haava-lehden päätoimittajana jatkaa Emilia Kielo-Viljamaa ja toimitussihteerinä Kielo
Turtiainen.

Haava-lehden artikkelien kirjoittajille maksetaan kirjoituspalkkiot. Kirjoittajapalkkio on vakiintunut
vuosien aikana tasoon 150 € ensimmäinen sivu ja 50 € seuraavat sivut, eikä hallitus esitä tähän
muutosta vuodelle 2022. Päätoimittaja voi ehdottaa erityisen vaativasta artikkelista maksettavan
erityiselle asiantuntijakirjoittajalle suuremman kertaluontoisen palkkion artikkelin kirjoitustyöstä.
Päätöksen artikkelipalkkion suuruudesta ja maksamisesta tekee yhdistyksen hallitus. Kaikki
artikkelit, jotka tarjotaan Haava-lehteen, arvioidaan koko toimitusneuvoston toimesta ja yhteisesti
toimitusneuvostossa päätetään, julkaistaanko artikkeli lehdessä. Haava-lehden oikoluvusta vastaavat
toimitusneuvoston keskuudestaan valitsemat jäsenet. Oikoluvusta voidaan maksaa yhdistyksen
työkorvauksen 20 € / tuntikorvaus päätoimittajan niin päättäessä. Haava-lehden mediakortissa on
ollut mahdollisuus varata aukeaman mainos. Vuonna 2022 aukeaman mainos voi olla myös
artikkelityyppinen ja siihen lisätään merkintä, että kyseessä on esimerkiksi ”Kannattajajäsenen
tiedote”. Tarkemman nimityksen päättää toimitusneuvosto yhdessä päätoimittajan kanssa. Hallitus
esittää, että aukeaman mainoksia olisi yksi / Haava-lehti.

Haava-lehti ilmestyy neljä (4) kertaa vuodessa. Vuoden 2022 ilmestyminen ja teemat:
Viikko 8: Koulutus ja tutkimus
Viikko 21: Valtakunnalliset Haavapäivät
Viikko 42: Haavainfektiot
Viikko 50: Epätyypilliset haavat

Lehden ilmoitusmyynnistä vastaa hallituksen yritysvastaava, joka on myös lehden toimitusneuvoston
jäsen.

Yhdistyksen jäsenmaksu sisältää lehden vuosikerran. Lehden vuosikerran tilausmaksu vuodelle 2022
on 60 euroa. Haava-lehden taitosta ja ulkoasusta vastaa Piia Viikari Mäntyharjulta ja lehti painetaan
Premedia Helsinki Oy:ssä.

Lehden painomäärä vähennetään 2900 kpl. Haava-lehden mediakortti löytyy osoitteesta
www.shhy.fi.

3. KOULUTUSTOIMINTA

Valtakunnalliset Haavapäivät 2022
Koulutustoimintaa jatketaan alkuvuonna XXV Valtakunnalliset Haavapäivät – virtuaalitapahtumana
4.2.2022 perjantaina. Teemana haavapäivillä on Alaraajahaavat -akuutista krooniseen. Suurin osa
luennoista lähetetään ennakkoon taltioituina etänauhoituksina. Hallituksesta tulevat paikanpäälle
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja tiedotusvastaava. Muut hallituksen jäsenet osallistuvat
etänä. Hyvästä hygieniasta, suojautumisesta hengitystiemaskein ja turvaväleistä huolehditaan.
Oireisena jäädään kotiin ja tarvittaessa muut hallituksesta paikkaavat. Korona -pikatesti suositellaan
otettavaksi edellisen päivän illasta.

XXV Valtakunnalliset Haavapäivät ovat katsottavissa

striimilinkin kautta vielä 14 päivän ajan tapahtuman jälkeen eli 18.2.2022 asti. Helsingin yliopiston
lääketieteelliseltä tiedekunnalta on haettu opintopisteitä soveltuville koulutusaloille.
Osallistumistodistus lähetään osallistujalle sähköisesti, kun sähköiseen palautekyselyyn on vastattu.

XXV Valtakunnallisten Haavapäivien näyttely toteutetaan virtuaalisesti. Yritykset ovat voineet valita
haluamansa virtuaalisen näyttelypaketin, lisäksi ohjelman lomassa on muutamia kannatusjäsenten
puheenvuoroja. Haavapäivien muuttuneen toteutuksen vuoksi ePostereita ei ole tänä vuonna.
Vastineeksi opiskelijoille tarjotaan opinnäytetyön julkaisumahdollisuutta joko Haava-lehdessä tai
toteutuessaan eHaava-lehdessä. Virtuaalisten haavapäivien teknisestä toteutuksesta vastaa
Prospectum Oy. Yhdistys julkaisee Haavapäivistä materiaalia sosiaalisen median kanavilla.

Keväällä 2022 käynnistyy XXVI Valtakunnallisten Haavapäivien suunnittelutyö, joka toteutetaan
yhteistyössä lääkärien erityispätevyystoimikunnan kanssa. XXVI Valtakunnalliset Haavapäivät
järjestetään hybridinä viikolla 5 vuonna 2023. Yritysyhteistyökumppaneille järjestetään aiemman
tavan mukaisesti yhteistyötapaaminen syksyllä 2022 koskien Haavanhoitoyhdistyksen järjestämiä
tulevia koulutuksia.

Haavahoidon perusteet- webinaari ns. alueellinen haavapäivä

Suomen

Haavanhoitoyhdistys

ry

järjestää

vuonna

2022

syksyllä

yhden

haavahoidon

peruskoulutuksen virtuaalisena, ns. alueellisen koulutuksen. Koulutuksen luonteen vuoksi se on
katsottavissa valtakunnallisesti. Koulutuksen nimeksi on muutamana viime vuonna vakiintunut
Haavat haltuun -webinaari.

Auktorisoitujen haavahoitajien koulutus

Auktorisoitujen haavahoitajien koulutuspäivää ei järjestetä vuonna 2022.

4. TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

Haavahoitajan asiantuntijuus

Suomen Haavanhoitoyhdistys ry on myöntänyt vuodesta 2004 lähtien auktorisoitu haavahoitajanimikkeitä haavanhoidon ammattilaisille ja ylläpitää rekisteriä nimikkeen saajista heidän luvallaan
GDPR-tietosuoja-asetus tullaan huomioimaan vuodesta 2022 lähtien. Auktorisoinnin tarkoituksena
on selkeiden kriteerien perusteella osoittaa hakijan haavanhoidon erityisosaaminen. Auktorisoinnin
myöntäminen edellyttää laajaa haavanhoidon osaamista. Auktorisoinnilla pyritään edistämään
haavanhoidon ammattilaisen urakehitystä sekä tuomaan näkyvyyttä haavahoitajien toimintaan.

Auktorisoitu haavahoitajanimike myönnetään hakemuksen perusteella. Nimikkeen käyttöoikeuden
hakijalle antaa Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n hallitus asettamansa auktorisointityöryhmän
tekemästä ehdotuksesta hakemusten arvioinnin jälkeen.

Auktorisoitu haavahoitaja-nimikkeen hakuaika on 1.9.–31.10.2022. Nimikkeen haku maksaa 150
euroa vuonna 2022. Samalla maksulla voi hakea auktorisointia kaksi kertaa kolmen vuoden aikana.
Tämän jälkeen maksu tulee suorittaa uudelleen. Auktorisoinnin päivitys maksaa 75 € ja päivitystä
haetaan neljän vuoden välein. Maksulla katetaan osittain nimikkeen auktorisointia varten nimetyn
asiantuntijaryhmän palkkioita, kokouskuluja sekä kultainen H-pinssi. Poikkeusolojen ja virtuaalisen
Haavapäivän vuoksi vuoden 2022 uusien auktorisoitujen hoitajien juhlistaminen tapahtuu ennen
yhdistyksen vuosikokouksesta, 4.2.2022 kello 16–17.

Kansainvälisten organisaatioiden dokumenttien ja hoitosuositusten käännöstyöt

Vuoden aikana ilmestyviä konsensus dokumentteja ja hoitosuosituksia sekä muuta englanninkielistä
haavahoidon materiaalia voidaan kääntää suomeksi, jos hallitus katsoo niiden olevan relevantteja
Suomen oloihin ja yhdistyksen taloudellisen tilanteen salliessa.

Terveyskylän Haavatalo-projekti

Suomen Haavanhoitoyhdistys osallistunut kansalliseen Terveyskylän haavatalo-projektiin ollen
mukana sisällön tuotossa. Suomen Haavahoitoyhdistyksen edustajana kansalliseen projektiin
osallistuu hallituksen jäsen, jonka hallitus nimeää helmikuun kokouksessa 2022. Projektin päivitystyö
jatkuu vuoden 2022 aikana. Haavatalo-projekti pitää sisällään kansallisia kokouksia sekä työryhmien
omia kokouksia. Haavatalon sisältö on jaettu useampaan osioon, joiden sisältöä tuottavat pienemmät
työryhmät. Näin työ on mahdollista toteuttaa kansallisesti ja moniammatillisesti.

5. YHTEISTYÖ MUIDEN YHDISTYSTEN JA ORGANISAATIOIDEN KANSSA

Yhdistyksen yhteistyö jatkuu edelleen muiden yhdistysten ja organisaatioiden sekä yritysten kanssa.
Suomen

Lääkäriliitto

on

hyväksynyt

joulukuussa

2015

lääkärien

haavanhoidon

erityispätevyysohjelman. Erikoisalojen nimeämät jäsenet kuuluvat erityispätevyystoimikuntaan, joka
toimii haavanhoitoyhdistyksen alaisuudessa itsenäisenä toimikuntana. Haavanhoitoyhdistys huolehtii
kyseisen toimikunnan jäsenten kokousten matkakustannuksista, jotka Lääkäriliitto korvaa
yhdistykselle hallintokulujen kera. Tämä toiminta ei tuo lisäkuluja yhdistykselle. Tämän lisäksi
yhdistys tekee yhteistyötä kyseisen toimikunnan kanssa muun muassa haavakoulutusten
järjestämisessä. Erityispätevyystoimikunnan kokoukset vuonna 2022 tulevat olemaan lähinnä
etäkokouksia. SHHY:tä erityispätevyystoimikunnassa edustaa SHHY:n pj. Lea Pulliainen.

Yhdistyksen verkkosivujen päivityksen yhteydessä laaditaan oma sivunsa lääkärien haavanhoidon
erityispätevyydestä.

Sairaanhoitajaliiton asiantuntijajaostoon SHHY on kuulunut kaksi vuotta. Asiantuntijajaostoja on
tällä hetkellä 25. Jaostojen edustajat tapaavat virtuaalisesti kahdesti vuodessa. Seuraavan kerran
maaliskuussa 2022. SHHY:n edustajat jaostossa ovat Sari Korhonen ja Jenna Olkkonen.

NDFTF (Nordic Diabetic Foot Task Force) projektin tueksi rakennettu kansallinen työryhmä pyrkii
toiminnallaan edistämään diabeetikon jalkaongelmien tunnettavuutta ja ennaltaehkäisyä. Kyseiseen
työryhmään kuuluu Haavanhoitoyhdistyksen edustajien lisäksi osallistujia Suomen Diabetesliitosta,
Suomen Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliitosta, Suomen Diabetestutkijoiden ja Diabetologien
yhdistyksestä sekä eri ammattikuntia edustavia yksityishenkilöitä. Suomen kansalliseen työryhmään
voidaan hallituksesta nimetä 1–2 jäsentä. Edustajat valitaan helmikuun 2022 kokouksessa. Suomen
kansallinen työryhmä järjestää symposiumin vuonna 2022 Oulussa.

Haavanhoitoyhdistyksen hallitus seuraa SOTE-uudistuksen mahdollisia vaikutuksia haavapotilaiden
hoitoon ja osallistuu tarpeen vaatiessa julkiseen keskusteluun sopivaksi katsomallaan tavalla.

6. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

WUWHS (World Union of Wound Healing Societes)
Maailman haavajärjestöjen kattojärjestö järjestää joka neljäs vuosi suuren maailmanlaajuisen
haavanhoidon kongressin ja pyrkii kehittämään kaikkien maailman haavapotilaiden hoitoa sekä
lisäämään haavojen tutkimusta. Korona pandemian vuoksi WUWHS 2020 siirtyi vuodelle 2022.
Kongressi järjestetään maaliskuussa 2022.

EWMA (European Wound Management Association)
Yhdistys kuuluu EWMA:n yhteistyöorganisaatioihin. EWMA on Euroopan Haavanhoitoyhdistysten
kattojärjestö, jonka tavoitteena on edistää haavanhoidon osaamista sekä tutkimus- ja
kehittämistoimintaa Euroopassa. Erityisesti EWMA on kehittämässä haavanhoidon koulutusta niin,
että sille saataisiin Euroopan tasolla yhtenäiset kriteerit, tasokuvaukset ja sisällöt. EWMA julkaisee
lehteä EWMA Journal, joka on jäsenyhdistyksille saatavissa ilmaiseksi.

Tämän hetken tiedon mukaan EWMA-kongressi järjestetään vuonna 2022 Pariisissa 23.5.-25.5.2022.
SHHY:n taloustilanteen vuoksi yhdistyksen hallituksesta tai toimitusneuvostosta siihen voi osallistua
1 jäsen puheenjohtajan lisäksi. Puheenjohtaja saa kongressiin vuosittain kutsun ja pääsee
osallistumaan ilmaiseksi. Mikäli EWMA2022 muuttuu virtuaaliseksi kongressiksi, voidaan
osallistujamääriä tarkistaa. Yhdistyksen taloudellisen tilanteen vuoksi jäsenet voivat hakea
kongressiin osallistumismaksua varten apurahaa yhdistykseltä.

Yhdistys voi tukea EWMA:n Honorary Treasurer ja Executive Committeen ja Councillin jäsenen
Kirsi Isoherrasen mahdollisia kansainvälisten kokousten osallistumiskustannuksia siltä osin, mitä
EWMA ei kustanna.

EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel)
Yhdistyksen jäsenistä Kirsti Ahmajärvi ja Maarit Ahtiala ovat tällä hetkellä EPUAP Trusteeta.
Suomen edustajan toimintaa EPUAP:ssa voidaan tukea yhdistyksen varoista niiltä osin, mitä
EPUAP ei korvaa.

EPUAP järjestää 5. Focus Meetingin virtuaalisena 14.9.-16.9.2022. Hallituksesta tai
lehtitoimikunnasta voi kyseiseen meetingiin osallistua 1–2 henkilöä. Yhdistyksen jäsenet voivat
hakea apurahaa meetingiin osallistumismaksuun.

EPUAP Masterclass pidetään 25.4.-27.4.2022. Yhdistys ei myönnä taloudellisen tilanteen vuoksi
apurahaa Masterclassiin.

Yhdistys maksaa halukkaille hallituksen ja Haava-lehden toimitusneuvoston jäsenille EPUAP:n
jäsenmaksun kaudelle. EPUAP:n jäsenmaksu oikeuttaa osallistumaan EPUAP:n vuosikokoukseen
sekä edullisempaan osallistumiseen EPUAP:n järjestämään konferenssiin. EPUAP:n jäsenmaksu on
25 € henkilöjäseneltä.

NDFTF (Nordic Diabetic Foot Task Force)
Yhteispohjoismainen NDFTF-työryhmä toimii EWMA:n alaisena. Suomesta asiantuntijajäsenenä
kyseisessä työryhmässä on Vesa Juutilainen, jonka kokouksiin osallistumiskustannuksia voidaan
rahoittaa yhdistyksen varoista. NDFTF ei ole toiminut muutamaan viimeiseen vuoteen, eikä Suomen
edustajalla Vesa Juutilaisella ollut tietoa onko NDFTF suunnitellut toimintaa vuodelle 2022.

Yhdistyksen hallituksen jäsenet voivat osallistua myös muihin kansainvälisiin haavanhoitoon
liittyviin konferensseihin, koulutuksiin ja kongresseihin yhdistyksen kustantamana, mikäli hallitus
katsoo koulutuksen olevan hyödyksi yhdistyksen toiminnan tai haavanhoidon kehittämiseksi
Suomessa.

Jos yhdistyksen hallituksen jäsen valitaan haavanhoitoa edistävän organisaation tai työryhmän
jäseneksi, voidaan kyseisen henkilön kokouksiin osallistumiskuluja tukea yhdistyksen varoista.

7. HANKINNAT

ATK-laitteistoa voidaan uusia/hankkia vuoden 2022 aikana tarpeen mukaan hallituksen toiminnan
sujuvuuden turvaamiseksi. Yhdistyksen varasto sijaitsee Helsingissä Mannerheimintiellä. Hallitus
voi hankkia erilaisia tuotteita tarpeen mukaan tuotemyyntiä varten. Virtuaalisten koulutusten vuoksi
tuotemyynti on hyvin vähäistä. Haava hoidon kaksivuosikymmentä -kirjaa pyritään aktiivisesti
markkinoimaan Haava-lehdessä ja myymään.

8. APURAHAT

Yhdistys myöntää vuoden 2022 aikana jäsenilleen apurahoja Valtakunnallisten Haavapäivien 2023
osallistumismaksuihin 5 kpl. Lisäksi myönnetään yhteensä 2 osallistumismaksun suuruista apurahaa
EWMA 2022 konferenssiin sekä yhteensä 2 apurahaa osallistumismaksuun EPUAP:n Focus
Meetingiin. Myös kansalliseen diabeetikon jalkahaavasymposiumiin tai muihin haavanhoidon
koulutuksiin voidaan myöntää koulutusapurahoja hakemusten mukaan.

Lisäksi voidaan hakemuksesta myöntää 1–2 apurahaa muuhun haavanhoitoon liittyvään
koulutukseen, kehittämiseen tai kongressiin osallistumiseen. Apurahoja ei myönnetä ammatilliseen
tai täydennyskoulutukseen. Apurahahakemukset käsitellään hallituksen kokouksissa kaksi kertaa
vuodessa, kesäkuussa ja joulukuussa.

Yhdistys voi myöntää jäsenilleen apurahaa haavahoidon tutkimus- ja kehittämistoimintaan Suomen
Haavanhoitoyhdistys

ry:n

haavanhoidon

tutkimus-

ja

kehittämisrahastosta

(Finlands

Sårvårdsförening rf Sårvårds forskning- och Utvecklingsfond). Apuraha on haettavissa vuosittain.
Apurahahakemuksen jättöpäivä on 30.4.2022 Lisäksi yhdistys voi anomuksesta myöntää
osallistumismaksun ja/tai matkakulujen korvaamista varten stipendejä niille yhdistyksen jäsenille,
joiden työ hyväksytään esitettäväksi EPUAP-, EWMA- tai jossain muussa haavanhoitoon liittyvässä
konferenssissa. Ehtona on, että esittäjä ei ole saanut rahoitusta muulla tavoin järjestymään ja
yhdistyksen taloudellinen tilanne sallii stipendin myöntämisen.

Väitöskirja-apuraha
Suomen Haavanhoitoyhdistyksen hallitus voi hakemuksesta myöntää haava-aiheisen väitöskirjatyön
valmistumisen johdosta 2000 €:n suuruisen kertaluonteisen apurahan tekijälle. Edellytyksenä on, että
hakija on ollut yhdistyksen jäsen jo edeltävän vuoden alusta ja yhdistyksen taloudellinen tilanne sallii
väitöskirjatyön apurahan myöntämisen.

9. TALOUS JA JÄSENPALVELUT

Kokouspalkkiot

Hallituksen jäsenille sekä Haava-lehden toimitusneuvoston jäsenille on maksettu kokouspalkkio 160
€/kokous sekä verohallinnon mukaisesti matkakustannukset ja matkustussäännön mukainen
päiväraha. Hallituksen puheenjohtajan palkkio on 295 €/ kokous. Haavalehden toimitusneuvoston
puheenjohtajan palkkio on 205 €/kokous. Haava-lehden päätoimittajalle 900 € ja toimitussihteerille
360 € maksetaan lehtikohtainen palkkio Haava-lehden julkaisemisen eteen tekemästä työstä. Vuonna
2021 kaikkia palkkioita laskettiin –10 %. Hallitus esittää kokouspalkkioiden pysymistä vuoden 2021
palkkioiden tasolla vuonna 2022.
Vuosipalkkiot
Yhdistyksen vilkas ja aktiivinen toiminta vaatii hallituksen jäseniltä suurta työpanosta. Hallituksen
toimijoiden vuosipalkkiokäytäntö on ollut voimassa useamman vuoden ajan vuosikokouksen
hyväksymänä.
Hallitus esittää vuosipalkkion pysymistä vuoden 2021 tasolla. Vuosipalkkiot 2022 ovat:
Pj., Vpj., Sihteeri 2250 €
Rahastonhoitaja 1800 €
Tiedotusvastaava ja yritysvastaava 1350 €
Muut hallituksen jäsenet 540 €

Luentopalkkio summa on ollut riippuvainen luennon kestosta. Hallitus esittää, että luentopalkkioiden,
koulutuspäivien puheenjohtajan, sekä moderoijan että vuosikokouksen puheenjohtajan palkkiot
pysyvät vuoden 2021 tasolla. Vuonna 2021 ei maksettu palkkioita koulutuspäivien puheenjohtajille,
moderoijille eikä vuosikokouksen puheenjohtajalle. Vuoden 2022 vuosikokouksen puheenjohtajalle
ja XXV Valtakunnallisten Haavapäivien puheenjohtajalle tai moderoijalle ei makseta palkkiota.
Lisäksi hallitus on sopinut, ettei XXV Valtakunnallisilla Haavapäivillä makseta luentopalkkioita,
vaan luennot toteutetaan talkootyönä.

Kirjanpito Taloushallinto
Yhdistyksen kirjanpito on järjestetty ostopalveluna tilitoimisto Raetsaari Oy:ltä Oulaisista. Tämän
lisäksi tilitoimisto maksaa kerran kuukaudessa palkkiot, palkat, pidätettävät verot ja matkalaskut.
Tilitoimisto huolehtii laskutuksen ja reskontran sekä maksujen karhuamisen. Vuoden 2022 aikana
jatketaan selvitystyötä siirtymisestä täyssähköiseenlaskutukseen ja taloushallinnon kulujen
tarkistamisesta.
Tilintarkastajat valitaan vuosikokouksessa. Yhdistyksen tilit ovat Suur-Savon Osuuspankissa.

www-sivut
Yhdistyksen verkkosivujen www.shhy.fi päivittämisestä huolehtii hallituksen tiedotusvastaava.
Yhteistyösopimus yhdistyksen brändin ja nettisivujen uudistamisesta on tehty Digitoimisto Digitaali
Oy kanssa. Wintunix Oy:n kanssa on tehty sopimus yhdistyksen ICT ratkaisujen ja niiden ylläpidon
osalta. Hallituksella ja toimitusneuvostolla on salasanalla suojattu Teams alusta.
Sähköisen portfolion päivittämistyötä jatketaan vuonna 2022, päivityksen on tarkoitus olla valmis
vuoden 2023 auktorisoinnin hakuun mennessä, mikäli yhdistyksen taloudellinen tilanne sen sallii.
Toistaiseksi portfolion ylläpito ostetaan Friday Digital Design Oy:ltä.

Yhdistyksen järjestämiin koulutuksiin ilmoittautuminen tapahtuu pääasiassa verkkosivujen
ilmoittautumislomakkeen kautta. Tietyille suljetuille ryhmille tarkoitettuihin koulutuksiin luodaan
jatkossa oma ilmoittautumislomake yhteistyöyritys Prospectum Oy:n kanssa.

Helsingissä 30.1.2022

Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n hallitus

