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Puheenjohtajan terveiset

Resistirè 2020 laulusta on muodostunut minulle voimalaulu. Kappale on espanjalaisten
muusikoiden uudelleen levyttämä keväällä 2020. Siitä on tullut erittäin suosittu laulu,
joka on antanut maailmanlaajuisesti energiaa ja voimaa kuulijoille. Vapaasti
suomennettuna resistirè tarkoittaa selviytymistä. Laulun tempo on vetävä ja reipas, sitä
kuunnellessa uskoo, että me voitamme koronaviruksen.
Näitä puheenjohtajan terveisiä kirjoittaessa olisi ihanaa todeta, että olemme jo
selviytyneet, mutta niin ei vielä ole. Ennusteiden mukaan Suomessa koronan pahimmat
viikot ovat edessä. Omikron muunnoksen nopean leviämisen vuoksi tartuntaluvut
nousevat räjähdysmäisesti, mutta suurin osa sairastaa nyt taudin lievempänä.
Terveydenhuollon henkilöstö on kantanut suuren vastuun epidemian hoidosta ja tehnyt
sekä henkisesti että fyysisesti raskasta työtä kahden vuoden ajan.
SHHY:n osalta vuosi 2021 on kulunut ilman suurempia ongelmia. Webinaarimme
jatkuivat tutussa muodossa ja hyödynsimme osaa vuoden 2020 koulutusmateriaalista.
Talous oli tiukka ja paljon teimme talkoilla, mutta aloitetut projektit valmistuivat
suunnitellusti.
Jokaisen vuoden alussa hallitus laatii kuluvan vuoden budjetin, niin tänäkin vuonna.
Budjetin teon yhteydessä linjataan seuraavan vuoden haavapäivien rakenne. Olisiko jo
mahdollisuus järjestää haavapäivät lähitapahtumana vai hybridinä? Hybridi
mahdollistaisi sekä paikan päällä osallistumisen että etäyhteyden koulutukseen.
Merkittävä kysymys on työnantajien suhtautuminen koulutuksiin ja
koulutusmäärärahojen myöntäminen. Toiveeni on, että haavahoidon
täydennyskoulutukset nähdään tärkeinä ja haava-ammattilaiset pääsevät
täydennyskoulutuksiin.
Haavanhoito on moniammatillista yhteistyötä. Kaikkien ammattiryhmien tiedon ja
taidon on oltava tasokasta. Useamman vuoden aikana on esille noussut lähihoitajien
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tarve saada lisää strukturoitua haavahoidon koulutusta. Siksi SHHY:n hallitus on
päättänyt tarttua tähän haasteeseen kuluvan vuoden aikana. SHHY on jo nyt
haavahoidon kehittämisen ja kouluttamisen saralla merkittävä valtakunnallinen tekijä.
Sairaanhoitajilla ja lääkäreillä on omat osaamisperusteiset haavahoidon nimikkeet;
auktorisointi ja erityispätevyys. Olisiko nyt aika toteuttaa lähihoitajille vastaavanlaista
haavaosaamisen pätevöitymistä?
Suomalainen haavahoito on kansainvälisesti korkealla tasolla. Siitä kiitos kuuluu
kaikille haavahoidon asiantuntijoille, jotka ovat kouluttaneet, tehneet tutkimusta ja
verkostoituneet erityisesti kansainvälisesti. Tämän laivan kipparina on ollut hienoa olla!

1. Yhdistyksen varsinainen toiminta

1.1 Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n toiminta-ajatus
Suomen Haavanhoitoyhdistys ry, (SHHY) Föreningen för Sårvård i Finland rf, on
perustettu vuonna 1995 ja sen tavoitteena on edistää vuorovaikutusta kaikkien sellaisten
ammattiryhmien välillä, jotka ovat vastuussa haavapotilaiden kokonaisvaltaisesta
hoidosta ja haavojen ennaltaehkäisystä.

Suomen Haavanhoitoyhdistys ry pyrkii myös edistämään haavanhoidon kehittämis-,
tutkimus- ja opetustyötä, tekee yhteistyötä kansainvälisten haavayhdistysten kanssa
(EWMA, EPUAP, WUWHS) sekä haavanhoitoon liittyvien yritysten kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, luento- ja
esitelmätilaisuuksia, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä on yhteistoiminnassa muiden alan
järjestöjen kanssa mm. Sairaanhoitajaliitto, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
ja Suomen Diabetesliitto ry.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys järjestää opintopäiviä, joiden yhteydessä on
ammattialaan liittyvä näyttely. Vuonna 2021 koronaepidemian vuoksi kaikki
koulutukset järjestettiin webinaareina.
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Yhdistys voi myös vastaanottaa lahjoituksia ja kerätä mainosilmoituksilla rahaa sekä
antaa neuvontaa jäsenilleen. Mahdollista on myös välittää jäsenilleen luennoitsijoita ja
luentomateriaalia.

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ovat haavanhoidosta kiinnostuneita terveydenhuollon
ammattilaisia. Yhdistyksen kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajat ovat hallituksen
päätöksellä yhdistyksen toiminnassa ansioituneita tai muuten haavanhoidossa
ansioituneita henkilöitä. Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja on vapautettu
jäsenmaksusta ja jäsenyys on heille elinikäinen. Kaikilla yhdistyksen varsinaisilla
jäsenillä sekä kunniapuheenjohtajilla ja kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksissa
äänioikeus ja yksi ääni. Haavanhoidon kehittämisestä kiinnostuneita, oikeuskelpoisia
yhteisöjä voidaan ottaa yhdistyksen kannattajajäseniksi. Kannattajajäsenten edustajilla
on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta.
Kannattajajäsen tai sen edustaja ei voi olla yhdistyksen varsinainen jäsen tai
kunniajäsen tai kunniapuheenjohtaja eikä voi toimia yhdistyksen hallituksessa.
Jäsenyyttä yhdistykseen anotaan kirjallisesti. Jäsenyydestä päättää hallitus.

1.2 Jäsenet
Suomen Haavanhoitoyhdistys ry on moniammatillinen yhdistys ja sen jäseneksi voi
hakemuksesta liittyä sellainen henkilö, joka ammatissaan toimii haava-asian tiimoilla.
Jäsenmäärä on viime vuosina ollut hivenen laskusuuntainen ollen vajaat 2400 ja
olemme väkilukuun suhteutettuna yksi maailman suurimmista
haavanhoitoyhdistyksistä. Vuonna 2021 yhdistyksestä erosi/poistettiin 291 jäsentä ja
liittyi 161 jäsentä. Yhdistyksessä 31.12.2021 oli 2365 jäsentä.

1.3 Koulutus

Yhdistys järjesti vuoden 20201 aikana kaksipäiväiset XXIV Valtakunnalliset
Haavapäivät, auktorisoitujen haavahoitajien koulutuspäivän ja Haavat haltuun webinaarin. Vuoden 2021 kaikki koulutukset toteutettiin webinaareina.
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Koulutusten järjestämisessä yhteistyökumppanina toimi Prospectum Oy, Suomen
Videoviestintä SVV Oy, Messukeskus Helsinki, Wintunix Oy ja Digitoimisto Digitaali
Oy.

1.3.1 Valtakunnalliset Haavapäivät 2021
Suomen Haavanhoitoyhdistys ry järjesti Valtakunnalliset Haavapäivät 4.-5.2.2021
virtuaalitapahtumana Messukeskuksessa. Järjestyksessään XXIV Valtakunnallisten
Haavapäivien pääteemana oli Moniammatillisuus haavahoidossa. Torstaina
pääsessiossa oli teemana Haavanhoito etänä ja rinnakkaissessiossa teemana oli
Haavahoidon perusteet. Perjantaina pääsessiossa teemana oli Haavojen käypähoito.
Haavapäivien pääsessiossa torstaina kuultiin luentoja haavanhoitoon etänä liittyvistä
asioista mm. potilasturvallisuudesta, videokonsultaatioista, yhteistyöstä
erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä sekä vuorovaikutuksesta ja
vaikeiden asioiden puheeksi ottamisesta hoitotilanteessa. Torstaina järjestettiin myös
rinnakkaissessio haavahoidon perusteista. Perjantaina keskityttiin Käypä hoito suositusten maailmaan. Luentojen aikana käytiin vilkasta chat -keskustelua. Osallistujia
oli vajaat 600, kun mukaan laskettiin luennoitsijat, kutsuvieraat ja kannattajajäsenten
edustajat. Osa ilmoittautui koulutukseen vielä haavapäivien aikana. Webinaarin
taltiointi oli katsottavissa aina 12.2.2021 asti. Tämä mahdollisti kaikkien luentojen
kuuntelemisen, vaikka useampaankin kertaan.
ePostereita ei pyydetty esitettäväksi vuoden 2021 Haavapäiville.

1.3.2 Haavat haltuun -webinaari
Vuonna 2021 perinteisiä alueellisia koulutuksia ei koronan vuoksi järjestetty. Haavat
haltuun -webinaari järjestettiin 15.10.2021 Prospectum Oy tiloissa. Luennot olivat
taltioinnit vuoden 2020 Haavat haltuun – webinaarista. Tilaisuuden puheenjohtajana
toimi yhdistyksen puheenjohtaja Lea Pulliainen ja varapuheenjohtaja Sari Korhonen
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huolehti moderoinnista. Kannatusjäsenten puheenvuorot taltioitiin etukäteen.
Osallistujia oli yhteensä 260.

1.3.3 Auktorisoitujen haavahoitajien koulutuspäivä

Auktorisoitujen haavahoitajien koulutuspäivä järjestettiin Teams-linkin kautta
hallituksen toimesta. Koulutuspäivän teemana oli Uusi Suomalainen haavatutkimus.
Luennoitsijat nauhoittivat luennot etukäteen. Tarvittaessa teknisenä tukena toimi
yhdistyksen varapuheenjohtaja Sari Korhonen. Koulutus järjestettiin 21.5.2021, ja
siihen osallistui yhteensä 39 auktorisoitua haavahoitajaa.

1.4 Haavahoitajien auktorisointi
Auktorisoitu haavahoitaja – nimike myönnetään sähköisen hakemuksen perusteella.
Nimikkeen käyttöoikeuden hakijalle myöntää Suomen Haavanhoitoyhdistys ry
asettamansa auktorisointityöryhmän ehdotuksesta. Auktorisoinnin hakumenettely
tapahtuu sähköinen verkkoportfolion avulla yhdistyksen verkkosivujen kautta.

Esitykset vuoden 2021–2024 uusiksi auktorisoiduiksi haavahoitajiksi ja auktorisoidun
haavahoitajan päivityksiin on tehty auktorisointityöryhmän toimesta kokouksessa.
Arviointityöryhmän jäseniä vuonna 2021 olivat:
Leena Berg, Plastiikkakirurgi, LT, haavahoidon erityispätevyys, Kainuun keskussairaala
Ansa Iivanainen, TtL, Opetusneuvos
Heli Kallio, Asiantuntijasairaanhoitaja, auktorisoitu haavahoitaja TYKS
Maire Kolimaa, STM (jäi pois työryhmästä 12/ 2020)
Mervi Niskanen, Asiantuntijasairaanhoitaja, auktorisoitu haavahoitaja PHKS, SHHY
hallituksen edustaja
Päivi Nygren, neuvotteleva virkamies STM (aloitti syksystä 2021)
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Sirpa Paananen, Osastonhoitaja, TtM, PSHP, Tampereen yliopistollinen keskussairaala
Salla Seppänen, Koulutusvastuujohtaja, THM, SHHY kunniapuheenjohtaja, Laureaammattikorkeakoulu

Auktorisoidut haavahoitajat (voimassa 2021–2024)
Minna Kunttu
Tarja Saarinen

Auktorisoinnin päivityksen saivat (voimassa 2021–2024)
Maria Honkala
Riikka Honkanen
Anni Järvenpää
Mervi Niskanen
Sirpa Nurminen
Raili Oikkonen-Heikkuri
Anne Ojala
Marjo Palkamo
Tiia-Marjaana Repo
Sari Salama
Hallituksen yhteyshenkilönä auktorisoitujen haavahoitajien kanssa toimi Raili
Oikkonen-Heikkuri. Auktorisoitujen haavahoitajien sähköisen portfolion ylläpidosta
huolehti vuonna 2021 Friday Digital Design Oy Herkko Pulkkinen.

1.5 Haava-lehti ja yhdistyksen verkkosivut

Haava-lehti on yhdistyksen julkaisema ammattijulkaisu, jonka tavoitteena on lisätä
haavanhoidon tietoutta yhdistyksen jäsenten sekä muiden haavanhoidosta
kiinnostuneiden ammattilaisten keskuudessa. Haava-lehden yleisilmeen uudistustyö
saimme päätökseen vuonna 2021. Ensimmäinen ulkoasultaan uudistunut lehti ilmestyi
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Haava 3/2021. Taloudellisen tilanteen salliessa painetun Haava-lehden lisäksi työstetään
täydentävää sähköistä julkaisua.
Painetun lehden sivumäärä pyritään pitämään 52–56 sivussa. Opintopäivänumero ja
mahdolliset juhlajulkaisut voisivat muodostaa poikkeuksen. Painetun Haava lehden
artikkelia pyydettäessä ehdotetaan kirjoittajalle suositeltavaa sivumäärää, yleisemmin 35 sivua.

Toimitusneuvostossa on päätoimittajan lisäksi 8–10 jäsentä. Toimitusneuvoston
moniammatillisuuteen ja maantieteelliseen laaja-alaisuuteen kiinnitetään huomiota.
Toimitusneuvoston puheenjohtajana toimii hallituksen päätöksestä toimitusneuvoston
keskuudesta valittu jäsen, vuonna 2021 varapuheenjohtaja Sari Korhonen. Haavalehden päätoimittajana jatkoi vuonna 2021 Emilia Kielo-Viljamaa, TtT ja
toimitussihteerinä Kielo Turtiainen, Sh, auktorisoitu haavahoitaja. Haava-lehden taitosta
on vastannut graafinen suunnittelija Piia Viikari, ja Haava-lehden painotyön on hoitanut
Premedia Helsinki Oy. Ilmoitusmyynnistä vastasi yritysvastaava Marjaana Tuomisaari,
joka oli myös toimitusneuvoston jäsen.

Haava-lehti lähetetään jäsenille jäsenmaksuun sisältyen. Lehteä voi tilata myös
vuosikertatilauksena. Vuosikertatilaajia ovat erilaiset terveydenhuollon organisaatiot,
oppilaitokset, kirjastot ja yritykset. Lehden vuosikerran hinta oli 60 € vuonna 2021.
Lehden painosmäärä oli 3150 kappaletta/numero.

Vuonna 2021 Haava-lehden teemoina olivat:
1. Potilaskeskeisyys, 56 sivua
2. Valtakunnalliset haavapäivät, 64 sivua
3. Hoitoketjut, 68 sivua
4. Seksuaalisuus, 64 sivua

Vuonna 2020 hallitus päätti korvata artikkelien oikoluvun yhdistyksen normaalin
työkorvauskäytännön mukaisesti eli 20 €/ tunti. Tätä käytäntöä jatkettiin vuonna 2021.
Oikoluettavia artikkeleita pyrittiin jakamaan tasapuolisesti toimikunnan jäsenille.
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Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n verkkosivut toimivat www-osoitteessa, www.shhy.fi.
Vuoden 2020 aikana palvelujen tarjoajaksi vaihtui Digitaali Oy. Suomen
Haavanhoitoyhdistys ry:n mainospalvelut on myös keskitetty Digitoimisto Digitaali
Oy:lle, jonka vuoksi palveluita haluttiin keskittää myös verkkosivujen osalta. Suomen
Haavanhoitoyhdistys ry:n verkkosivujen toteutuksessa käytetään wwwsisällönhallintaohjelmistoa Wordpress. Muutoksista huolimatta verkkosivujen wwwosoite pysyy ennallaan (www.shhy.fi). Verkkosivujen päivityksen jälkeen rakenne
säilytettiin lähes samana, mutta tekstejä päivitettiin selkeämmiksi. Verkkosivujen
ulkoasua päivitettiin yhteneväiseksi Suomen Haavanhoitoyhdistyksen brändin
mukaisesti. H-logo säilytettiin ennallaan ja pääväreinä säilytettiin punainen sekä
valkoinen. Kuvituskuvat saadaan Digitoimisto Digitaali Oy:n kautta ja käytetyissä
kuvituskuvissa on käytetty yleisteemana erilaisia käsiä. Kädet teemana symboloivat
läheisyyttä, kosketusta ja avunantoa.
Yhdistyksellä on ollut käytössä jo usean vuoden ajan sekä Facebook- että Instagram-tili,
joiden kautta jäsenistöä on ollut helppo tavoittaa. Yhdistyksen tiedotusvastaavan ja
verkkosivujen ylläpitäjän toimesta on suunniteltu ja toteutettu sosiaaliseen mediaan
soveltuvia bannereita. Yhdistyksen koulutusten ohjelmien ulkoasu on toteutettu
Digitoimisto Digitaali Oy:n toimesta.

1.6 Kehittämistyö ja kansallinen yhteistyö
Yhdistyksen sisäisessä kehittämistyössä vuonna 2021 painopiste oli aloitettujen
projektien loppuun saattaminen. Pandemian vuoksi hallituksen kokoukset toteutettiin
Teamsin avulla. Teamsiin on rakennettu salasanalla suojattu yhdistykset materiaali- ja
tiedostopankki.

1.6.1. Lähi- ja perushoitajien haavahoidon koulutus

Suomen Haavanhoitoyhdistys aloitti lähi- ja perushoitajille suunnatun haavahoidon
koulutuskokonaisuuden suunnittelun yhteistyössä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto
SuPerin kanssa. Tavoitteena on suunnitella yhteistyössä koulutuskokonaisuus, joka
palvelee haavahoitoa toteuttavia lähi- ja perushoitajia. Tälle ammattiryhmälle
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toteutetulla laadukkaalla koulutuksella on laajoja yhteiskunnallisia ja yksilöllisiä
vaikutuksia.
Tarkoituksena on tuoda myös lähi- ja perushoitajien haavahoidon osaaminen tunnetuksi
auktorisointia vastaavalla nimikkeellä tulevaisuudessa. Nimikkeen termi on vielä avoin,
kuitenkin sekaannuksen välttämiseksi auktorisointi nimikettä ei käytetä.
Syksyn aikana toteutettiin kysely lähi- ja perushoitajille heidän toiveistaan haavahoidon
koulutuskokonaisuuden sisällöstä sekä koulutuksen nimestä. Näiden toiveiden pohjalta
koulutusta lähdettiin suunnittelemaan. Ajatuksena on ollut toteuttaa
koulutuskokonaisuudet yhdessä auktorisoitujen haavahoitajien kanssa eri
sairaanhoitopiireissä. Auktorisointityöryhmä tai työryhmän edustajia pyydetään mukaan
suunnitteluun, kuinka mahdollinen auktorisointia vastaava nimike implementoidaan
käytäntöön, ja kuinka prosessi on mahdollista toteuttaa valtakunnallisesti.
Lähi- ja perushoitajien haavahoidon koulutus on SHHY:n kärkihankkeitamme 2022.

1.6.2 Yhteistyö Sairaanhoitajaliiton kanssa

Sairaanhoitajaliiton asiantuntijajaostoon SHHY on kuulunut kaksi vuotta.
Asiantuntijajaostoja on tällä hetkellä 25. Jaostot tapasivat kahdesti vuodessa, keväällä ja
syksyllä, virtuaalisesti Teamsillä.
Yhdessä jaostot vievät yhteisiä tärkeitä asioita eteenpäin eri tasoilla toimivien
sairaanhoitajien arvostuksen, osaamisen ja aseman eteenpäin viemiseksi.
Asiantuntijajaostojen vetäjille ja yhdyshenkilöille sekä Sairaanhoitajaliiton ja Hotuksen
asiantuntijajaostotoiminnassa mukana oleville, on yhteinen Facebook kanava, jossa
asiantuntijajaostot voivat verkostoitua, saada vertaistukea, vaihtaa ajatuksia sekä
tiedottaa ajankohtaisista aiheista. Seuraava yhteinen tapaaminen on maaliskuussa 2022
Teamsillä. SHHY:n edustajat jaostossa on Sari Korhonen ja Jenna Olkkonen.

Sairaanhoitajan ammatilliset työkalut
Sairaanhoitajaliiton kanssa tehtävä yhteistyö on tuonut uuden käytännönläheisen
toimintatavan. Sairaanhoitajaliiton eri asiantuntijaryhmät ovat yhteistyössä muiden
asiantuntijoiden kanssa koonneet ja kehittäneet ammatillisia työkaluja sairaanhoitajan
käytännön työn avuksi. Työryhmään kuuluvat SHHY:stä Sari Korhonen, Mervi
Niskanen, Päivi Kuusisto ja Marjaana Tuomisaari sekä Sairaanhoitajaliitosta
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kehittämispäällikkö Liisa Karhe. Syksyllä 2021 työryhmä aloitti kehittämistyön uuteen
ammatilliseen työkaluun, jonka kehitysnimi on Haavanhoito työkalu. Kehittämistyö
jatkuu keväällä 2022 ja valmistuu kesän alkuun mennessä. Kummastakaan yhteistyöstä
ei tullut SHHY:lle kuluja.

1.6.3. Yhteistyö Suomen lääkäriliiton lääkärien haavahoidon
erityispätevyystoimikunta kanssa
Suomen Lääkäriliiton lääkärien haavanhoidon erityispätevyystoimikunta toimii
Haavanhoitoyhdistyksen kanssa yhteistyössä. Kokouksissa SHHY:tä edusti
puheenjohtaja. Lääkärien haavahoidon erityispätevyystoimikunta kokousti etäyhteyden
avulla vuoden 2021 kokoukset, SHHY:lle ei aiheutunut käsiteltäviä matkakuluja
erityispätevyystoimikunnan työstä.

1.6.4. Terveyskylän Haavatalo-projekti
Terveyskylä on erikoissairaanhoidon verkkopalvelu, joka on kehitetty yhdessä
potilaiden kanssa. Terveyskylä tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja
työkaluja ammattilaisille. Palvelu on HUS:n koordinoima ja Suomen kaikkien
yliopistollisten sairaanhoitopiirien yhteinen projektikokonaisuus, johon on saatu
rahoitusta sosiaali- ja terveysministeriöltä. Palveluiden rakentamisessa tehdään
yhteistyötä kansallisten eTerveyspalveluita kehittävien hankkeiden, potilaiden,
potilasjärjestöjen ja ammattilaisyhdistysten sekä eri korkeakoulujen kanssa.
Suomen Haavanhoitoyhdistys ry toimii Terveyskylän Haavatalon sekä Haavat
virtuaalikeskuksen yhteistyökumppanina. Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n edustajana
kansalliseen projektiin osallistui vuonna 2021 Jenna Olkkonen, hallituksen
tiedotusvastaava. Hallitus nimeää edustajan vuosittain helmikuun kokouksessa.
Yhteistyö jatkuu vuoden 2022 aikana. Projektityö sisältää kansallisia työryhmien
kokouksia liittyen Haavatalon ja Haavat Virtuaalikeskuksen sisällöntuottoon ja
päivitykseen.
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1.6.5. Kansallinen diabeetikon jalka-symposium

Kansallinen diabeetikon jalka-symposium järjestetään joka toinen vuosi. Vuonna 2021
symposiumia ei järjestetty. Kansallinen diabetes-jalkatyöryhmä järjestää Diabeettinen
jalka-symposiumin Oulussa keväällä 12.–13.5. 2022.
Suomen Haavanhoitoyhdistyksellä on symposiumissa yhdistyksen esittely ständi ja
hallituksesta on nimetty 2 hallituksen jäsentä yhteyshenkilöiksi ja yhdistyksen
edustajiksi symposiumiin, Marja-Leena Peltonen ja Raili Oikkonen- Heikkuri.
Vuoden 2021 aikana Kansallinen diabetes jalkatyöryhmä on kokoontunut 3 kertaa ja
Shhy:n edustajina kokouksiin on osallistunut edellä mainitut hallituksen jäsenet.

1.6.6 Kliinisen hoitotyön erikoisalat: ehdotukset kliinisesti erikoistuneen
sairaanhoitajan osaamisen kehittämiseksi.
SHHY:n hallitus keskusteli yhdessä SHHY:n kunniapuheenjohtajan Laurean
ammattikorkeakoulun korkeakouluyksikön johtajan Salla Seppäsen kanssa Teamskokouksessa 1.3.2021 koskien kliinisen hoitotyön erityisosaamisen kansallista työtä.
Salla Seppänen on jäsenenä Terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimikunnassa, joka
kehittää kriteereitä osaamisen varmistamiseen ja kehittämiseen terveydenhuollon eri
osa-alueilla. Valtakunnallisesti on perustettu hoitotyön jaosto määrittämään kliinisen
hoitotyön erityisosaamisen osa-alueet. Haavahoito on yksi niistä 17 määritellystä
kliinisen hoitotyön erikoislasta. Hallitus kävi yhdessä Salla Seppäsen kanssa läpi
luonnosta kliinisen hoitotyön erityisosaamisen kansallisesta työstä ja hallitus
kommentoi haavahoidon asiantuntija esitykseen.
STM julkaisi loppuvuodesta 2021 terveydenhuollon ammattihenkilöiden
neuvottelukunnan nimeämän hoitotyönjaoston raportin ”Kliinisen hoitotyön erikoisalat:
ehdotukset kliinisesti erikoistuneen sairaanhoitajan osaamisen kehittämiseksi”. Raportti
antaa ehdotukset kliinisen hoitotyön erikoisaloista ja kuvaukset niiden edellyttämästä
osaamisesta ja sisäisistä painotuksista sekä erikoisosaamisen kehittämisestä ja
varmentamisesta koulutuksen ja työelämän yhteistyönä.
Linkki raporttiin https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8428-8
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1.7 Kansainvälinen toiminta
1.7.1 WUWHS
Pandemian vuoksi WUWHS kongressi siirrettiin vuodelta 2020 vuodelle 2022.
Yhdistys on maksanut osallistumismaksun Lea Pulliaiselle ja Sari Korhoselle.
Kongressi pidetään virtuaalisena maaliskuussa 2022.

1.7.2 EWMA

EWMA2021 järjestettiin virtuaalisesti 26-27.10.2021. SHHY:n edustaja Kirsi
Isoherranen toimii EWMA:n Honorary Treasurerina ja Executive Committeen ja
Councillin jäsenenä.

1.7.3 EPUAP

EPUAP-kongressi siirrettiin vuodelta 2020 vuodelle 2021. Kirsti Ahmajärvi jatkoi
EPUAP trusteena ja Maarit Ahtiala valittiin uudelle trustee kaudelle vuonna 2021.
Maarit toimi EPUAP trusteena 2014-2020. EPUAP:n 2019 Quick Reference Guideline
käännettiin suomeksi vuonna 2021 ja se on julkaistu SHHY:n sivuilla. Käännöstyön
tekivät Maarit Ahtiala, Kirsti Ahmajärvi, Leena Berg ja Heli Kavola.
1.7.4 STOP Painehaavoille – päivä

Yhdettätoista maailmanlaajuista STOP Painehaavoille - päivää vietettiin 18.11.2021
Vuosittain marraskuun 3. torstaina vietettävän päivän tarkoituksena on herättää
laajempaa huomiota painehaavojen esiintymisestä ja ehkäisyn tärkeydestä sekä tukea
näyttöön perustuvaa painehaavojen ehkäisyä ja hoitoa. SHHY:n halusi korostaa
sairaankuljetuksessa ja päivystyksessä syntyviä painehaavoja. SHHY julkaisi
lehdistötiedotteen painehaavoista ja niihin liittyvistä kustannuksista. Postereita
lähetettiin yhdistyksen yhdyshenkilöille eripuolille Suomea.
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1.8 Apurahat

Vuoden 2021 aikana apurahahakemuksia tuli kevään haussa kaksi hakemusta EWMA:n.
Hallitus myönsi apurahat EWMA:n osallistumismaksuun.
Tutkimus- ja kehittämisrahastoon tuli hakuaikana yksi hakemus. Tutkimus- ja
kehittämissäätiön johtokunta puolsi verisuonikirurgi Milla Kallion väitöskirjatyöhön
kohdistuvaa 1800 € hakemusta. Hallitus myös 1800 € apurahan.

2. Hallinto ja talous

2.1 Kirjanpito

Yhdistyksen kirjanpito ostettiin tilitoimisto Raetsaari Oy:ltä Oulaisista. Tilitoimisto
huolehti laskutuksen, reskontran, palkanmaksun ja kirjanpidon. Tilintarkastajaksi
valittiin vuosikokouksessa HTM Heidi Hukka. Yhdistyksen tilit ovat Suur-Savon
Osuuspankissa.

2.2 Jäsensihteeri ja muut toimistopalvelut

Jäsenrekisterien ylläpidon sekä koulutusten ilmoittautumisten vastaanoton ja
laskuttamisen on hoitanut tilitoimisto Raetsaari Oy. Yhdistyksen sähköpostin on
vastaanottanut yhdistyksen hallituksen sihteeri Mervi Niskanen.

2.3 Vuosikokous

Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n ylin päätäntävalta on vuosikokouksella, joka
pidettiin 4.2.2021 striimattuna Messukeskuksesta. Paikalla oli 29 äänivaltaista jäsentä.
Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Salla Seppänen. Vuosikokous vahvisti
tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja käsitteli vuosikertomuksen
vuodelta 2020. Vuosikokous käsitteli myös toimintasuunnitelman vuodelle 2021 ja
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valitsi hallituksen varapuheenjohtajan. Sari Korhosen valittiin varapuheenjohtajaksi
seuraavalle kolmelle vuodelle. Näin vuoden 2021 hallituksen kokoonpano oli 9 jäsentä.

2.4 Hallitus ja toimikunnat

Vuoden 2021 hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 4.2.2021 vuosikokouksen
päätteeksi. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Lea Pulliainen, plastiikkakirurgian
erikoislääkäri Helsingistä. Varapuheenjohtajana uudelle kolmivuotiskaudelle
vuosikokouksessa valittiin sairaanhoitaja, auktorisoitu haavahoitaja Sari Korhonen
Savonlinnasta. Hallitus järjestäytyi siten, että sihteerinä jatkaa sairaanhoitaja,
auktorisoitu haavahoitaja Mervi Niskanen Lahdesta, rahastonhoitajana sairaanhoitaja,
auktorisoitu haavahoitaja Päivi Kuusisto Kouvolasta ja tiedotusvastaavana
sairaanhoitaja, Jenna Olkkonen Helsingistä. Yritysvastaavaksi nimettiin sairaanhoitaja,
auktorisoitu haavanhoitaja Marjaana Tuomisaari Porista. Muina hallituksen jäseninä
olivat sairaanhoitaja, auktorisoitu haavanhoitaja Raili Oikkonen-Heikkuri
Rovaniemeltä, sairaanhoitaja, auktorisoitu haavanhoitaja Marja-Leena Peltonen
Seinäjoelta ja sairaanhoitaja Siru Schroderus Helsingistä.
Yhdistyksen nimenkirjoittajina jatkoivat puheenjohtaja Lea Pulliainen,
varapuheenjohtaja Sari Korhonen, rahastonhoitaja Päivi Kuusisto ja sihteeri Mervi
Niskanen.

Hallitus 2021

Hallituksen kokouksia pidettiin vuonna 2021 yhteensä 14 (laskussa mukana 1
sähköpostikokous) joista kolme ensimmäistä vuoden 2020 valitulla vanhalla
hallituksella.
Osallistumiset kokouksiin:
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Lea Pulliainen pj., 3 kokousta
Sari Korhonen, vpj., 3 kokousta
Mervi Niskanen, sihteeri 3 kokousta
Päivi Kuusisto, taloudenhoitaja, 3 kokousta
Marjaana Tuomisaari, 3 kokousta
Jenna Olkkonen, 3 kokousta
Marja-Leena Peltonen, 3 kokousta
Siru Schroderus, 3 kokousta
Raili Oikkonen-Heikkuri, 3 kokousta
Vuosikokouksessa 2021 valitun hallituksen kokouksia pidettiin vuoden 2021 aikana 10
ja 1 sähköpostikokous.
Osallistumiset kokouksiin:
Lea Pulliainen pj., 11 kokousta
Sari Korhonen vpj., 10 kokousta (ei osallistunut sähköpostikokoukseen)
Mervi Niskanen, 11 kokousta
Päivi Kuusisto 11 kokousta
Marjaana Tuomisaari 11 kokousta
Jenna Olkkonen 11 kokousta
Raili Oikkonen-Heikkuri 10 kokousta
Marja-Leena Peltonen 10 kokousta
Siru Schroderus 10 kokousta. Erosi hallituksesta kokouksessa 11/2021
henkilökohtaisesta syystä.

Vuoden 2021 aikana hallitus suunnitteli ja toteutti yhdistyksen toiminnan yhdessä,
poikkeusoloissa. Koulutusten virtuaalinen järjestäminen vaati joustavuutta ja nopeaa
reagointia muuttuneisiin tilanteisiin mm koronaepidemian kokoontumisohjeiden kuin
yhteistyöhön yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyökumppaneiden tarjoamat
toiminnot muuttuivat vuoden 2021 aikana sitä mukaan, kun heille kertyi kokemusta
uusista toimintatavoista virtuaalisten tapahtumien järjestämisessä.
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Tutkimus- ja kehittämistoimikunta:
koko hallitus

Opintopäivätoimikunta:
koko hallitus

Kansainvälinen toimikunta:
koko hallitus ja tarvittaessa kutsutut asiantuntijat

Tiedottamis- ja julkaisutoimikunta (sisältää yhteistyön yhdistysten ja organisaatioiden
kanssa)
koko hallitus

Sari Korhonen vastasi yhdessä Lea Pulliaisen kanssa Haava-lehteen tulevista
yhdistyksen ilmoituksista.

Tuotemyyntiä toteutettiin vähäisessä määrin. Helpperit ja Haavahoidon
kaksivuosikymmentä kirja olivat tilatuimmat tuotteet.

Yhdistyksen varasto toimii Mannerheimintiellä Pelican Self Storagessa. Siru Schroderus
ja Lea Pulliainen toimivat varastovastaavina. Yhdistyksen sihteeri Mervi Niskanen
huolehti tilattujen myyntituotteiden postituksista tilaajille.

2.5 Kannatusjäsenet
Suomen Haavanhoitoyhdistyksellä oli 31.12.2021 yhteensä 47 kannattajajäsentä.
Vuoden aikana yhdistykseen liittyi 2 uutta kannattajajäsentä (Aurealis Oy ja OneMed
Oy) ja erosi 2 kannattajajäsentä (MeridentOptergo Oy ja Helsingin Diakonialaitoksen
Hoiva Oy). Nämä kaksi kannattajajäsentä maksoivat erovuonna yritysjäsenmaksun ja
ovat mukana vuoden 2021 jäsenmäärässä. Kaksi yritystä fuusioitui (Mediteam Oy ja
Mekalasi Oy), vuoden 2021 aikana, Mediteam Oy:n jäsenyys päätettiin vuoden 2021
aikana. Jäsenmaksu oli 150 €/vuosi ja se oikeutti kannattajajäsenen osallistumaan
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virtuaalinäyttelyyn yhdistyksen järjestämissä koulutustilaisuuksissa edullisemmalla
hinnalla. Uuden kannatusjäsenen liittymismaksu oli 200 €.

20

Aurealis Oy
Braun Medical Oy
Bitelab Oy
ConvaTec Oy
CutoSense Oy
EDIS Pia Laurila Oy
Evolan Pharma
FINE Medical Oy
Haltija Group Oy
Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy
Helsinki Hospital Oy
ICF Woundcare Oy
Innova Medical Oy
Ilonion Care Oy
Jämsän Finnbort
Lymed Oy
MediMattress Oy
Mediplast Fenno Oy
Mediq Suomi Oy
MeridentOptergo Oy
Mekalasi Oy
Mölnlycke Health Care Oy
Napra-Rehab Oy

Navamedic AB
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Nousiaisten Moisiokoti
Nutricia Medical Oy
OneMed Oy
Oriola Oy
Ossano Scandinavia Oy ab
Oy Essity Finland Ab
Oy Verman Ab
Oy Vestek Ab
Repolar Pharmaceuticals Oy
Respecta Oy
Röntgentekno Oy
Smith&Nephew Oy
SoleusProteor Oy
Steripolar Oy
Suomen 3M Oy
Suomen Terveysmaailma Oy
Sydis International Oy
Teampac Oy
Tempur Suomi Oy
Terveystekniikka Valko Oy
TherMidas Oy
Treestep Oy
Vitamion Oy
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Kannattajajäsenyrityksille järjestettiin keväällä 2021virtuaalinen yritysyhteistyötapaaminen
Teamsin avulla, missä yrityksiä informoitiin yhdistyksen tulevista vuoden 2021 tapahtumista ja
samalla annettiin mahdollisuus esittää kysymyksiä ja toiveita yhdistyksen hallitukselle.
Suomen Haavayhdistyksen jäsenyritykset saavat vuodessa neljä yrityskirjettä suunnitellusti sekä
näiden lisäksi vaihtelevan määrän tiettyyn tapahtumaan liittyviä yrityskirjeitä. Yrityskirjeet
sisältävät tietoa koulutustapahtumaan osallistumisesta, palautteista, yritysyhteistyötapahtumista ja
Haava -lehden ilmoitusvarauksista
Vuoden ensimmäinen yrityskirje koski XXIV Valtakunnallisia Haavapäiviä, jotka olivat
ensimmäiset virtuaalisesti toteutetut haavapäivät. Yrityskirje sisälsi uudet jäsenyritykset ja Suomen
Haavanhoitoyhdistys ry:n kokoonpanon sekä tietoa auktorisoitujen haavahoitajien koulutuspäivään
osallistumisesta ja Haava -lehden ilmoitustilan varaamisesta.
Toisessa yrityskirjeessä keskityttiin yritysyhteistyötapaamisen sisältöön ja pyydettiin yrityksiltä
palautetta tapahtumanjärjestäjälle webinaarikoulutukseen osallistumisesta.
Yritysyhteistyötapaaminen oli 8.6.2021 virtuaalisena. Yrityskirje sisälsi myös alustavaa tietoa
Haavat Haltuun -koulutuspäivästä, 15.10.2021 ja XXV Valtakunnallisista Haavapäivistä. Jokaisessa
yrityskirjeessä oli maininta Haava -lehden ilmoitustilan varaamisesta.
Kolmannessa yrityskirjeessä oli tarkempi tieto Haavat Haltuun koulutukseen yritysten
osallistumisesta luentojen välissä pidettävin puheenvuoroin sekä yleistä tietoa koulutuspäivästä.
Neljäs yrityskirje kertoi Haava -lehden uudesta ulkoasusta ja sisälsi tietoa seuraavan vuoden
mainosvarausten mahdollisuudesta.
Lisäksi lähetettiin yrityskirje auktorisoitujen haavahoitajien koulutuspäivästä, joka oli 21.5.2021
sekä XXV Valtakunnallisen Haavapäivien osallistumisesta näytteilleasettajana. Neljä suunniteltua
kirjettä lähetettiin maaliskuussa, toukokuussa, elokuussa ja marraskuussa 2021.

2.6 Talouden toteutuminen
Suomen Haavanhoitoyhdistys ry on rahoittanut toimintaansa järjestämällä koulutuksia, joista
kertynyt tuotto on käytetty jäsenetuihin mm. Haava-lehteen ja jäsenten edullisempiin koulutuksiin
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sekä yhdistyksen toiminnan kehittämiseen. Kertyneillä tuotoilla kustannetaan myös tutkimus- ja
kehittämistoimintaa sekä kansainvälistä toimintaa.

Yhdistyksen varsinainen toiminta on sitä toimintaa, jota varten yhdistys on perustettu.

Yhdistyksen varsinainen toiminta on jaoteltu osa-alueisiin:

KOULUTUS
Tuotot

99 739,79 €

Kulut

-74 396,67 €

Tulos

25 397,12 € (Vuosi 2021 €)

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
Tuotot

1585,51 €

Kulut

-2474,08 €

Tulos

-888,57 € (Vuosi 2021 €)

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Tuotot

0,00 €

Kulut

0,00 €

Tulos

0,00 € (Vuosi 2021 €)

JÄSENTOIMINTA
Tuotot

0,00 €

Kulut

-86 230,10 €

Tulos

- 86 230,10 € (Vuosi 2021 €)

MUU VARSINAINEN TOIMINTA
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Tuotot

0,00 €

Kulut

-89 759,73 €

Tulos

-89 759,73 € (Vuosi 2021 €)

eli varsinainen toiminta on vuonna 2021 aiheuttanut nettokuluja –151 481,28 € (Vuosi 2021 €).

VARAINHANKINNALLA yhdistys on hankkinut edellä mainittujen menojen rahoitusta vuonna
2021 yhteensä 146 629,13 € (Vuosi 2021 €).

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINNALLA on hankittu rahoitusta vuonna 2021 yhteensä 0,00 €
(Vuosi 2021 €).

TILIKAUSI 1.1.–31.12.2021 on –5153,15 €/tappiollinen/alijäämäinen.

Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n hallitus

