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Suomen Traumatologiyhdistyksen perustava kokous pidettiin 29.8.1997 Helsingin Pörssiklubilla. 

Perustajajäseninä paikalla olivat Eero Hirvensalo, Seppo Honkonen, Pentti Kallio, Jan Lindahl, Erkki 

Tukiainen ja Kimmo Vihtonen. Kokouksen ajatuksena oli luoda uusi, traumatologian osaamista 

painottava erikoisalayhdistys. Yhdistyksen tarkoitukseksi päätettiin kirurgisen traumatologian 

erityisosaamisen edistäminen kirurgian eri osa-alueilla sekä yhdistää tällä alalla työskenteleviä 

erikoislääkäreitä. Monien vaiheiden jälkeen 6.9.2000 yhdistys merkittiin Patentti- ja 

rekisterihallituksen rekisteriin. Sääntöihin tuli kirjatuksi, että kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys 

voi käyttää englanninkielistä nimeä Finnish Trauma Association. 

 

Toimintakausi 1.9.2019–31.8.2020  

Yhdistyksen 23. toimintakausi alkoi aiempaan tapaan hyvin aktiivisena. Kevään 2020 aikana 

maailmaa ravistelleen Covid-19-pandemian aiheuttaman poikkeustilan ja kokoontumisrajoitusten 

myötä toimintakauden jälkipuolisko oli sen sijaan hyvin poikkeuksellinen. Syksyn 2019 

Valtakunnalliset Traumapäivät järjestettiin Oulussa, ja ETC-kurssit toteutuivat Rovaniemellä ja 

Kuopiossa. Sen sijaan kevään 2020 Vierumäen ETC-kurssit jouduttiin perumaan pandemiaan 

liittyvien kokoontumisrajoituksien vuoksi. Elokuussa 2020 järjestettiin vielä yksi ETC-kurssi 

Rovaniemellä ennen pandemian toista aaltoa ja sen myötä uudelleen kiristyneitä 

kokoontumisrajoituksia. ASSET-kurssi järjestettiin Tampereella lokakuussa 2019. Lisäksi yhdistys 

osallistui Operatiivisille päiville marraskuussa 2019 ja järjesti DSATC-kurssin joulukuussa 2019. 

Keväälle 2020 suunniteltu Traumamaster jouduttiin pandemiatilanteen vuoksi siirtämään 

seuraavaan vuoteen. 

Hallitus kokoontui toimintakauden aikana kuusi kertaa. Operatiivisten päivien yhteydessä 

14.11.2019 järjestetyn vuosikokouksen ja sitä seuranneen hallituksen järjestäytymiskokouksen 

lisäksi hallitus kokoontui Traumapäivien yhteydessä 18.9.2019. Pandemiatilanteen vuoksi kaikki 

muut hallituksen kokoukset järjestettiin etäyhteyksien avulla skypekokouksena 21.1., 5.5., 23.6. ja 

12.8.2020. Lisäksi järjestettiin sähköpostikokoukset syys- ja joulukuussa 2019. 

Toimintakauden aikana perustettiin Suomen Traumakoulutus Oy (STK), jonka tarkoituksena on 

jatkossa vastata konseptikurssien järjestämisestä Suomessa. Osakeyhtiön perustamisen myötä 

Suomen Traumatologiyhdistys saavutti jälleen yleishyödyllisen yhdistyksen statuksen. 
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Alkupääomaksi STY myönsi STK:lle 20 000 € suuruisen lainan vuotuisella 3 %:n korolla ja kolmen 

vuoden takaisinmaksuajalla. 

Traumatologiyhdistyksen nettisivujen uudistus valmistui toimintakauden aikana. Uudistuksen 

myötä myös sähköpostit uudistuivat osoitteiden säilyessä ennallaan. Valtakunnallisille 

Traumapäiville perustettiin myös omat nettisivut. 

 

Jäsenistön muutokset, apurahat ja kunniajäsenet 

Kuluneen toimintakauden aikana yhdistyksestä erosi yksi henkilö ja liittyi 7. Näin ollen jäsenmäärä 

lisääntyi 6 henkilöllä ja toimintakauden lopussa jäseniä oli yhteensä 172. Edelliseen toimintakauteen 

verrattuna jäsenmäärän lisääntyminen oli hillitympää, mutta STY jatkoi tasaisesti kasvuaan. 

Yhdistys myönsi toimintakauden aikana neljä apurahaa: 

• Bakir Sumrein: kuukauden klinikkavierailu Japaniin ja Etelä-Koreaan yläraajaortopedian 

klinikoihin 22.10.–20.11.2019. Myönnetty apuraha 1000 €. 

• Jenni Holmström: 3 kuukauden klinikkavierailu Etelä-Afrikkaan Johannesburgiin Chris Hani 

Baragwanath Academic Hospitalin traumakirurgian klinikkaan 8.7.–6.10.2019. Myönnetty 

apuraha 1000 €. 

• Ville Vänni: 3 kuukauden klinikkavierailu Etelä-Afrikkaan Johannesburgiin Chris Hani 

Baragwanath Academic Hospitalin traumakirurgian klinikkaan 1.12.2019–28.2.2020. 

Myönnetty apuraha 2500 €. 

• Juuso Heikkinen: 6 viikon tutkimusvierailu Australiaan Melbourneen 12.1.2019 alkaen, 

matkan tarkoituksena edesauttaa suomalaisen kansainvälisen tutkimuksen eteenpäin 

viemistä. Myönnetty apuraha 1500 €. 

Kaksi apurahahakemusta jätettiin käsittelemättä niiden saavuttua myöhässä. Kaksi apurahaa 

jätettiin myöntämättä sen vuoksi, että hakijat saivat palkkaa työpaikaltaan matkan aikana.  

Vuosikokouksessa 14.11.2019 yhdistys valitsi kunniajäsenekseen Lauri Handolinin. Yhdistyksen oli 

tarkoitus myöntää kunniajäsenyys Handolinille syksyn 2020 Traumapäivien yhteydessä, mutta 

Traumapäivien siirtymisen myötä kunniajäsenyyden myöntäminen siirtyy seuraavalle 

toimintakaudelle. 
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Vuosikokous 

Vuosikokous järjestettiin Scandic Park Helsingissä 14.11.2019. Vuosikokouksessa ja sitä 

seuranneessa hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitukseen ja sen toimiin valittiin Ville Vänni 

(puheenjohtaja), Anna Kerola (varapuheenjohtaja), Mari Heikkinen (sihteeri), Erno Lehtonen-Smeds 

(rahastonhoitaja), Kari Isotalo, Simo Miettinen, Elina Lietzén, Lauri Halonen, Tero Kortekangas ja 

Sami Nurmi. Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi valittiin Eero Hirvensalo ja 

varatoiminnantarkastajaksi Iikka Lantto. Tilintarkastajana jatkoi Eija Selenius ja varatilintarkastajana 

Tuokko Tilintarkastus Oy. 

Taloustilanteen todettiin olevan edelleen vakaa. Tulevalle vuodelle suunniteltiin järjestettäväksi 

neljä ETC-kurssia, kaksi DSATC-kurssia sekä Valtakunnalliset Traumapäivät ja Traumamaster. 

Vuosikokous antoi hallitukselle mandaatin konseptikurssien järjestämisestä vastaavan osakeyhtiön 

perustamisesta. 

Viime vuosina lisääntyneiden apurahahakemusten vuoksi vuosikokouksessa myös tarkennettiin 

apurahan myöntämisen ehtoja. Merkittävimmät muutokset olivat apurahan maksaminen saman 

toimintakauden aikana, jona apuraha on myönnetty. Hakuohjeita myös tarkennettiin. Lisäksi 

päätettiin, että hakijan on oltava ollut STY:n jäsen vähintään 12 kk ajan ennen apurahan anomista. 

 

Koulutustoiminta 

XVI Valtakunnalliset Traumapäivät 18.–20.9.2019, Oulu 

XVI Valtakunnalliset Traumapäivät järjestettiin Oulun Lasaretissa yhteistyössä STrHY:n kanssa. 

Avajaispäivän yhteisluennot keskittyivät vaikeisiin monikudosvammoihin, ja iltapäiväsessio päättyi 

Extreme trauma -potilastapaukseen, jossa itse potilas oli myös paikalla puhujana. Toinen 

kongressipäivä keskittyi kattavasti luisten alaraajavammojen hoitoon. Viimeisen kongressipäivän 

luennot alkoivat yhteissessiolla Luukas-yhdistyksen kanssa, jolloin käsittelyn alla oli 

luutuumorikirurgia. Kongressin päättävä iltapäiväsessio keskittyi sen sijaan yläraajavammoihin. 

Kerätty palaute Traumapäivien osallistujilta oli jälleen erinomaista. 

 

https://sign.visma.net/fi/document-check/d45de64b-62ac-4a03-9172-c6788bf85b69

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



STY Vuosikertomus 2019-2020 
 

 
5 

 

European Trauma Course (ETC) Rovaniemi 4.–6.9.2019 ja 26.–28.8.2020, Kuopio 

30.10.–1.11.2019  

Toimintakauden aikana järjestettiin onnistuneesti kolme ETC-kurssia, joista kaksi toteutui 

Rovaniemellä ja yksi Kuopiossa. Lisäksi keväälle oli suunniteltu yhden viikon aikana järjestettäväksi 

kaksi peräkkäistä kurssia Vierumäellä (1.–6.6.2020). Kurssi-ilmoittautuminen ehdittiin avata ja 

paikat täyttyivät aiempaan tapaan nopeasti. Covid-19-pandemian aiheuttamien 

kokoontumisrajoitusten vuoksi kurssit jouduttiin kuitenkin perumaan. Kesällä 2020 perustetun 

Suomen Traumakoulutus Oy:n myötä kurssien järjestämisvastuu ja rahaliikenne siirtyi STY:ltä 

STK:lle. Osallistumisaktiivisuuden perusteella ETC-kursseille on kysyntää, ja jatkossa pyritään 

järjestämään vähintään neljä kurssia vuosittain. Kurssipaikat tulevat ensi vuonna osin vaihtumaan 

aiemmin käytettyjen kurssitilojen poistuttua käytöstä. 

 

Advanced Surgical Skills for Exposure in Trauma (ASSET) Tampere 10.10.2019 

Kauden ASSET-kurssi järjestettiin Tampereen Kirurgian koulutuskeskuksella. Kurssia ei kuitenkaan 

voitu toteuttaa suunnitellulla tavalla, kun kadavereita saatiin sovitun neljän sijasta vain yksi. 

Yhdeksän 16:sta kurssilaisesta perui osallistumisensa ja redusoidulle kurssille osallistui seitsemän 

henkilöä. Kurssipalaute oli erinomaista, mutta taloudellisesti kurssi tuotti tappiota. Sopivien 

puitteiden puuttuessa sovittiin, että ASSET-kurssia ei seuraavana vuonna järjestetä Suomessa. 

 

Operatiiviset päivät 14.11.2019 

STY osallistui Operatiivisille päiville ja järjesti siellä yksipäiväisen session vammanhallintakirurgiasta. 

Koulutus sisälsi luentoja ja interaktiivisia potilastapauksia. Sessiossa oli parhaimmillaan n. 120 

kuulijaa. Saman päivän iltapäivällä STY järjesti vielä FAST-ultraäänestä hands on -kurssin. Kurssi oli 

menestys ja sitä toivottiin ohjelmaksi myös seuraaviin kirurgiyhdistyksen tapahtumiin. 
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Definitive Surgical and Anaesthesia Trauma Course (DSATC) Kuopio 11.-13.12.2019  

Joulukuussa 2019 järjestettiin DSTC-kurssi Kuopiossa. Kurssi oli menestys niin taloudellisesti kuin 

palautteiden perusteella, ja suomalainen DSATC-organisaatio on vakiinnuttanut asemansa ja 

toimintansa IATSICin alaisena. Kuopion kurssin kansainvälisessä kouluttajakunnassa oli kirurgeja 

Saksasta, Ruotsista, Kreikasta, Etelä-Afrikasta ja Suomesta.  Koulutettavana kurssilla oli 16 kirurgia 

ja neljä anestesialääkäriä. 

 

Lääkäripäivät 9.1.2020 Messukeskus Helsinki 

Eero Hirvensalo ja Jan Lindahl ovat järjestäneet STY:n mandaatilla vuosittain Lääkäripäivillä 

luentomuotoista koulutusta aiheena Avohoidon traumatologiaa. Koulutus järjestettiin myös tällä 

toimikaudella. Koulutus oli suunnattu akuuttilääkäreille, yleislääkäreille ja työterveyslääkäreille, ja 

session tarkoitus oli lisätä tietoutta tärkeiden tapaturmiin liittyvien vammojen diagnostiikasta ja 20- luvun 

hoitolinjauksista. 

 

Taloudellinen toiminta 

Toimintavuoden aikana yhdistys keräsi jäsenistöltä vuosikokouksen määräämät jäsenmaksut. 

Jäsenmaksun suuruus oli 50 €, kuten edeltävänäkin vuonna. Jäsenmaksuja saatiin tilityksenä 

14.7.2020 Suomen Lääkäri-liitolta (SLL) vähennysten jälkeen 5 658 €, joka oli samaa tasoa edellisen 

toimintakauden (2018-2019) jäsenmaksutuottoihin verrattuna. SLL tilitti tammikuussa 2020 STY:lle 

lisäksi 226 € vuoden 2018 ja 300 € vuoden 2019 jäsenmaksuja. Suomen Traumatologiyhdistys kuuluu 

European Society for Trauma & Emergency Surgery –järjestöön (ESTES), jonka vuosittainen 

jäsenmaksu määräytyy yhdistyksen jäsenmäärän mukaan (6 €/jäsen/vuosi). 2020 jäsenmaksuna 

ESTES:lle maksettiin 978 €. 

Veroviranomainen on poistanut Suomen Traumatologiyhdistyksen yleishyödyllisen aseman 

tilikaudella 2007 ja yhdistystä on pidetty muuna kuin yleishyödyllisenä yhdistyksenä 1.10.2006 

alkaen. Tämän vuoksi STY on liittynyt vuonna 2008 ennakkoperintärekisteriin ja on ollut 

arvonlisäverovelvollinen 1.10.2008 alkaen. Toimintakauden 2019-2020 aikana hallitus on jatkanut 

KPMG-lakiasiaintoimiston ja lakitoimisto Bonfiden kanssa sen selvittämistä, onko mahdollista hakea 
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muutosta arvonlisäverovelvollisuuteen sekä muutosta yhdistyksen yleishyödyllisyyteen. Keväällä 

2020 tehtiin verottajalle hakemus STY:n yleishyödyllisen aseman palauttamiseksi. Verottajan 

9.4.2020 antaman ennakkoratkaisun perusteella STY katsotaan konseptikurssitoiminnan (European 

Trauma Course (ETC), Definitive Surgical Trauma Care (DSTC), Advanced Surgical Skills for Exposure 

in Trauma (ASSET)) siirron jälkeen tuloverolain 22 §:n mukaiseksi yleishyödylliseksi yhteisöksi. 

Ennakkoratkaisu on voimassa verovuosien 2020 ja 2021 tuloverotuksessa. 

 

Vuosikokouksessa 2019 tehdyn linjauksen mukaisesti hallitus päätti kokouksessa 5.5.2020 perustaa 

STY:n kokonaan omistaman Suomen Traumakoulutus Oy:n, jolle ETC-, DSTC- ja ASSET-kurssien 

järjestäminen siirretään. Suomen Traumakoulutus Oy rekisteröitiin toukokuussa 2020, ja jo elokuun 

2020 ETC-kurssi Rovaniemellä järjestettiin Suomen Traumakoulutus Oy:n alla. 

Kurssitarjonta väheni aiempaan toimintakauteen nähden. Vuoden päätapahtuma Valtakunnalliset 

Traumapäivät järjestettiin syyskuussa 2019 Oulussa, kurssi teki yli 24 000 € ylijäämäisen tuloksen. 

Syyskuussa 2019 Rovaniemen ETC-kurssi teki yli 5 800 € voittoa. Lokakuussa 2019 järjestettiin 

ASSET-kurssi yhteistyössä Suomen Yleiskirurgiyhdistys ry:n kanssa Tampereella, kurssin tulos oli -

1 018,40 €. ETC-kurssi Kuopiossa marraskuussa 2019 pysyi lähes tarkalleen nollabudjetissa. DSTC-

kurssi Kuopiossa joulukuussa 2019 teki voittoa hieman yli 200 €. Keväällä 2020 koronapandemian 

alettua jouduttiin perumaan suunnitellut Traumamaster- ja Vierumäen ETC-kaksoiskurssit, samoin 

kuin myöhemmin vielä syksyn 2020 koulutuksia, mm. Traumapäivät 2020. Kaikki kurssit, jotka voitiin 

järjestää, olivat suosittuja ja myytiin nopeasti täyteen. 

STY järjesti Ortopedian ja traumatologian päivillä 2019 session vaikeista olkaluun yläosan 

murtumista ja luksaatioista, tämän session tuottoa ei ole vielä tilitetty STY:lle. Operatiivisilla päivillä 

2019 järjestetystä ohjelmasta ei tullut tuottoa. 

Yhdistyksen toimintakauden 1.9.2019–31.8.2020 tilinpäätös oli 23 503,79 € ylijäämäinen. Edellisen 

toiminta-kauden tilinpäätös oli -8 496,67€ alijäämäinen. Yhdistyksen tilinpäätös ajanjaksolta 

1.9.2019–31.8.2020 liitetään vuosikokouksen pöytäkirjan liitteeksi. 

Yhdistyksen koulutuskurssien toiminnanalan tuotto edellisillä toimintakausilla on kehittynyt 

seuraavasti: 

1.9.2015 – 31.8.2016 se oli 105 562,73€, 
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1.9.2016 – 31.8.2017 se oli 135 043,43€ 

1.9.2017 – 31.8.2018 se oli 154 995,27€ 

1.9.2018 – 31.8.2019 se oli 154 054,82€ ja 

1.9.2019 – 31.8.2020 tuotto oli 147 657,58€. 

Aiempina toimintakausina kasvua on tullut lisääntyneestä koulutuskurssitarjonnasta, mutta tänä 

toimintakautena kursseja oli vähemmän edeltävään toimintakauteen nähden. Toiminnanalan 

tuottojäämä aiemmilla toimintakausilla oli yllä olevia vastaavasti: 

2015 – 2016 2 964,06 €, 

2016 – 2017 10 736,25 €, 

2017 – 2018 -1 691,75 €, 

2018 – 2019 -14 961,73 €, 

2019 – 2020 15877,79 € 

Toiminnanalan tuottojäämään vuosittain vaikuttaa keskeisesti Traumapäivien tuotot, jotka kattavat 

suuren osan koko toimintakauden tuloksesta. Viime toimintakaudella Traumapäivien tuotto kattoi 

taas muista kursseista sekä muusta toiminnasta tulleita kuluja, joten tilikausi oli ylijäämäinen. 

Kuluvan tilikauden tulos jäänee alijäämäiseksi koronan aiheuttamien tapahtumien perumisten 

vuoksi. 

Apurahoja myönnettiin toimintakaudelle neljä ja maksettiin kaksi kappaletta (yhteensä 3 500 €). 

Yhdistyksen hallituksen linjaus on, että apurahoja jaetaan kullakin toimintakaudella suhteessa 

edellisen päättyneen toimintakauden vahvistetun tilinpäätöksen tuottoon/tappioon. 

Merkittävin taloudellinen sitoumus STY:lle edellä kuvatun koulutustoiminnan lisäksi oli Suomen 

Traumakoulutus Oy:lle 5.5.2020 myönnetty 20 000 € laina. Lainan takaisinmaksuajaksi on sovittu 

kolme vuotta ja vuotuinen korko on 3 %. Yhdistyksellä on kaksi pankkitiliä Nordeassa. Tilivarat 

toimintakauden päättyessä 31.8.2020 olivat yhteensä 101 572,75€. 
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Jäsenistö ja organisaatio 

Yhdistyksellä oli toimintakauden lopussa 172 jäsentä. Hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Ville 

Vänni (PKKS), varapuheenjohtaja Anna Kerola (HUS), rahastonhoitaja Erno Lehtonen-Smeds (VSHP), 

sihteeri Mari Heikkinen (KYS), Kari Isotalo (TYKS), Simo Miettinen (KYS), Elina Lietzén (TYKS), Lauri 

Halonen (HUS), Tero Kortekangas (OYS) ja Sami Nurmi (TAYS). 

 

Vakuudeksi 

Joensuussa 8.11.2020 

_____________________________                                               _____________________________ 

Ville Vänni Mari Heikkinen 

yhdistyksen puheenjohtaja yhdistyksen sihteeri 
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