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Pohjois-Savon Tiedonhallinta ja sote-ICT-työryhmä

Aika:
Paikka:

19.12.2016, klo 14.30 – 16.00
Istekki, Viestikatu 3, 70600 Kuopio

Läsnä:

Mika Ålander, puheenjohtaja, koollekutsuja, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Eija Peltonen, varapuheenjohtaja, Kysteri
Helena Eronen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
Matti Hakomäki, Istekki
Sari Korhonen, Kuopion kaupunki
Pauli Kuosmanen, Kuopion kaupunki
Tuomo Pekkarinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
Mauno Reittu, henkilöstön edustaja
Riitta Holmström, sihteeri, Kuopion kaupunki

Poissa:

Jarmo Heinonen, Varkauden kaupunki
Eira Isoniemi, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Asiat:
1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen, todettiin sihteeri ja läsnäolijat.
2. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.
3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Ei käsitelty.
4. Järjestäjätyöryhmän kokouksen tilannekatsaus / keskeisimmät Tiedonhallinta- ja sote – ICT – työryhmän työn näkökulmasta
Tiedonhallinta ja ICT-työryhmä laatii järjestäjätyöryhmälle sen tarvitsemat tilanneraportit ja
väliraportin. Työryhmä tuottaa väliraportin helmikuun 2017 loppuun mennessä ja sisällyttää siihen ehdotukset tietojärjestelmäratkaisuiksi, erityisesti kriittisten kohteiden osalta vaiheistetun aikataulun aikataulutettuna 31.12.2018 saakka sekä vaiheiden sisällöt ja kuvaa
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henkilöresurssitarpeet ICT-työn läpiviemiseksi. Toteutettavan ICT – työn rahoitus ei ole
vielä kaikilta osin selvillä.
Järjestäjätyöryhmä kutsuu tammikuussa 2017 koolle työpaja-päivän, jossa asialistalla on
strategisen suunnitteluvaiheen käynnistäminen. Käynnistämisen aikataulu on yhteydessä
sote-lainsäädännön valmisteluaikatauluun.
5. Tilannekatsaus alatyöryhmien työn etenemisestä ja huomioista
5.1 Asianhallinta
Ei käsitelty Eira Isoniemen ollessa poissa.
5.2 Digitalisaatio
Alatyöryhmän työn aikataulutus on valmisteilla.
5.3 Järjestäjä
On keskusteltu kehittämistyön käynnistämistä liittyen tarpeisiin, joita kohdistuu järjestäjän
näkökulmasta tarvittavaan palvelu- ja toiminnanohjausjärjestelmään. Tässä yhteydessä
huomioidaan kansallinen kehitys, kuten esimerkiksi UNA – määrittelytyö ja ODA-hanke.
Projektisuunnitelmaa työstetään yhdessä Sitran ja tämän työryhmän puheenjohtajan
kanssa.
5.4 Kanta-arkisto
Alatyöryhmässä on käyty karkean tason toimintasuunnitelma läpi ja keskusteltu sen sisällöstä. Seuraava kokoontuminen on 2017 tammikuussa, johon mennessä alatyöryhmien
jäseniä on pyydetty kokoamaan asioita toimintasuunnitelmaan liittyen. Alatyöryhmälle ei
ole vielä laadittu konkreettista työsuunnitelmaa.
5.5 Perus-ICT
Alatyöryhmän ensimmäinen kokoontuminen on tammikuussa 2017.
5.6 Tiedolla johtaminen / Raportointi
Alatyöryhmässä on 8 henkilöä, Lapinlahden edustus vielä puuttuu. Karkean tason toimintasuunnitelma on käyty alatyöryhmässä läpi. Alatyöryhmän työ alkaa palvelupaketti-kokonaisuuden haltuunotolla sekä mittareiden kokoamisella. Seuraava kokoontuminen on
23.1.2017. Alustavasti on kysytty Siun SOTEn (Juhani Junnilainen) mahdollisuutta tulla esittelemään, kuinka Siun SOTE toteutti oman palvelupaketti-työnsä.
5.7 Tietojärjestelmät
Ensimmäinen kokoontuminen on 4.1.2017, missä katsotaan myös onko alatyöryhmän
edustus riittävä. Kokoontumisessa käydään karkean tason toimintasuunnitelma läpi ja
suunnitellaan alatyöryhmän työskentely, ml. kuinka nykytilan kartoitus toteutetaan.
5.8 Tietosuoja
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Alatyöryhmä ei ole vielä kokoontunut. Tavoitteena on kokoontua alkuvuodesta 2017. Alatyöryhmä aloittaa nykytilan kartoituksella, jonka perusteella laaditaan mahdollisimman yhteinen ohjeistus.
6. Toimintasuunnitelman tilannekatsaus
Johdolle toimitettuun, karkealla tasolla olevaan toimintasuunnitelmaan ei ole tullut palautetta. Työryhmä jatkaa edelleen sille kuuluvan työn valmistelua ja huomioi sille jatkossa
tulleet palautteet valmistelussaan.
7. Tiedoksi saatettavat asiat
Sähköisen työtilan käyttö ei ole vielä edennyt, mutta pyritään saamaan valmiiksi viikon 51
aikana. Työryhmän työn lopputuotokset tallennetaan Joiguun, jonne on käyttöoikeus vain
Tiedonhallinta ja sote-ICT-työryhmän jäsenillä.
Asioista viestitään yhteisesti sovituilla tavoilla.
8. Muut asiat
Keskusteltiin tarpeesta kartoittaa ICT-osaamisen maakunnallisia resursseja ja niihin liittyviä henkilöstömääriä huomioiden maakunta- ja sote-valmisteluasioiden synergia. Tavoitteena on, että maakunnan ICT-osaaminen saadaan hyödynnettyä sote-muutoksessa mahdollisimman hyvin. Asiaa valmistelee Posoten järjestäjätyöryhmä puheenjohtajan esittelystä alkuvuodesta 2017.
Raportoinnin rakennetta ohjaa palvelupaketti-työ sekä palvelutoiminnan puolelta tulevat
tietotarpeet. Tuotantotyöryhmä tulee kutsumaan tammikuussa 2017 koolle työpajan liittyen
Tiedonhallinta ja sote-ICT-työryhmän ja muiden alatyöryhmien työnjakoon.
Tukipalveluyhtiöiden mallit (kuten esim. ns. ekossysteemimalli) ovat valtakunnallisessa
valmistelussa.
Keskusteltiin
- henkilöstö- ja taloushallinnon järjestelmien kuvaamisesta toimintasuunnitelmaan
- ICT –infrastruktuurin huomioimisesta maakunnallisesti
Puheenjohtajalle toimitetaan ehdotuksia seuraavien kokouksien asialistalle. Yhdeksi
asiaksi on noussut tietosuoja ja – turva-asiat osana alatyöryhmien työtä.
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.
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