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Asia

Esittely, keskustelu, jatkotoimenpiteet

ICMT -työryhmän kokous
Aika 23.2.2018 klo 09.00-10.47
Pirkanmaan liitto, kokouskeskus, nh. Roine
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1 Kokouksen avaus ja
läsnäolijoiden toteaminen
2 Edellisen
hyväksyminen

2 (5)

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin osallistujat kokoushuoneessa sekä
lyncissä.

pöytäkirjan Hyväksyttiin edellisen kokouksen 26.1.2018 pöytäkirja

3 Pirkanmaan valmistelun
tilanne

Käytiin lävitse Pirkanmaan valmistelun tilanne.
Yleistilanne, katsaus viestintäratkaisun tilanteesta, sähköisten palveluiden
alustava tiekartta, resurssitilanne ja rahoitushakemus.
Suunnittelun lähtökohdat:
Esivalmistelun hallitus on kokouksessaan 6.3.2017 päättänyt, että perusinfra
toteutetaan PSHP:n järjestelmien pohjalta. Valmistelua jatketaan
esivalmistelun hallituksen 5.6.2017 hyväksymällä 23 toimenpide-ehdotuksen
pohjalta. Projektipäällikkö kävi lävitse tarkemmin toimenpide-ehdotuksia
1/23,2/23,3/23,11/23,12/23.
ICMT –valmistelun organisointi:
Tietohallinnon rakentaminen ei näy vielä kaaviossa, mutta se tulee
myöhemmin erikseen kuvattuna.
Lähtökohta, että olisi yksi järjestelmä maakunnassa. Todettiin, että tämä on
valtakunnallinen ongelma. Asia selviää ensi kuun loppuun mennessä.
Haaste: potilastietojärjestelmiin on tietoturva katsottava erikseen.
Mihin suuntaan lähdetään viemään nykyisiä malleja, että maakunta voisi toimia
niillä.
Valtiolta siirtyvät: (Kansallinen valmistelu) 8.2. pidetty kick off-skype; tavoite on
saada esiselvitysvaihe maaliskuun loppuun mennessä valmiiksi. 350
järjestelmää luettelossa; mikä elinkaari ja miten maakunnassa järjestetään. Iso
osa on selainkäyttöisiä, jolloin siirtäminen organisaatiosta toiseen on helppoa.
On myös vaikeampia kokonaisuuksia, esim. konesaleihin liittyviä hankaluuksia.
Takaraja on 15.3. mennessä kartoittaa järjestelmäympäristöä, jolloin nähdään
työmäärä esiselvityksen tuloksena. Fyysisiä siirtoja ei ole järkevää lähteä
tekemään tai ne eivät ole perusteltuja.
Tehdään keskitetysti, eikä maakuntakohtaisesti.
Asianhallinta on haasteellinen. Uspa -asianhallintajärjestelmästä ei ole
mahdollisuus siirtyä 2020 mennessä.
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Ensiapu; rajapinta katsottava.
infrastruktuuri (perustietotekniikka, tietoliikenne, kommunikaatiopalvelut);
infrastruktuuri viedään 600-650 toimipisteeseen. Toimipisteissä on mukana
koulut.
Koko maakunnan arkkitehtuuri on käynnistynyt. Tietoarkkitehtia ja toimintaarkkitehtia haetaan parhaillaan.
Haaste valmistelun kannalta on sopimukset ja mahdolliset konsolidoinnit,
mihin järjestelmiin tukeudutaan.
ICT- valmistelun vaiheet:
Heinäkuun alussa käynnistyy väliaikaishallinto.
Tänä vuonna kustannusarvio 7 M€ ja ensivuonna kustannusarvio 27 M€.
Asiakas- ja potilastietojärjestelmien tiekartta (Luonnos):
Käytiin lyhyesti lävitse.
TaHe –tiekartta:
Tampereen kehyskunnissa selvitään kahdeksan kunnan mahdollisuudesta ottaa
yhteinen TaHE.
Tällä hetkellä resurssipula. Katsotaan, onko mahdollisuus toimia olemassa
olevilla resursseilla.
Kansallinen valmistelu:
Palvelukeskusyhtiöiden (Vimana Oy,SoteDigi Oy) palvelutarjoomaa selvitetään.
(SoteDigi Oy:lle valittu toimitusjohtaja, http://alueuudistus.fi/artikkeli//asset_publisher/sotedigi-oy-n-toimitusjohtajaksi-on-valittu-harri-hyvonen)
Yhtiöillä tulee oleman asiakasneuvottelukunnat, jotka ohjaavat yhtiöiden
toimintaa. SoteDigiin haetaan parhaillaan edustajaa.
Sairaanhoitopiirit päättivät 15.12.2017 perustaa UNA osakeyhtiön
tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämistä
varten (virallisesti toiminnassa maaliskuussa)
Aikataulu ja keskeiset tehtävät:
Käytiin läpi aikataulu ja keskeiset tehtävät 2018–2020.
Organisaatio ja resurssit:
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Pirkanmaa2019- valmisteluorganisaatio
Tekniikasta:
Istekki Oy:n kanssa on neuvoteltu viestintäalustasta. (Ulkoiseen viestintään)
ICT – III rahoitushakemus:
Valtion vuoden 2018 talousarvissa on osoitettu 130 M€ maakunta- ja soiteuudistuksen ICT – muutoksen kokonaisuuteen. Ensi vaiheessa rahiotuksesta on
varattu 71 M€ määräraha maakuntien ICT-valmistelun avustamiseen.
Muutostarpeiden laajentuessa on valmistelua mahdollista rahoittaa
määrärahasta yhteensä enintään 100 M€:lla.
Avustushakemus ministeriölle on tehtävä 30.3 mennessä.

4 Työryhmän väliraportti

Työryhmät jättävät väliraporttinsa 28.2.2018 mennessä. Väliraportoinnilla
tavoitellaan kevyttä raportointia yhdenmukaiseen formaattiin. Raportoinnin
fokus on työryhmän tehtäväkohtaisten tavoitteiden saavuttamisen
arvioiminen.
Käytiin läpi väliraportin sisällysluettelo:
1. Työryhmän työn vaihe
Käytännön haaste: Olemassa olevat organisaatioiden on pyöritettävä omaa
toimintaa.
Käytiin keskustelua organisaatioiden avointen vakanssien täyttämisestä
aikataulullisesti ja kuntayhtymien resurssien siirtymisestä.
2. Riskienhallinta.
Yksityiskohtaisemman riskianalyysin on oltava tallennettuna työryhmien
Riskienhallintakansioon 28.2.2018 mennessä.
3. Muut huomiot ja terveiset uudistusvalmistelulle
Vapaat huomiot ja terveiset uudistusvalmisteluun. Aluksi lähdetään
teemoittamatta.

4 Valtakunnan valmistelu

Lyhyesti valtakunnan valmistelun tilanne
Ei käsitelty
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5 Tiedotettavat asiat
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Laaditaan yksi power point -dia keskeisistä tiedotettavista asioista (diaa
hyödynnetään koordinaatioryhmän, johtoryhmän ja ohjausryhmän sekä
muutostiimin tarpeisiin)
·
·
·
·

Valmistelu etenee suunnitelmien mukaisesti.
Sopimusten keruussa toivotaan nostettavan ICT-sopimukset
prioriteetiltaan korkeimmalle tasolle.
ICT-rahoitushakemus III pyritään lähettämään helmikuun aikana.
Resurssien saaminen jatkossa nousee isoksi riskiksi (kustannukset ja
tekijät).

Kokouksen sihteeri lähettää tiedotettavat asiat.
6 Muut asiat

---

7 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään päivänä 21.3.2018 klo 9-11, Pirkanmaan liiton
kokoustilat + Skype

8 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.47.

