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1 Kokouksen avaus ja
läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja

avaa

kokouksen

ja
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todetaan

osallistujat.

Todettiin.

2 Edellisen
hyväksyminen

pöytäkirjan Hyväksytään pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

Asiakohdan aikana käytiin lyhyt keskustelu työtiloihin pääsystä. Toisten
ryhmien työtiloihin on pääsyjä rajattu. Oikeudet toiseen työryhmään saa, jos
toisen ryhmän edustaja ”pyytää” ryhmään.
Todettiin, että Riskitaulukko kohdassa ilmoittaa, että ei ole oikeuksia. Nurmi
lähetti asiasta työpyynnön eteenpäin.
3 Pirkanmaan valmistelun
tilanne

Käytiin lävitse Pirkanmaan valmistelun tilanne.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Päivi Nurminen valittiin muutosjohtajaksi. Nurminen käy tutustumassa
jokaisen ryhmän kokouksessa.
Jaakko Herralan ja Jukka Alasentien nimikkeet muutettiin
muutosjohtajiksi.
Hyviä ehdokkaita kannustetaan hakemaan avoinna olevaa
projektipäällikön paikkaa (sopimusoikeudelliset kysymykset)
III -vaiheen hakemusaineistoa ei ole vielä tullut, jotta sitä päästäisiin
tekemään.
Käytiin läpi resurssit. Aloittavat 1.2.2018. Pirkanmaan valmistelussa he
työskentelevät 50 % :sti .
Tietosuojatyötä vielä mietitään, mistä resurssit otetaan.
Valtori ottanee hoitaakseen Pelastustoimen osalta.
Käytiin läpi lääkintälaitteiden tilanne Hatanpään osalta.
Valtiolle siirtyvistä järjestelmistä: 26.1. viimeistään pitäisi ilmoittaa
henkilöt työryhmään.
Käytiin lävitse taulukkoa ”Pirkanmaan potilas- ja
asiakastietojärjestelmät”. (Sisältää 23 järjestelmää)

Huomioitavaa, että taulukosta puuttuu vielä:
Mobiilitoiminnan ohjausjärjestelmä -kohdasta:
 Effica Nokialla

Muistio

3 (4)

 Mediatri Kangasalla
 Suu ja terveydenhuolto käyttää Uranusta

•
•

Kuntaliittoon on ilmoitettu, että päätöksiä konsolidaatiosta lähdetään
tekemään.
Kunta omistaa rekisterit 1.1.2020 asti, joten juridisesti päätöksen tekijä
on kunta. Tämä on huomioitava anomuksissa.

KA-työn eteminen:
Hyväksyttiin, että työryhmä käyttää samaa pohjaa. Myös seuranta samalla
pohjalla, eikä tehdä erillisiä raportteja.
4 Valtakunnan valmistelu

Käytiin lyhyesti läpi valtakunnan valmistelun tilanne
Valtakunnalliset esiselvitykset jatkuvat:
•

Käytiin keskustelua tunnistaumisessa. Jos maakunta jonkin
yhtiötyyppisen palvelun (OY), niin tunnistautuminen ei onnistu esim.
Suomi.fi:ssä.

Muuta valtakunnallisesta valmistelusta:
•

5 Tiedotettavat asiat

Urpo Karjalainen on nimitetty UNA –hanketoimiston ohjelmajohtajaksi
ja hän tekee väliaikaisesti UNA:n toimitusjohtajan tehtävää siihen asti,
kun toimitusjohtajan tehtävään on henkilö nimitetty. Haku on
parhaillaan käynnissä.

Laaditaan yksi power point -dia keskeisistä tiedotettavista asioista (diaa
hyödynnetään koordinaatioryhmän, johtoryhmän ja ohjausryhmän sekä
muutostiimin tarpeisiin)
 Yhtiökentän eläminen haittaa osaltaan valmistelua.
 Raportointi valtakunnallisen raportoinnin kautta
 Resurssien niukkuus nousemassa valmistelun suurimmaksi riskiksi.
•
•

6 Muut asiat

suunnittelu tällä hetkellä riittävä
toimeenpanossa riskit tulevat realisoitumaan

Todettiin, että Arto Kahilan tilalle ei ole nimetty vielä ketään. Työryhmään on
saatava seudun edustaja. Rami Nurmi vielä asian valmisteluun.
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7 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään päivänä 23.2.2018 klo 9-11, Pirkanmaan liiton
kokoustilat + Skype

8 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 10.39

