Muistio

Asia

Esittely, keskustelu, jatkotoimenpiteet

ICMT -työryhmän kokous
Aika 27.4.2018 klo 09.00-11.00
Pirkanmaan liitto, kokouskeskus, nh. Roine
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Muistio

1 Kokouksen avaus ja
läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja

avaa

kokouksen

ja
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todetaan

osallistujat.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.05 ja todettiin läsnäolijat paikanpäällä
sekä lyncissä.
2 Edellisen
hyväksyminen

pöytäkirjan Hyväksytään pöytäkirja

3 Pirkanmaan valmistelun
tilanne

Hyväksyttiin.
Rahoituspäätös, potilas- ja asiakastietojärjestelmien konsolidointi,
resurssitilanne ja uudet rekrytoinnit.
Rahoitus:
Valtionvaraisministeriöltä valmisteluavustusta 1.7. asti 1.575.000 M€.
Koko vuoden 2018 kustannuksia on varauduttu tässä vaiheessa rahoittamaan
6.303.000 € (Anottiin 7 M€). Talous ja henkilöstöhallinto 400.000 € ja osa myös
henkilötyöpäivistä (in-house yhtiöiltä ostetut henkilöstötyöpäivät) otettiin pois.
Potilas- ja asiakastietojärjestelmien kokoaminen suurempiin kokonaisuuksiin
aloitetaan perusterveydenhuollon järjestelmistä. Kunnat tekevät päätöksen,
että tulevat liittymään Alue-Pegasos-järjestelmään.
Käytiin läpi vaiheiden I ja II kokonaisuudet; Pecasos 71,47€, Mediatri 16,02€ ja
Effica 12,56€.
Perusterveydenhuollon järjestelmäkonsolidaatio; käytiin läpi kustannuksia.
Kustannustenjakoanalyysi liitetään työtilaan.
Muut sote-konsolidoinnit: sosiaalipalveluiden ja suun terveydenhuollon
tietojärjetelmien yhtenäistämissuunnitelmat esitetään alustavasti kevään ja
alkukesän aikana.
Resurssit; valmistelu edellyttää resurssien hankkimista. On esitetty 14 henkilön
lisäystä nykyiseen valmisteluorganisaatioon. Nykyiset 50 % työpanokset
muutetaan täysiaikaiseksi.

4 Projektiryhmien raportointi

Raportit projektipäälliköiden valmistelusta.
(Osalta ei ole saatu raporttia Pirkanmaalla influenssatapausten vuoksi)
Arkkitehtuuri; (työlle ei tahdo löytyä aikaa).
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Tietoturva;
TOSI/ Perusterveydenhuolto
TOSI/ Lääkintälaiteet.( hankala, Tuloksia on tarkennettu vierailulla
kuntiin)
TORI/ ICT-teknologia

Keskustelua käytiin projektien ajankohtaisista asioista, tulevan jakson nostoista
sekä riskeistä.
Projektit etenevät hyvin.
Intra ei etene tällä hetkellä ollenkaan. Viestintä on ottanut sen vastuulleen ja
katsovat, kuka Intraa tulee tekemään.
Lausunnot:
Sotedigi lausunnot on jätetty.
Digiyhtenäispolitiikan lausunto parhaillaan menossa.
5 Valtakunnan valmistelu

Lyhyesti valtakunnan valmistelun tilanne ja raportointi, valtiolta siirtyvät
järjestelmät
Valtakunnallisesti raportoidaan valmistelutilannetta.
Suun- ja terveydenhuollon projektipäällikkö vaihtuu.
(200-300 on siirtymässä) Ottaako Vimana kokonaisuuden haltuun? Toive, että
vakioidaan valtiolta siirtyvät maakunnan infraan.

7 Tiedotettavat asiat

Laaditaan yksi power point -dia keskeisistä tiedotettavista asioista (diaa
hyödynnetään koordinaatioryhmän, johtoryhmän ja ohjausryhmän sekä
muutostiimin tarpeisiin)
Toiminnan omistajuutta/ vastuutta tarvitaan ainakin :
- Henkilöstön sisäinen viestintä (mm. intra) ja
- terveydenhuollon
toiminnan
muuttaminen
aiheuttamat muutokset)

(konsolidaation

Arkkitehtuurityöke hankalaa saada muiden työryhmien aikaa.
Valmistelun tietoturvaryhmän toiminta käynnistymässä.
Konsolidoinnin ensivaiheeksi valikoitui Alue-Pegasoksen laajentaminen:
- Suunnitelma tiedotettu jo useassa eri tason kuntaedustajien tilaisuuksissa.
Lääkintälaitteiden kyselymuotoisen nykytilanteen tulokset herättivät paljon
kysymyksiä ja epäilyksiä. Niitä joudutaan tarkentamaan.
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Riskit:
- Osaavien resurssien saatavuus. Edellyttää mm. rekrytoinnilta luovaa
ajattelua.

8 Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

9 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 30.5.2018 klo 9-11, Pirkanmaan liiton kokoustilat +
Skype
8.5.2018 kokous perutaan.

10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00

