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Läsnä Kristiina Häyrinen, puheenjohtaja
Ulla-Mari Kinnunen, sihteeri
Sari Nissinen
Ulla Riva
Alpo Värri
Pia Järvinen-Hiekkanen, poissa
Paula Lehto, poissa
Jaana Lopperi, poissa
Juha Mykkänen, poissa
Sari Palojoki, poissa

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja Kristiina Häyrinen avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi. Kokouksen päätöksiin
pyydetään hallituksen poissa olevilta jäseniltä vahvistus sähköpostissa.

2. Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin. Kohta Muut lisättiin siellä esitettävät kohdat.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin.

4. 40-vuotisjuhlaseminaari
Päivä on 24.11.2016. Tilat on varattu Kauko Hartikaisen avustuksella Kuntatalosta kokoustila A3.6.
Small buffet (x 2 puffet) maksaa 42 €. Ulla-Mari kysyy tarkemmin buffetin sisällöstä, joka on Kaukon
lähettämässä ravintolan listassa. Kokoustiloista ei peritä erillistä vuokraa, vaan hinta määräytyy
oheisten tarjoilupakettien mukaan kerrottuna osallistujamäärällä.
Esittäjät puuttuvat edelleen iltapäivästä. Ulla kysyy Heli Sahalaa (sposti 20.9.) ja Juha on
sähköpostissa kertonut tiedustelleen STM:n edustajaa. Se vielä auki.
Päätettiin, että osallistumismaksu on jäseniltä 30 € ja ei-jäseniltä 42 €. Tilaan on helppo liittää
moderni Skype -yhteys Prisma-kameralla, jonka vuokra on 75 €.  Etäyhteydestä emme peri
osallistujilta maksua. Kamera kuvaa aina siitä suunnasta, josta puhutaan ja ääni kuuluu (suhteellisen
hyvin) jopa salin perältä puhuvilta myös etäyhteydessä oleville. Kauko on tässä yhteyshenkilö.
Ulla-Mari laittaa nyt viestin ohjelman kera Pirkolle, Pirkko on luvannut kysyä Matti Katajaa. UM
lähettää Sarille päivitetyn ohjelman, Sari lisää siihen ilmoittautumislinkin ja Kristiina lisää ohjelman
STTY sivulle ja jakelulistalle. Niistä kohdista, joissa esiintyjät puuttuvat, laitetaan ”Esiintyjä avoin”.

5. Jäsenasiat
Kaksi jäsenhakemusta: Heli Snicker ja Heidi Mäkelä. Lähetetään näille ja edellisessä kokouksessa
mainituille jäseniksi hakeneille tervetulokirje.
Jäsenmaksun maksamisen jälkeen hyväksytään yhdistyksen jäseniksi.



Jäseniä on tällä hetkellä 163, joista 86 on maksanut jäsenmaksunsa v.2016, 39 maks. v.2015. 15
jäsentä ei ole maksanut v.2016 eikä 2015. Viimeksi vuonna 2015 jäsenmaksun maksaneille laitetaan
muistutusviesti vuoden 2016 jäsenmaksun maksamisesta. Koska sääntöjen mukaan, jos kahteen
vuoteen ei ole maksanut jäsenmaksua, hallitus voi erottaa yhdistyksestä, laitetaan viimeksi vuonna
2014 maksaneille kirje erottamisesta. Päätetiin laittaa maapostissa muistutuskirje myös
yhteisöjäsenille. Jäsenrekisteristä on lähetetty 12.4.2016 viesti ja ohjeet jäsenmaksun
maksamisesta. On se tavoittanut kaikki?

Tievan jäsenyydestä: Tievan jäsenyys haetaan hakemalla STTY:n jäseneksi. Ei ole olemassa erillistä
Tievan hakemusta.

6. Talous
3114,50 euroa.

7. www-sivut
Kristiina päivittää tiedon juhlaseminaarista. Jos haluat jotain päivitettävää etkä itse osaa, laita tieto
Pialle.

8. Tutkimuspäivät 2017 ja Markkinointisuunnitelma – siirrettiin seuraavaan kokoukseen

9. Sääntömuutos
Sääntömuutokseen sai lähettää kommentteja. Yhden mukaan etäyhteydellä pidettävät kokoukset
ovat hyvä, että niitä voi järjestää. Toisessa kysytään, tarvitseeko säännöissä lukea, että alajaostolla
(tässä Tieva) olisi nimenkirjoitusoikeus? Nythän se on vain STTY:n puheenjohtajalla ja
varapuheenjohtajalla.  Hallitus vastaa rahavirroista, ei alajaosto, siksi näin. Tievan pj siis järjestää
koulutuksia, mutta ei voi tehdä sopimuksia taloudellisista tai juridisista asioita. Kristiina selvittää
asiaa.

10. Lehden hallinnointivastuu, toimitusneuvosto puheenjohtajuus ja budjetti vuodelle 2017
FinJeHeWin vastuut siirtyvät STTY:lle 2017. Näin aina kahden vuoden välein. Molemmilla seuroilla
on 2 jäsentä toimitusneuvostossa. STTY:n edustajat 2016 ovat olleet Alpo Värri ja Ulla-Mari
Kinnunen. Lehden vastaava toimittaja on Kristiina Häyrinen, joten hän ei voi olla toimitusneuvoston
pj. Alpo ja Ulla-Mari voivat ja suostuvat jatkamaan toimitusneuvostossa ja Alpoa ehdotettiin sen
puheenjohtajaksi. Alpo suostui.
Molemmat yhdistyksethän ovat tukeneet lehteä vuosittain 1000 €:lla. Tätä kannustetaan jatkamaan
edelleen. Lisäksi lehden edellisessä kokouksessa oli puhe toimitussihteerin palkkaamisesta. Mistä
sellaisen saamme, pitää olla väh. maisteritason koulutus ja ymmärtää tieteellistä kirjoittamista.

11. Muut asiat
Yhteistyöehdotus- sairaala- ja laboratoriotarvikealalla työskenteleville, sairaaloissa vieraileville
henkilöille- valtakunnallinen koulutusohjelmaa. Ulla Riva selittää Tievan osalta mahdollisia
henkilöitä, joilla olisi kiinnostusta koulutusmateriaalin työstämiseen. Ulla laittaa tiedon Tievan
sähköpostilistalle.

Tietosuojavastaavien koulutus. Ulla on käynyt Aducaten kanssa keskustelua koulutusaiheista.
Tuloksena syntyi koulutus, jossa Tievan jäsenet saavat alennuksen.
17.3.2017 - Tiedonhallinta monialaisessa yhteistyössä opetus- ja nuorisotyössä sekä sosiaali- ja
terveydenhuollossa -lakikoulutus (1 op), Helsinki http://www.uef.fi/web/aducate/-/tiedonhallinta-
monialaisessa-yhteistyossa-lakikoulutus



IMIA historia lokakuun loppuun mennessä. Kristiina Häyrinen on kysynyt ja lupautuneet ovat Kaija
Saranto, Pekka Ruotsalainen, Pirkko Nykänen.

EFMi Nursie. Ulla-Mari oli NI2016 Geneven konferenssissa ns. uudelleen lämmitetyn EFMi Nursie
kokouksessa. Seuraava kokous ja General Assembly on MIE 2017 in Manchester April 24-26 2017
yhteydessä. www.informaticsforhealth.org STTY ei ole aiemmin osallistunut konferenssikustannusten
maksuun, onhan yhdistyksen budjetti siihen liian pieni eikä TSV anna siihen avustusta. Ulla-Mari
edustaa Itä-Suomen yliopistoa IMIA NI-ryhmässä. Jos hallituksesta ei ole halukkuutta, päätettiin
laittaa jakelulistan kautta kuulutus, jos joku STTY:n jäsen olisi kiinnostunut tästä EFMIn STTY:n
edutuksesta. Tehtävänä on raportoida toiminnasta hallitukselle x 1/vuosi. STTY ei osallistu
kustannuksiin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriohjelman Odotettavissa koko
maassa..seminaari järjestetään 3.11.2016. Ilmoittautuminen on avattu. Etäyhteys järjestetään. Ulla-
Marilla on jnkn verran STTY:n esitteitä. Hän varaa esittelypöydän. Onko 2016 tutkimuspäivien lehtiä
jakoon? http://www.uef.fi/-/3-11-odotettavissa-koko-maassa-6-sosiaali-ja-terveydenhuollon-
tietohallinnon-keskustelufoorumi

12. Seuraava kokous
25.10.2016 klo 17.00 Online, Sari Nissinen lähetti kutsun
Aiheet: Juhlaseminaari, Markkinointisuunnitelma (Sari Palojoki läh. aikaisemmin), Tutkimuspäivät
2017 (pidetäänkö?)

13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:50


