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Aika 24.4.2017 klo 16.30
Paikka         Online -kokous

Läsnä Kristiina Häyrinen paikalla Puheenjohtaja, sihteeri 18:01-
Juha Mykkänen paikalla sihteeri 16:30-18:01
Ulla-Mari Kinnunen  paikalla n. klo 16.30-17.00
Sari Palojoki paikalla 16:40 alkaen
Pia Järvinen-Hiekkanen paikalla 16:30-17:57
Paula Lehto poissa
Sari Nissinen paikalla
Ulla Riva paikalla
Alpo Värri paikalla
Jaana Lopperi paikalla

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 16:34.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin. Lisättiin markkinointikokous muihin asioihin.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja (lähetetty sähköpostilla)
Tamperelaisten konferenssin nimi on korjattu. Hyväksyttiin näillä tarkennuksilla.

5. Jäsenasiat
· Uudet jäsenet: ei uusia jäsenhakemuksia
· Jäsenkirje: on lähetetty. Yhteisöjäsenille ei ole vielä lähetetty paperilla, Sari lähettää.

Yksilöjäsenmaksuja on alkanut tulla.

6. Talous
7163,47 tilillä. Avustusta anottu. Sopimuksessa ei ole yksilöity että IHE-jäsenmaksuihin käytetään
avustusta. Selvitetään tarkemmin, millainen erittely sopimuksessa on.

Sari P on kysynyt IMIA:sta (Elaine Huesing) tämän vuoden jäsenmaksuasiaa. EFMI-jäsenmaksu on jo
tullut.

7. Www-sivut
Rekisteröinti on menossa umpeen. Sotetite-päivien ilmoittautumislinkki on

8. Tutkimuspäivät
Ilmoittautuminen ja ohjelma linkitetty kotisivulle. Sotetite-listalla ei ole vielä tiedotettu.
Tutkimuspäivien osalta ohjelma, tilat ja keynote-puhujat on ok.
Artikkelit ovat lehdessä oikovedoksina, osa jo valmiina. Toivottavasti ei tule enää otsikkomuutoksia.
Osa hallitusjäsenistä ei pääse osallistumaan tutkimuspäiville.



Esityskonetta ei ole tutkimuspäivien pitopaikassa, Alpon kone on hätätapauksessa käytettävissä.
Jälkimmäisen keynote-puhujan puheenvuorosta kiinnostuneita EU-projektin osallistujia.
STTY:n roll-up ja esitteitä on Sari N:llä. Sopivat Sari P:n kanssa materiaalin toimittamisesta.
Best paper ja best poster:  tarjottiin kahta posteria, mutta toinen posteri peruttiin. Ainoa virallinen
posteri saa parhaan posterin palkinnon. Parhaan paperin osalta on toimitettu 3 parhaimmaksi
ensimmäisellä kierroksella arvioitua paperia, valitaan pian.

9. Vuoden 2016-2017 Toimintakertomus, vuoden 2017-2018 toimintasuunnitelma, vuosikokous
Kristiina on aloittanut toimintakertomuksen tekemisen.

Jos vuosikokouksessa menee sääntömuutos läpi, toimintasuunnitelma pitäisi tehdä vain
loppuvuodeksi, jonka jälkeen toimintavuosi ja tilivuosi alkaisivat mennä samalla rytmillä ja 2018
toimintasuunnitelma pitäisi käsitellä syksyllä järjestettävässä kokouksessa. Hallinnollisesti tehdään
suunnitelma ”vanhalla mallilla” koko vuodeksi ja jos/kun sääntömuutos toteutuu, voidaan
suunnitelmaa tarvittaessa uusia kun uudet säännöt ovat voimassa. Sääntömuutos on voimassa
varsinaisesti vasta, kun se on PRH:ssa.

Toimintasuunnitelmaa varten Kristiina lähettää vanhan pohjan ja pyytää lisäyksiä / täydennyksiä.
Tarkennukset tehdään sähköpostitse.

Vuosikokouksen asialista on sääntöjen mukainen, Kristiina liittää mukaan sääntömuutosasian.

Hallitusjäsenistä Paula Lehto on ilmoittanut ettei jatka hallituksessa, Paula kysyy tilalleen Elina
Rajalahtea tai Outi Ahosta (Laurea). Ulla Riva totesi, että tietosuojavastaavien jaoston lakattua on
jäämässä pois. Pia Järvinen-Hiekkanen ilmoitti myös, että ei ole jatkossa käytettävissä. Muut
hallitusjäsenet eivät ole ilmaisseet että eivät olisi käytettävissä. Esiin nousivat Reima Suomi
(Kristiina kysyy) ja Persephone Doupi (Sari P kysyy).

10. Muut asiat
· Jufo-luokitus: Ulla-Mari on lähettänyt aiheesta viestin ja kommenttipyynnön Jufo-luokitukseen

kohdistuen. Alpo on myös tunnistanut että listassa voisi olla JMIR Public Health and
Surveillance, ehdotetaan listalle. Kaija Sarantoa voidaan ehdottaa JUFO-arviointipaneeliin
ehdotusaikataulujen mukaisesti, kysytään asiaa vielä Kaijalta, Kristiina tarkentaa asiaa.

· Sivujen jäsentunnukset: Ullamari on epäillyt toimivatko jäsentunnukset, Jufo-luokitukseen on
tullut vain yksi kommentti. Ilmeisesti ei kuitenkaan ole ollut laajempia kommentteja.

· Rekisteriseloste: Ulla R on lähettänyt Jaanalle ja Kristiinalle luonnoksen rekisteriselosteeksi.
Keskusteltiin rekisteriselosteen sisältöjä ja mm. jäsenyydestä eronneiden tietojen säilyttämistä.
Todettiin, että on selvitettävä jäsenyydestä eronneiden tietojen säilyttämistä ja palvelinten
ylläpitoa EU-alueella uusien tietosuojasäädösten valossa. Arkistointia varten järjestelmästä on
otettavaa ulos jäsentiedot, arkistointiaika selvitetään erikseen ja täydennetään selosteeseen.

· Koulutuspaneeli: Alpo on kysellyt henkilöitä Terveydenhuollon atk-päivillä 23.5. klo 13-16:30
välillä pidettävään paneeliin, jossa käsitellään terveydenhuollon tietotekniikan opetusta
terveydenhuollon ammattihenkilöille. Keskusteltiin koulutusten merkityksestä. Esille nousi
mahdollisina osallistujina Pirkko Kouri, Elina Rajalahti, Anne Kallio ja Sari Palojoki. Alpo selvittää
vielä pitääkö panelistien maksaa osallistumismaksu jos osallistuvat pelkkään paneeliin.

· Markkinointikokous: Järjestetään seuraavana toimintavuotena erillinen kokous.
Toimintakertomuksessa ja toimintasuunnitelmassa tuodaan esille.

· Vuosikokous aloitetaan 22.5 klo 16.15



11. Seuraava kokous
Sähköpostikokous alkaen 8.5 hyväksytään toimintakertomus ja toimintasuunnitelma

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:20.


