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1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00. Käytiin läpi esittelykierros, koska mukana uusia 
hallituksen jäseniä 

 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. Kokouksen asialistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin. 
 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja  
Tiedoksi. 

 
5. Hallituksen järjestäytyminen ja tehtävät eri rooleille  

 

 Varapuheenjohtajana jatkaa Juha Mykkänen 

 Sihteeriksi valittiin Pirjo Hilama - jäsenkirje, kokousten pöytäkirjat 

 Rahastonhoitajaksi valittiin Timo Ukkola  - laskut, kirjanpito  

 Päätettiin, että yhdistyksen tilinkäyttöoikeudet poistetaan Sari Nissiseltä ja myönnetään 
puheenjohtajan lisäksi rahastonhoitaja Timo Ukkolalle  

 Markkinointivastaavaksi valittiin poissaolevana Sari Palojoki  - markkinointiesitteet, 
markkinointisuunnitelma  

 Tiedotus- ja jäsenvastaava jatkaa Ulla-Mari Kinnunen -kotisivujen ylläpitäminen, sähköpostilistojen 
ylläpito sekä jäsenrekisterin ylläpito ja kotisivujen tunnukset  

 IMIA - kansainvälinen kattojärjestö edustaja - aiemmin hoitanut Sari Palojoki- Kristiina ehdotti, että 
kysytään Sari Palojoelta, jos Sari ei halua jatkaa, niin Laura-Maria Peltonen on esittänyt 
halukkuutensa tehtävään 

 EFMI - kansainvälinen kattojärjestö edustaja - jatkaa Kristiina Häyrinen 

 FinJeHew -lehti Toimitusneuvosto - jatkaa Alpo Värri ja Ulla-Mari Kinnunen yhdistyksen hallituksen 
edustajina 

 IHE -yhteyshenkilö - jatkaa Alpo Värri 

  Avustukset, selvitykset (veroilmoitus yms.) - jatkaa Kristiina Häyrinen 
 



 
6. Syyskokouksen pöytäkirja  

Tiedoksi. Etukäteen lähetettyyn muistioon tehty korjaus; esityslista korjattu pöytäkirjaksi 
 

 
7. Toimintasuunnitelma  2019  

Kristiina Häyrinen esitteli toimintasuunnitelmaa vuodelle 2109. Hyväksytty syyskokouksessa. 
Toimintakauden 2018-2019 keskeinen tapahtuma on perinteisesti SoTeTiTe-tutkimuspäivät. 
SoTeTiTe- päivillä jatketaan Best Paper – kannustusstipendin jakamista. 
 
*Tutkimuspäivät 2019 vahvistetut pidettäväksi 
Tutkimuspäiville tullut, kuusi paperia ja yksi hanke esittely. Tänä vuonna päivien pitopaikka 
Tampereella, Tampereen yliopiston tiloja kysytään tähän käyttöön. Osallistumismaksuun on 
kuulunut myös lounas.  
 
*Ideoitu tutkimuspäivien ohjelmaa 
Käyty keskustelua ohjelmasta. Sovittiin, että Laura-Maria, Juha ja Alpo ryhtyvät hahmottelemaan 
ohjelmarunkoa ja suunnittelevat paneelin sisältöä kokonaisajankäytön huomioiden. Jarmo Reponen 
kutsutaan mukaan valmistelemaan paneelia edellä mainittujen lisäksi. Paneelille mietitään iskevä 
nimi. 
 

Keynote  puhujiksi päätettiin kysyä Antti Jokelaa, paikallinen puheenvuoro tutkimuspäivillä 
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tietohallintojohtaja, Kaija Sarantoa ja Ari Andreassonia.  
 
Paneeliin keskustelijoiksi esille nostettuja nimiä olivat Pekka Vepsäläinen (kyberturvallisuus), Taru 
Lehtimäki (amk:n edustaja), Kaija Saranto (koulutus), Jarmo Reponen,  Ari Andreasson (tietosuoja), 
SotePeda  -hankkeesta sosiaalihuollon edustajan kysyminen (nimi?) ja kansalaisen mukaan 
kutsuminen (Tampereelta). Koulutusjaoston (yhdistyksen alajaosto) näkökulma paneliin mukaan. 
Panelistien ohjeistaminen tärkeää. 
 
Alpo luvannut selvittää tila asiat ja ruokailut noin 40 henkilölle.  
 
*Ohjelmavalmistelujen aikataulu 
Papereista pyydetyt arvioinnit tammikuun loppuun mennessä, silloin tiedossa hyväksytyt paperit ja 
mahdollisesti korjauksiin aikaa helmikuun loppuun asti. Maaliskuun alussa pitäisi olla tieto, mitä 
ovat hyväksytyt paperit.  
 
Paneelin markkinointiin oltava esite mahdollisimman pian valmiina. Paneeli suunniteltiin 
pidettäväksi iltapäivällä ja sen kesto olisi noin 1½h. Tehdään ohjelmaversio ja aikatauluehdotus 
joilla voidaan aloittaa markkinointi, markkinointi mahdollisimman monikanavaisesti omien 
verkostojenkin kautta 
 
*Tiedotustoiminta  
Tiedotus perustuu pääasiassa web-sivustoon ja sähköpostijakeluun. Lisäksi lähetetty viimevuonna 
kaksi jäsenkirjettä jäsenmaksun maksamisohjeineen. Seura on sitoutunut FinJeHeW lehden 
toimittamiseen. Twitter tili olemassa, uusille jäsenille oikeuden antaminen, Kristiina selvittelee 
 

8. Talous 
 Tilillä rahaa tällä hetkellä 2150, 48€. Yhdistyksen jäsenmäärä on laskenut. Tuotot ovat koostuneet 
pääosin juuri jäsenmaksuista. Avustuksia on saatu HL7 -yhdistyksen toimesta IHE -jäsenmaksuihin ja 
tieteellisen seuran valtuuskunnalta julkaisuavustusta lehden toimittamiseen. Yhteistyössä Suomen 
Telelääketieteen seuran kanssa olemme sitoutuneet lehden toimittamiseen ja julkaisuun 



tuhannella eurolla / seura vuosi, mutta tämä ei ole ollut riittävä, vaan oma osuus on ollut 
lähempänä 2000€. Oma osuuteen on varauduttava vuodenlopussa. Lehdelle on tehty 
avustushakemus myös kulttuurirahastolle. Tukea on anottu kolmelle (3) vuodelle, jos sitä saadaan, 
niin kolmen vuoden lehden toimitus on taattu.  
 
Keynote puhujille ei makseta nytkään matkakorvauksia, mutta lounas voidaan seuran toimesta 
tarjota. Kulut on jouduttu pitämään minimissä. 
 
Selkeä tarve ja kulu erä olisi kotisivujen uudistus. Domainkeskuksen palvelut käytössä. Jos meillä on 
raha, niin tämä olisi kehittämisen keskiössä numero 1. Yhdistys on voittoa tavoittelematon. Lehti 
myös ilmoitustilaa ja ilmoitustilan ostamisesta kiinnostuneiden yhteydenotot voi ohjata Kristiinalle 
ja jos yhteisöjäsenyys kiinnostaa niin niistä yhteydenotot voi ohjata Ulla-Marille.  

 
9. Jäsenasiat 

*Uudet jäsenet 
Ulla Riva (osoitteen muutos) 
Anna Vaheristo (uusi hakemus) 
Anna hyväksytään jäseneksi kun on maksanut jäsenmaksu.  
 
*Eronneet jäsenet 
Ei eronneita jäseniä. 
Järjestelemässä on valmiina tervetulokirjeen pohjat. Pirjo pyytää tähän perehdytyksen Jaana 
Lopperilta. Kirjepohjassa on päivitettävä hallituksen jäsenten tiedot.  Ulla-Mari lupasi hoitaa tämän. 
Kaikilla hallituksen jäsenillä on tähän asti ollut oikeudet jäsenrekisteriin, mutta nyt rajataan siten, 
että Pirjo saa viestin uusista jäsenhakemuksista ja Timo tarvitsee oikeuden rahastonhoitajana 
jäsenrekisteriin.  

 
Vuoden alusta poistetaan jäsenrekisteristä henkilöt, jotka ovat ilmoittaneet erosta, mutta olivat 
vielä maksaneet tämän vuoden jäsenmaksun. Ulla-Mari Kinnunen lupasi katsoa muistiot läpi edellä 
mainittujen henkilöiden osalta.  Lisäksi lähetetään muistutus henkilöille, jotka ovat hakeneet 
jäseneksi, mutta eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan. 
 

10. Markkinointisuunnitelma 
Siirretään seuraavaan kokoukseen. Toivotaan Sari Palojoen läsnäoloa kokouksessa tässä asiassa. 
 

11. Muut asiat 
Ruotsin vastaavan yhdistyksen (Swedish Association of Medical Informatics) yhteydenotto. 
Kutsuvat pohjoismaat ja Britannian kokoukseen Göteborgiin, joka pidetään ATK -päiviä vastaavan 
Vitalis -konferenssin yhteydessä toukokuun 21 - 23. 2019. Jos joku on kiinnostunut, niin voi olla 
yhteydessä Kristiinaan. Laura olisi kiinnostunut tulevien vuosien osalta. 
 

12. Seuraava kokous 
27.2.2019 klo 16.30 skypen välityksellä. Pirjo lähettää skype-kutsun ja Kristiina toimittaa asialistan. 
 

13. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.19. 


