STTY Hallituksen kokous

Aika
Paikka

27.03.2019 klo 17 – 19.
Online -kokous

Läsnä

Persephone Doupi
Laura-Maria Peltonen
Juha Mykkänen
Ulla-Mari Kinnunen
Timo Ukkola

MUISTIO

Kristiina Häyrinen, puheenjohtaja
Alpo Värri
Sari Nissinen
Sari Palojoki
Pirjo Hilama, sihteeri

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 17.01
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen asialistan hyväksyminen
Hyväksytiin
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja (tullut sähköpostilla)
Hyväksyttiin. Pöytäkirja lisätty myös Joomlaan ja on luettavissa www.stty.fi -sivujen kautta
5. Jäsenasiat
*Uudet jäsenet
Vainikainen Vilma, Helsinki (löytyi jo jäsenreksiteristä)
Jose Maria Perez-Macias, Tampere
Lähetetään tervetulokirje
*Eronneet jäsenet
Leila Tylli, Miehikkälä
Teemu Suominen, Helsinki (oli lähettänyt viestin jo 18.11.2018)
Tuija Halmetoja, Oulu
Hyväksytään eronpyynnöt. Poistetaan jäsenrekisteristä henkilöt, jotka ovat ilmoittaneet erosta.
*Jäsenkirje
Jäsenkirje on lähetetty kaksi (2) kertaa vuodessa. Ulla-Mari on lähettänyt kevään jäsenkirjeen
11.3.2019.
6. Talous
Rahastonhoitajan kertoman mukaan tilin saldo on 3481,62€. Jotkut jäsenistä ovat maksaneet
enemmän kuin jäsenmaksu. Osa maksaneista on nyt todennäköisesti maksanut samalla kertaa sekä
tutkimuspäivien osallistumismaksun että jäsenmaksun. Lisäksi jäsenkirjeessä on tutkimuspäivien
osallistumismaksuksi ilmoitettu jäsenille 50 euroa. Tutkimuspäivien osallistumismaksu on
yhdistyksen sivuilla ilmoitettu 55 € suuruiseksi STTY:n jäsenille tai jäseneksi liittyville, ja 80 euroa
muille osallistujille. Sovittiin, että kannattaa nyt lähestyä näitä henkilöitä (Timo Ukkola), joiden
kohdalla ylisuoritus on havaittu.

* terveiset FinJeHeW toimitusneuvoston kokouksesta
Kokous oli viimeviikolla ja siellä oli puhuttu lehden taloustilanteesta (miten saadaan lehdelle lisää
tuloja?). Kristiina oli tuonut esille, ettei yhdistys voi nyt tuhatta (1000) euroa enempää tukea antaa.
Yritetään uudelleen hakea kulttuurirahastolta avustusta lehden julkaisuun. Mahdollisia muitakin
säätiöitä kartoitettaisiin avustusten saamiseksi. Kolmantena asiana oli puhuttu lehteen tulevien
ilmoitusten myymisestä. Keskusteluja oli käyty Suomen Telelääketieteen ja eHealth seuran ja STTY:n
yhteistyöstä, ja nostettu esille ilmoitusten myymisen tavoitteellisuus. Kokouksessa ei ollut
kuitenkaan nimetyt vastuunkantajaa, joka edistäisi eri rahoitusmuotojen hakemista.
Lehteen on tarjottu paljon artikkeleita, joka tietysti nostaa kustannuksia. Lehden toimitussihteerin
rekrytointi on käynnistetty. Molemmat seurat omien kanavien kautta edistävät rekrytointia. Meidän
hallituksen jäsenille myös tiedoksi että viestiä voi välittää eteenpäin. Lisää lehden kustannuksia,
mutta vähentää päätoimittajan työmäärää. Lisärahoituskanavien hankinta nyt tärkein asia. Yhdistys
varautunut talousarviossa 1000€ kustannukseen, joka ei yleensä ole riittänyt.
Tiedelehtikiertueelle on tehty yksi esittelydia FinJeheW-lehdestä.
7. Tutkimuspäivät 2019
Päivien ohjelma olemassa ja paneeli osuuteen on tullut päivitys. Tarkistettava WWW-sivuilta, että on
viimeisin versio.
Suurin osa papereista on teknisellä toimittajalla työstössä. Lehden numeron painatuksesta sovittu
jo edellisessä kokouksessa, että painatetaan 50 kpl päiviä varten ja STHeS haluaa 30 kpl. Pyydetään
tarjoukset 80 kpl ja 100 kpl (tekninen toimittaja pyytää). Tällä hetkellä päiville ilmoittautuneita on 22
kpl. Jäsenkirjeen kautta päiviä jo mainostettu ja Twitterissä voi päiviä vielä mainostaa. Seuraavaan
ilmoitukseen on lisättävä ilmoittautumisen deadline.
Käytiin keskustelua maksullisesta mainonnasta facebookin kautta täsmämainontana. Pohdittiin
mahdollista euromäärän suuruutta kohdennettuun mainontaan. Päätettiin käyttää 30€
mainoskampanjaan facebookissa. Rahastonhoitaja Timo Ukkola siirtää yhdistyksen tililtä 30€ omalle
tililleen ja se käytetään mainoskampanjaan tutkimuspäivistä.
Tutkimuspäivien paneelin valmistelu sisällön valmistelun osalta vielä tehtävä eli toivotaan panelistien
kohdentavan esityksensä. Paneelin osallistujien ohjeistaminen pitää käynnistää. Olemassa on
sapluuna 40v seminaarista, jota voisi käyttää pohjana. Sovittiin, että panelistien ohjeistuksesta
huolehtii Ulla-Mari. Muihin päivän esityksiin ohjeistukset hoitaa Kristiina ja Juha hoitaa ohjeistuksen
keynote puhujille.
Kristiina on luvannut tehdä koosteen päivien parhaan paperin valinnassa mukana olevista papereista.
Tehtävä on käynnissä.
Lounasmahdollisuus yliopiston ravintolassa ja se sisältyy osallistumismaksun hintaan. Alpo selvittää
asian ja sen laskutus hoidetaan suoraan rahastonhoitaja Timo Ukkosen kautta. Kahvitus järjestetään
iltapäivän tauko kohtaan eli klo 13.30 - 13.50.
STTY:n kevätkokous on järjestetty päivien yhteydessä. Kokouskutsun ja asialistan on Kristiina jo
lähettänyt. Skype osallistumismahdollisuus kutsu pitää kokoukseen myös järjestää. Sihteeri Pirjo voi
sen lähettää (testataan ensin linkin toimivuus Sari Nissisen kanssa). SoTeTiTe listan kautta skype
linkin jakaminen ja jäsenille www-sivuille linkki näkyville. Ulla-Mari voi tiedottaa SoTeTiTe listalla
kokouksesta (skype linkki mukaan).

Viimeinen päivien ohjelmaversio tässä

OHJELMA
Maanantai 6.5.2019
Tampereen yliopiston päärakennus, Sali A2A, Kalevantie 4, Tampere
Sessio 1: pj. Kristiina Häyrinen

9:00-9:10

Tutkimuspäivien avaus ja parhaan paperin palkinto (Kristiina Häyrinen,
puheenjohtaja, STTY)

9:10-9:30

Hilama P, Rauhala M, Jylhä V, Kinnunen U-M: Sähköinen valtakirjaan
perustuva puolesta-asiointi terveydenhuollossa

9:30-9:50

Jormanainen V: Valtakunnallisten Kanta-palvelujen käyttöönotto
apteekeissa ja kuntien julkisessa perusterveydenhuollossa vuosina 2010–
2016

9:50-10:20

Keynote: Tulevaisuuden asiakas- ja potilastietojärjestelmät, Antti Jokela,
tietohallintojohtaja, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

10:20-10:35 Tauko 15 min
Sessio 2: pj. Laura-Maria Peltonen

10:35-10:55

Koivisto TA, Koroma J, Ruusuvuori J: Teknologian hyödyntäminen ja
etäpalvelut työterveyshuollossa – ammattilaisten näkökulma

10:55-11:15

Vahteristo A, Kinnunen U-M: Tekoälyn hyödyntäminen terveydenhuollossa
terveysriskien ja riskitekijöiden tunnistamiseksi ja ennustamiseksi

11:15-11:45

Keynote: Miten määritellään soten tiedonhallinnan osaaminen, Kaija
Saranto, professori, Itä-Suomen yliopisto

11:45-12:30 Lounas (sisältyy osallistumismaksuun)
Sessio 3, pj. Sari Nissinen

12:30-12:50

Värri AO, Kinnunen U-M, Pöyry-Lassila P, Ahonen O: The national SotePeda
24/7 project develops future professional competencies for the digital
health and social care sector in Finland (hankepaperi)

12:50-13:10

Saranto K, Kinnunen U-M: Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan
tutkimuskohteet Itä-Suomen yliopistossa - paradigman todentuminen
tietohallinnon maisteri- ja tohtorikoulutuksessa

13:10-13:30

Peltonen LM, Pruinelli L, Ronquillo C, Nibber R, Lozarda Peresmitre E, Block
L, Deforest H, Lewis A, Alhuwail D, Ali S, Badger MK, Eler GJ, Georgsson M,
Islam T, Jeon E, Jung H, Kuo CH, Sarmiento RFR, Sommer J, Tayaben JL,
Topaz M: The current state of Nursing Informatics – An international
cross-sectional survey

13:30-13:50 Tauko 20 min
Sessio 4, pj. Ulla-Mari Kinnunen

13:50-14:20

Keynote: Sote-tietosuojaosaamisen kehittäminen GDPR-aikakaudella, Ari
Andreasson, tietosuojavastaava, Tampereen kaupunki

14:20-14:40

Kutsuttu esitys: Tietojärjestelmien käyttöönottokoulutukset, Hanna Repo,
lehtori, Laurea AMK

14:40-15:50

Paneeli: Kuinka varmistetaan tiedonhallinnan osaaminen sotemurroksessa?, pj. Juha Mykkänen, panelistit (täydentyy edelleen):
- Taru Lehtimäki, lehtori, TAMK
- Ari Andreasson, tietosuojavastaava, Tampereen kaupunki
- Kaija Saranto, professori, Itä-Suomen yliopisto
- Eeva-Mari Miettinen, lehtori, TAMK

15:50-16:00

Päätössanat

16:15-17:00

STTY:n kevätkokous

8. Markkinointisuunnitelma toimenpiteet
*Päivittäminen
On Joomlan kautta näkyvillä www.stty.fi. Vuosikellossa ajankohdat eivät pidä nyt paikkaansa.
Siirretään päivitysasian käsittely seuraavaan kokoukseen.
*Twitter -tili
Twitter tilin käytöstä ei tällä hetkellä tietoa. Aktivoidutaan tilinkäytössä.
*Facebook
Facebookissa on jo 21 jäsentä liittyneenä ryhmään. Sitä kautta on jaettu informaatiota.
Pro terveys lehteen on kirjoitettu artikkeli STTY:stä. Julkaistaan 23.4.2019.
*www-sivut
Ei käsitelty erikseen
9. Muut asiat
*Tietosuojaseloste
Kristiina päivittää kun ennättää
* EFMI:n Council kokous
Kokous on Hannoverissa 7.4.2019. Kristiina ei pysty osallistumaan kyseiseen konferenssiin.
Hallituksen jäsenistä ei kukaan ole osallistumassa. Kristiina kyselee nyt ulkopuolelta henkilöä STTY:n
edustajaksi kyseiseen konferenssiin. Kristiina kertoi olevansa luopumassa tästä edustajuudestaan
kevään aikana. Halukkaita ilmoittautujia otetaan vastaan.

Käyty lävitse vielä Suomen koulutustarjonta asia, josta keskusteltiin edellisessä kokouksessa (EFMI
Educational Programmes). Kristiina laittanut kyselyn EFMI:n suuntaan tietojen päivittämisestä,
mutta ei ole saanut vielä siihen vastausta. Informoidaan hallitusta vastauksen saavuttua.
* IMIAN edustaja ja Sari Palojoen eroamisilmoitus hallituksesta
Pyydetään Saria ystävällisesti ilmoittamaan hallitukselle onko hän halukas jatkamaan edelleen
hallituksessa ja IMIAn edustajana.
Yhteysongelmien vuoksi puheenjohtaja Kristiina tipahti skype kokouksesta klo 18.27. Hallitusten
jäsenten kanssa yhdessä päädyttiin järjestämään Doodle kysely seuraavan kokouksen ajankohdasta.
Ehdotetut ajankohdat ovat
24.4 klo 18 ->
25.4 klo 17 ->
29.4 klo 17 ->
10. Seuraava kokous
Kyselyyn vastanneiden yksimielisellä kannanotolla seuraavan kokouksen ajankohta on 29.4.2019
klo 17.00 skypen välityksellä. Pirjo lähettää skype-kutsun ja Kristiina toimittaa asialistan.
11. Kokouksen päättäminen
Sihteeri päätti kokouksen klo 18.35

