POPSOTE-HANKE/ SUPPEAN POLIITTISEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS
Aika:

Ti 6.10.2020 klo 8.00 – 9.55

Paikka:

Etäkokouksena, Teams

Jäsenet:

Jussi Ylitalo, puheenjohtaja
Pekka Simonen, varapuheenjohtaja
Antero Aulakoski
Anne Huotari
Marja-Leena Kemppainen
Niilo Keränen
Marja Lähde
Eija-Riitta Niinikoski
Tuomas Okkonen
Tarja Ollanketo
Pirjo Sirviö
Mirja Vehkaperä

x
x
x
x
x
x
x klo 9.47 asti
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x klo 8.22 alkaen
x
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Muut kutsutut:

Ilkka Luoma
Markku Kipinä
Marjukka Manninen
Johanna Patanen
Leena Pimperi-Koivisto
Eliisa Tornberg
Kirsti Ylitalo-Katajisto
Jorma Mäkitalo (ed. sijaan)
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Pasi Parkkila
Jouko Luukkonen
Sanna Salmela
Laura Paloheimo
Suvi Helanen, sihteeri
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Hanna-Leena Saarela
Ilkka Haataja
Kaisa-Liisa Harjapää

x klo 9.39 asti
x klo 9.47 asti
x klo 9.49 asti

Asiakohdat 1-3:

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja Jussi Ylitalo avasi kokouksen klo 8.00.
Todettiin läsnäolijat yllä olevan mukaisesti.

klo 9.48 asti

klo 8.34 asti
klo 9.49 - 9.55
klo 9.49 asti

2. Hankkeen tilannekatsaus
Hankejohtaja Jouko Luukkonen antoi katsauksen hankkeen etenemisestä. Esitys on pöytäkirjan
liitteenä.

Päätös:
Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi. Samalla todettiin henkilöstön edustajien mukanaolosta POPsoten
ohjausryhmissä ja väliaikaisen yhteistoimintaelimen tarpeesta, että asia on tulossa seuraavaan
työvaliokunnan kokoukseen valmisteluun.

3. Tilannekatsaus tulevan maakunnan potilastietojärjestelmästä
Ilkka Haataja, Kaisa-Liisa Harjapää ja Hanna-Leena Saarela ovat valmistelleet esityksen
maakunnallisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän tulevaisuuden ratkaisuista. Esitys on
pöytäkirjan liitteenä.
Työvaliokunnan ehdotus:
Suppea poliittinen ohjausryhmä merkitsee esittämän esityksen tiedoksi.
Päätös:
Ilkka Haatajan ja Kaisa-Liisa Harjapään kokouksessa pitämä esitys ja niiden pohjalta käyty
keskustelu merkittiin tiedoksi ja huomioon otettavaksi jatkotyöskentelyssä.
Työvaliokunnassa 2.10.2020 oli sovittu, että hankitaan ulkopuolinen analyyttinen arviointi ja
auditointi tulevaisuuden maakunnan asiakas-potilastietojärjestelmän kokonaisarkkitehtuurista,
tiekartasta, integraatiosta ja kustannuksista, ennen kuin maakunnassa sitoudutaan tiettyyn
järjestelmään tai tehdään järjestelmän valinnasta päätöksiä.
Suppea poliittinen ohjausryhmä keskusteli asiasta ja piti ulkoisen arvioinnin toteuttamista
tarpeellisena. Ohjausryhmä evästi toimeksiannon valmistelua. Työvaliokunta tekee
ehdotuksen arvioinnin toteuttamisesta seuraavaan suppean poliittisen ohjausryhmän
kokoukseen.

4. Rakennehankkeen osioiden toteutussuunnitelmat
Rakennehankkeen eri osioille on valmisteltu toteutussuunnitelmat. Tässä vaiheessa ovat
valmistuneet seuraavat toteutussuunnitelmat:
-

Sote-palvelustrategia (Oulunkaari)
Osaamisperustainen henkilöstöresurssien ennakointi ja optimointi
Ensihoito
HYTE
Tietojohtaminen
TKIO (Pohjois-Pohjanmaan innovaatio- ja testauslaboratoriotoiminnan kehittäminen)

-

Perusterveydenhuollon kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistäminen ja valtakunnallisten
toimintamallien käyttöönoton tuki (RAS)
Sote-ICT
Asiakkaan ja ammattilaisen digipalvelut (Oulun kaupunki)

Suppea poliittinen ohjausryhmä on käynyt suunnitelmista lähetekeskustelut kokouksissaan
11.9.2020 ja 25.9.2020.
Työvaliokunnan ehdotus:
Työvaliokunta ehdottaa suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että se hyväksyy
rakennehankkeen osioiden toteutussuunnitelmat ohjeellisina toteutettaviksi.
Päätös:
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

5. Seuraavat kokoukset
Todettiin, että seuraavat suppean poliittisen ohjausryhmän kokoukset pidetään:
-

Pe 23.10. klo 8 – 10
Ti 10.11. klo 8 – 10
To 26.11. klo 8 – 10
Ti 22.12. klo 8 – 10

6. Muut asiat
Todettiin, että poliittisten ohjausryhmien kokous- ja toimituspalkkioihin (toimituspalkkio
koskee etänä pidettyjä kokouksia) liittyen on tapahtunut virheellinen maksuunpano kevään ja
kesän kokousten osalta. PPSHP:n hallintojohtaja Sari Haataja havaitsi hallintosäännön väärän
kohdan perusteella liian suurena maksetut palkkiot.
Liikaa maksetut palkkiot huomioidaan tulevissa palkkioissa. Asia merkittiin tiedoksi.

7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.55.

Vakuudeksi

MERK.

JUSSI YLITALO
Jussi Ylitalo, pj.

SUVI HELANEN
Suvi Helanen, sihteeri

Liitteet:
Pöytäkirjaan sisältyvät liitteet on toimitettu kokouskutsun mukana tai pöytäkirjan mukana.

