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§ 46

Sivu

Kokouksen avaaminen ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja Hans Frantz avasi kokouksen.
__________

§ 47

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Ulla Hellén ja Raija Kujanpää.
__________

§ 48

Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin.
__________

Tarkastajien merkinnät

Tiedoksianto

Otteen oikeaksi todistaa
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§ 49

Sivu

Vaasan sairaanhoitopiiri ja 2M-IT

HJ
Vaasan sairaanhoitopiiri teki strategisen päätöksen ulkoistaa it-osastonsa, jotta
alan osaaminen ja työpaikat voitaisiin turvata, sillä valtiovalta uhkasi keskittää palvelut valtion yhtiöön, jos maakunnalla ei ole olemassa olevaa rakennetta.
It-osaston ulkoistaminen tehtiin siten, että piiristä tuli Medbit Oy:n osakas. Yhtiön
suurin omistaja oli silloin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, ja siirto tehtiin kokonaisuudessaan liikkeen luovutuksena. Medbit Oy on vuoden 2018 alussa sulautunut Medi-IT-yhtiöön ja vaihtanut nimensä 2M-IT:ksi. 2M-IT on maamme suurin
julkisomisteinen ICT-palvelujen toimittaja, jonka vuosivaihto on yli 80 miljoonaa
euroa ja henkilöstömäärä 450.
Vaasan sairaanhoitopiiri perusti yhdessä Vaasan kaupungin ja muiden kuntien
kanssa Mico Botnia Oy Ab:n, joka tarjoaa ICT-tukipalveluita sekä palkka- ja taloushallinnon palveluita. Vaasan kaupunki siirsi ICT-toimintansa yhtiöön, joten Vaasan
sairaanhoitopiiri on osakkaana yhtiössä, joka tarjoaa muitakin kuin sote-puolen
ICT-palveluita.
Sairaanhoitopiirin ICT-osaston ja soteen liittyvien järjestelmien ulkoistaminen
kohtasi alkuun vaikeuksia. Järjestelmien omistajuus ja vastuu oli kateissa, sillä
hankinnat oli vuosien aikana tehty toiminto- tai erikoisalakohtaisesti ja kokonaisnäkemys puuttui. Kun järjestelmien käytöstä ja tuesta huolehtiva ICT-osasto ulkoistettiin, käyttäjien oli vaikea saada tukea, mistä seurasi valituksia. Ongelmat on
saatu vähitellen ratkaistua, mutta kokonaisvaltainen toiminnallinen malli puuttuu
vielä.
Sairaanhoitopiirin suurin ongelma koskee kuitenkin ehkä ICT:n kehittämisen kokonaisnäkemystä ja strategista ohjausta prosessien tehostamisen puitteissa. Uuden
it-johtajan palkkaaminen omistajaohjauksen ja järjestelmien kehittämisen yhteensovittamiseksi osoittautui riittämättömäksi toimeksi, samalla kun kehittäminen ja
käyttäjien tukeminen jäi vajavaiseksi.
Omistajien ICT-tarpeiden kartoittaminen ja 2M-IT:n strategiatyö ovat osoittaneet,
että meillä on tarvetta uudenlaiselle ajattelutavalle käyttäjien ja digitalisaatioon liittyvän kehittämistyön harjoittamisesta. Tämä on keskeistä myös riskien arvioinnin
näkökulmasta.
jatkuu
Tarkastajien merkinnät

Tiedoksianto

Otteen oikeaksi todistaa
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Sivu

Vaasan sairaanhoitopiiri tarvitsee oman ICT-strategian ja omistajaohjaustoiminnon, jossa 2M-IT:tä käytetään toteuttamisen välineenä yhdessä käyttäjien kanssa.
Hankittujen asiakas- ja potilastietojärjestelmien (APTJ) käyttöönoton on tapahduttava omassa organisaatiossa, sillä työ koskee lähinnä prosessien rakennemuutosta.
2M-IT:n toimitusjohtaja Jari Nevalainen kertoo jaoston kokouksessa yhtiön toiminnasta, visioista ja strategiasta.
HJ:

ehdottaa, että jaosto
-

OOJ:

< jao}

merkitsee selvityksen 2M-IT:n toiminnasta, visioista ja strategiasta tiedoksi
päättää, että Vaasan sairaanhoitopiiri on 2M-IT:n
palveluiden aktiivinen omistaja ja käyttäjä piirin ja
mahdollisen tulevan maakunnan ICT-strategian
puitteissa, mikä tarkoittaa muun muassa sitä, että
piirin sopimusmalleja ja yhteistyömuotoja 2MIT:n kanssa kehitetään edelleen.

Todettiin, että myös riskienhallinnan näkökulma tulee
huomioida ja esittelijä halusi täydentää esitystään kolmannella kohdalla:
- riskienhallinnan näkökulma huomioidaan.
ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Tarkastajien merkinnät

Tiedoksianto

Otteen oikeaksi todistaa

Asiasivu 6(6)
Elin

§

Kokouspäivä

Omistajaohjausjaosto

50-52

21.12.2018

§ 50

Sivu

Muut asiat
Ei muita asioita.
__________

§ 51

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 8.2.2019 klo 9.00.
__________

§ 52

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.45.
__________

Tarkastajien merkinnät

Tiedoksianto

Otteen oikeaksi todistaa

