TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT

Tiedotuksia ja tapahtumia
XV Kansallinen telelääketieteen ja e‐health seminaari
"Katse yli rajojen ‐ Sight towards new frontiers" järjestetään ristelynä Helsinki ‐ Tukholma ‐ Helsinki 8.‐10.4.2010
Seminaari kokoaa taas yhteen parhaat osaajat Suomesta, Virosta ja Ruotsista ja antaa osallistujille näkemyksen
siitä, mihin kehitys näissä Itämeren pohjoisen osan maissa on mennyt. Mukana on myös kansainvälistä näkemystä
rajoja ylittävästä telelääketieteestä. Kansalaisen eHealth ‐palveluista on jo olemassa hyviä käytännön kokemuksia.
Telelääketieteen palveluista esitetään tuotannossa olevia toimintoja.
Seminaari tarjoaa perinteisesti mahdollisuuden verkostoitua ammattilaisten kesken,toimialojen yli ja jopa kansain‐
välisten rajojen yli. Ohjelma on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille, lääkäreille ja hoitajille, päättäjille, ke‐
hittäjille ja järjestelmätoimittajille.
Ohjelmaa päivitetään STeHS‐seuran webbisivuilla http://www.fimnet.fi/telemedicine, josta tarkemmat tiedot.
Pääteemoina ohjelmassa ovat seuraavat:
Kansainväiset teemat:
‐From systems to services to citizens: telemedicine and eHealth initiatives in practice, Cross‐border eHealth, Viron,
Ruotsin ja Suomen kehityksen vertailu, vierailukohteet Tukholmassa
Suomenkieliset sessiot:
‐Telelääketieteen ratkaisut ja järjestelmät käytännössä
‐Mitä opimme toteutetuista kansalaisen eTerveyspalveluista?
‐Miten tuodaan yhteen eri näkökulmat järjestelmien laadun parantamiseksi?
Ilmoittautuminen avautuu vuoden vaihteessa, yksityiskohdat web‐sivuiltamme. Ennakkoilmoittautuminen
alemmalla hinnalla on voimassa 28.1.2010 asti.
Call for abstracts
Seminaarissa 2010 on loistava tilaisuus esitellä seminaarin teemoihin liittyviä tuoreimpia eHealth / telelääketieteen
tutkimuksia postereina. Abstraktit tulee lähettää 8.1.2010 mennessä sähköpostilla osoitteeseen
juha.mykkanen@uku.fi.
Abstraktin kirjoitusohje ja tarkemmat tiedot löytyvät webbisivuiltamme: http://www.fimnet.fi/telemedicine.
Hyväksymisestä ilmoitetaan kirjoittajille kahden viikon sisällä. Parhailla abstrakteilla on myös mahdollisuus tulla
julkaistuksi Finnish Journal of eHealth and eWelfare:ssa.

Sosiaali‐ ja terveydenhuollon tietojenkäsittelyn 13. tutkimuspäivät
Sosiaali‐ ja terveydenhuollon tietojenkäsittely‐yhdistys ry järjestää 13. sosiaali‐ ja terveydenhuollon tietojen‐
käsittelyn tutkimuspäivät Tampereella 26.5 ‐ 27.5.2010 terveydenhuollon atk‐päivien yhteydessä.
Call for papers
Tutkimuspäivien tarkoituksena on esitellä Suomessa tehtävää sosiaali‐ ja terveydenhuollon tietotekniikan ja
tiedonhallinnan tutkimusta. Alan tutkijat, tutkimusryhmät ja opiskelijat ovat tervetulleita lähettämään suomen‐,
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ruotsin‐ tai englanninkieliset originaalit esitykset sähköisessä muodossa MS WORD (*.doc) ‐asiakirjoina THL:een
Pekka Ruotsalaiselle (e‐mail:pekka.ruotsalainen@THL.fi) 28.2.2010 mennessä. Artikkelin pituus pyydetään rajoit‐
tamaan viiden sivun mittaiseksi mukaan lukien tekijöiden yhteystiedot. Artikkelit pyydetään laatimaan noudattaen
liitteenä olevaa pohjaa. (THL:n taittopohja). Muussa muodossa laadittuja artikkeleita ei voida hyväksyä. Artikkelei‐
sta annetaan palaute ja viimeistellyistä artikkeleista toimitetaan julkaisu, joka jaetaan tutkimuspäiville osallistujille.
Vuonna 2010 tutkimuspäivien ohjelmasta ja koordinoinnista vastaa STTY:n hallituksen nimeämä järjestelytoimi‐
kunta. Järjestelytoimikunnan puheenjohtajana toimii Pekka Ruotsalainen Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitokselta.
Lisätietoja yhdistyksen verkkosivuilta http://www.stty.org ja pekka.ruotsalainen@THL.fi

To be or well to be – hyvinvointia etsimässä seminaari 11.2.2010 Lasaretti, Oulu
Seminaari tarjoaa riippumattoman keskustelufoorumin, jossa teemoina ovat mm. huippuosaaminen, hyvinvointi‐
teknologia‐alan yritystoiminnan kehittäminen, kunnianhimoisten tavoitteiden asettaminen, strateginen hyvinvointi
kilpailukyvyn edellytyksenä, älykäs ympäristö sekä vaikuttavuus niin tieteellisen tutkimuksen kuin palvelujen järjes‐
tämisen ja omaehtoisen hoidonkin näkökulmasta. Tilaisuus on hyvinvointiosaamiseen liittyvien yritysten, julkisen
sektorin ja kolmannen sektorin yhteinen tapahtuma.
Seminaari on tarkoitettuterveydenhoitoalan ammattilaisille sekä sosiaali‐ ja terveydenhuollon virkamiesjohdolle,
kuntien päätöksentekijöille ja luottamushenkilöille, seuraavan sukupolven lääkäreiden, lääketieteen tekniikan ja
hyvinvointitekniikan asiantuntijoiden kouluttajille, alan tutkijoille, lääketieteen tekniikan ja hyvinvointitekniikan
yrittäjinä toimiville ja niiksi aikoville tulevaisuudentekijöille, hyvinvointialan, hyvinvointitekniikan/lääketieteen
tekniikan opiskelijoille ja muille aihealueesta kiinnostuneille
Lähemmin: http://kotu.oulu.fi/wellbe4/. Ilmoittautumiset 4.2.2010 mennessä

XII Valtakunnalliset sosiaalityön tutkimuksen päivät 18. ‐ 19.2.2010
pidetään Jyväskylän yliopistossa, Mattilanniemi, Agora.
Päivillä julkaistaan ’Sosiaalityön Sosiaalityö, tieto ja teknologia’‐vuosikirja ja järjestetään Sosiaalityön vuosikirjan
2010 teemaan liittyen työryhmä otsikolla eSOSIAALITYÖ ‐ Sähköinen tiedonhallinta asiantuntijan välineenä.
Työryhmässä käsitellään tieto‐ ja viestintätekniikan hyödyntämistä sosiaalityössä sekä sähköistä tiedonhallintaa
sosiaalialalla. Työryhmään toivotaan esityksiä ja puheenvuoroja tutkimuksista, selvityksistä tai perustelluista kes‐
kustelun avauksista, jotka liittyvät sosiaalialan sähköiseen tiedonhallintaan ja tieto‐ ja viestintätekniikan käyttöön,
hyödyntämiseen ja soveltamiseen sosiaalityössä. Erityisesti toivomme esityksiä tutkimuspäivillä julkaistavan
Sosiaalityön vuosikirjan 2010 teemoista. Tutkimuspäivien teeman mukaisesti toivottavaa olisi päästä keskuste‐
lemaan aiheesta myös oikeudenmukaisuuden, kunnioittavuuden ja taloudellisten reunaehtojen näkökulmista.
Työryhmän puheenjohtajana toimii lehtori Sirpa Kuusisto‐Niemi.
Abstrakteja otetaan vastaan kuluvan viikon loppuun saakka osoitteeseen Sirpa.Kuusisto‐Niemi@uef.fi.
Päiville ilmoittautuminen päättyy 31.1.2010. Tutkimuspäivien ohjelma, työryhmät ja ilmoittautumislomake sekä
muu informaatio löytyvät osoitteesta: https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/oppiaineet/sto/stp2010.
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Tekesin Ambient Assisted Living (AAL)‐yhteisohjelman infotilaisuus
Tilaisuus koskee kolmatta hakukierrosta ja se pidetään 19.2.2010 klo 9‐12 Tapahtumatalo Bankissa, osoitteessa
Unioninkatu 20, Helsinki.
AAL‐yhteisohjelman kolmas vuosi on käynnistynyt ja myös kolmas hakukierros on avautumassa. Haun otsake on
"ICT‐based Solutions for Advancement of Older Persons' Independence and Participation in the Self‐serve Society".
Tässä haun avautumiseen liittyvässä kansallisessa infotilaisuudessa saat tietoa haun kohdentumisesta, sisällöstä,
aikataulusta ja osallistumissäännöistä. Lisäksi kuulet kokemuksia jo käynnistyneiden projektien edustajilta. Tarjolla
on myös vinkkejä ja ohjeita hyvän hakemuksen tekemiseen ja prosessin etenemiseen: opit aikaisempien hakukier‐
rosten onnistumisista jaetaan yhteisesti.
Tilaisuudessa saat myös kuulla toisen eurooppalaisen maan, Hollannin, työskentelystä ja kokemuksista, mistä
syystä osa ohjelmasta esitetään englannin kielellä.
Ilmoittaudu mukaan tilaisuuteen
https://www.registerforevent.net/Register/Pages/Enter.aspx?en=AALcall3info&ep=aalcall3info

The 3rd International Conference on entrepreneurship, innovation & regional development ‐
ICEIRD 2010
Entrepreneurship beyond crisis ‐ channelling changes to advantage in Novi Sad, Serbia, 27 ‐ 29 May
Topics: Creativity, Complexity and Competitiveness Issues for SMEs, South East European Entrepreneurial and
Innovation Clusters, Technology Innovation, Transfer and Commercialisation. Submission of abstracts: 22nd
January 2010. http://www.iceird.org/media/2010fcp.pdf

The first International mHealth Networking and Web Conference
February 3‐4, 2010, Wardman Park Hotel, Washington DC. For more information: 617‐816‐7513 or
meetings@mobih.org or http://www.mobih.org
Note: The conference will be co‐located at the Wardman Park Hotel, Washington DC with these other conferences:
Health it summit for government leaders
A Hybrid Conference and Internet Event Sponsored by IBM
February 3 ‐ 4, 2010
www.GovernmentHealthITSummit.com
National health information exchange (HIE) summit
A Hybrid Conference and Internet Event
The Leading Forum on Health Information Exchanges (HIEs)
February 4 ‐ 5, 2010
www.HIESummit.com
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The International Multi‐Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics: IMCIC 2010
April 6 ‐9, 2010 in Orlando, Florida, USA. (http://www.2010iiisconferences.org/IMCIC). You can also submit your
abstract‐paper to another area or any of the following conjoined and/or collocated conferences:

The 16th International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis: ISAS 2010
(www.2010iiisconferences.org/ISAS)

The 8th International Conference on Computing, Communications and Control Technologies:
CCCT 2010 (www.2010iiisconferences.org/CCCT)
The SPRING 4th International Conference on Knowledge Generation, Communication and
Management: KGCM 2010 (www.2010iiisconferences.org/KGCMa)
The International Conference on Education, Training and Informatics: ICETI 2010
(www.2010iiisconferences.org/ICETI)

The International Conference on Society and Information Technologies: ICSIT 2010;
which has the same deadlines (www.2010iiisconferences.org/ICSIT)
Participants in any conference can attend the sessions of other collocated conferences, and will receive electronic
proceedings, in a CD, which includes the papers presented at all conferences.
The deadlines are the following:
Papers/Abstracts Submissions and Invited Sessions Proposals: January 20th, 2010
Authors Notifications: February 12th, 2010
Camera‐ready, full papers: March 3rd, 2010
Submissions for Face‐to‐Face or for Virtual Participation are both accepted. Both kinds of submissions will have the
same reviewing process and the accepted papers will be included in the same proceedings.

IADIS international conference e‐health 2010
Freiburg, Germany, 29 ‐ 31 July 2010 (http://www.ehealth‐conf.org/)
Part of the IADIS Multi Conference on Computer Science and Information Systems (MCCSIS 2010)Freiburg, Germa‐
ny 26 ‐ 31 July 2010 (http://www.mccsis.org).The conference will comprise of invited talks and oral presentations.
The proceedings of the conference will be published in the form of a book and CD‐ROM with ISBN, and will be
available also in the IADIS Digital Library (accessible on‐line).

International Workshop on Ubiquitous Healthcare and Welfare Services and Supporting Technologies
(UBI‐HEALTH’10)
31 of May – 2 of June 2010, Nordic Centre, Fudan University, China.
http://www.ubi‐health10.org/
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Paper Submission: February 28, 2010 (500‐1000 words abstract or full‐length paper maximum of 5 pages), Accep‐
tance Notification: April 30, 2010. Camera‐ready paper: May 14, 2010

ACM/IEEE International Conferences on Software Engineering (ICSE)
8 ‐10 May Cape Town South Africa.
See more: http://www.sbs.co.za/ICSE2010/

KGCM 2010 will be held in two parts at two different times
The 4th International Conference on Knowledge Generation, Communication and Management: KGCM 2010 will
be held in two independent parts at two different times: SPRING: April 6‐9, 2010 and SUMMER: June 29‐July 2,
2010; in Orlando, Florida, USA
1. The SPRING event (http://www.2010iiisconferences.org/KGCMa) will be held in the context of The International
Multi‐Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics: IMCIC 2010
(http://www.2010iiisconferences.org/IMCIC)
Deadlines: Submissions, January 6th; notifications, January 27th; camera‐ready, March 3rd; 2010
2. The SUMMER event (http://www.2010iiisconferences.org/KGCM) will be held in the context of the The 14th
World Multi‐Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2010
(http://www.2010iiisconferences.org/WMSCI)
Deadlines: Submissions, January 7th; notifications, February 16th; camera‐ready, May 26th; 2010
Please, consider contributing to any of these two events and distributing this Call for Papers among your col‐
leagues.
Submissions for Face‐to‐Face or for Virtual Participation are both accepted. Both kinds of submissions will have the
same reviewing process and the accepted papers will be included in the same proceedings.
Pre‐Conference and Post‐conference Virtual sessions (via electronic forums) will be held for each session included
in the conference program, so that sessions papers can be read before the conference, and authors presenting at
the same session can interact during one week before and after the conference. Authors can also participate in
peer‐to‐peer reviewing in virtual sessions.

EFMI Special Topic Conference
in Reykjavik, Iceland on June 2 ‐ 4 2010 Seamless care ‐ safe care.
Deadline for the submission of papers 4. January 2010. The Challenges of Interoperability and Patient Safety in
Health Care. The conference will explore the challenges facing electronic exchange of health information, particu‐
larly interoperability of systems and it´s implication for patient safety and continuity of care. Participants are in‐
vited to reflect on the levels laid out by the EU recommenation of 2008 on interoperability of electronic health
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record systems, namely the political level, the organisational level, the technical level, the semantic level and the
level of education and awareness raising.
Further information http://www.sky.is

Well‐being in the Information Society (WIS 2010) ‐Navigating the Fragmented Innovation Landscape
August 18 ‐19, 2010 Turku, Finland
Themes: e‐Health, Urban planning for health and sustainable development, measuring and documenting health
and well‐being, empowering and educating citizens for healthy living and equal opportunities. governance for
health, safe and secure cities
Deadline for abstracts 28.2. 2010. Papers are presented in two tracks: scientific research and practice oriented
cases. More information: www.wis.fi

Joint Congress of ISCAS, EuroPACS, CAR, CMI and CAD
CARS with its focus on research and development for computer assisted systems and their applications in radiology
and surgery has played a leading role in medical informatics for 25 years. Its growth and impact is due to CARS's
close collaboration with the ISCAS,
EuroPACS, CAR, CAD and CMI societies. Following the long term successful cooperation, they will jointly hold their
annual meetings with CARS in Geneva in 2010.
Deadline for abstract / paper submissions: 11th January 2010
http://www.cars‐int.org/
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