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TAUSTAA 

HL7 Finland ry pyytää tarjouksia oheisen erittelyn mukaisesti HL7 Finland yhdistyksen toimintasuunnitel-

man 2018 mukaisten työpakettien vetämisestä ja toteutuksesta.  

Tämä tarjouspyyntö ja yhdistyksen toimintasuunnitelma 2018 on julkaistu osoitteessa www.hl7.fi. 

Tarjouspyyntö on avoin sekä yhdistyksen jäsenille että ei-jäsenille. Työpakettien sisältöjen ja laajuuksien 

suuntaviivat on asetettu yhdistyksen vuoden 2018 toimintasuunnitelmassa. 

Työpaketteihin pyydetään tarjouksia 8.1.2018 klo 16 mennessä. Tarjoukset pyydetään lähettämään osoit-

teeseen mirja.turunen@kuopionsihteeripalvelu.fi.  

Osa yhdistyksen toimintasuunnitelman mukaisista projekteista ja toiminnoista toteutetaan jatkamalla ai-

emmin tehtyjä sopimuksia.  

KAIKKIA TYÖPAKETTEJA KOSKEVAT KÄYTÄNNÖT 

Sisällön kuvaus 

Tarjousten liitteenä on oltava kuvaus projektien suunnitellusta sisällöstä ja kustannuksista eriteltynä työpa-

keteittain. Erittelyn on kohdistuttava työpakettien tarkemmalle tasolle, ei pelkästään päätasolle. Yhdistys 

päättää hankinnat työpakettikohtaisesti. Tarjoajan tulee siis hyväksyä se, että tarjous saatetaan hyväksyä 

vain osittaisesti. Kukin tarjouksen jättäjä voi esittää tarjouksessaan yhteen tai useampaan kohtaan kohdis-

tuvaa työtä.  

Jokaisen työpaketin tarjoukseen liittyvässä suunnitelmassa on kuvattava, millä tavoin yhdistyksen jäsenille 

tiedotetaan projektista säännöllisesti ja millaisia tuotoksia tai tapahtumia yhdistyksen jäsenille projektin 

kautta syntyy (esim. säännölliset nostot kuukausitiedotteen kokoajalle (pl. heinäkuu), raporttien / materiaa-

lien kokoaminen ja toimitus yhdistyksen sivulle jne.). 

Hinnoittelu 

Tarjouksissa hinnat on esitettävä alv-eriteltyinä siten, että tarjouksessa näkyy verollinen kokonaishinta. 

Työmäärät esitetään tunteina. Projektien hinnoittelu ja laskutus perustuu toteutuneisiin, kirjattuihin ja 

hyväksyttyihin työtunteihin, ellei työpaketissa toisin mainita. Hallitus päättää tarjousten perusteella eri 

työpakettien toteuttajista yhdistyksen toimintasuunnitelman mukaisen kustannusarvion ja kokonaisrahoi-

tuksen puitteissa ja voi olla myös valitsematta ketään. Vuoden 2018 aikana hallitus tai sen valtuuttama 

toteuttaja voi myös allokoida lisäresursseja kokonaisuuteen varatun kustannusarvion puitteissa (tarjoajan 

tulee esittää mitä tarjotulla työmäärällä/kiinteällä korvauksella saadaan aikaiseksi ja toisaalta ajatukset 

miten työpakettia voisi laajentaa jos tähän on mahdollisuuksia yhdistyksen toiminnan puitteissa). Tarjouk-

sissa tulee esittää eritelty arvio matkakustannuksista, mikäli niihin haetaan korvausta.  Tarjouksiin voi sisäl-

tyä esimerkiksi kokoustilojen käyttömahdollisuus. Tällainen mahdollisuus sekä käytettävät tilat (esim. hen-

mailto:mirja.turunen@kuopionsihteeripalvelu.fi
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kilömäärä, sijainti) on kuvattava tarjouksissa.  Sopimukset allekirjoitetaan yhdistyksen sääntöjen mukaises-

ti. Tuntipohjaisten sopimusten piirissä on mahdollista sopia myös muista kuin tarjottuihin aiheisiin liittyvistä 

kertaluonteisista työtehtävistä esimerkiksi projektien tai tapahtumien valmisteluun tai helpdesk-

kysymyksiin vastaamiseen liittyen hallituksen erillisellä toimeksiannolla. Tarjouksissa voidaan esittää arvioi-

tuja kattohintoja pienempiä tai suurempia hintoja. Sisällöllisesti yhtä sopiviksi arvioitujen tarjousten arvi-

oinnissa edullisempi tarjous valitaan. 

Kesto 

Työpakettien kesto on sopimuksen allekirjoituspäivämäärästä lähtien 31.12.2018 saakka, ellei työpaketin 

kohdalla toisin mainita tai sovita. Työpaketeissa, joissa on optio toiselle vuodelle, ilmoitetut hinnat ovat 

yhden vuoden hintoja.  

Työpaketteja hankitaan lähtökohtaisesti yhdeksi vuodeksi. Osa työpaketeista voi sisältää option toisesta 

vuodesta. Optio on käytössä erityisesti työpaketeissa, joissa toiminnan jatkuvuus on oleellista. Option sisäl-

tävien työpakettien osalta tarjoajan eduksi katsotaan, mikäli tarjouksessa on sitouduttu toteuttamaan myös 

toisen vuoden optio. Option käytöstä päättää yhdistyksen hallitus vuoden 2018 viimeisen neljänneksen 

aikana.  

Yhteistyö 

Tarjousten esittäjät voivat muodostaa yhteistyöryhmittymiä muiden osapuolten kanssa, kuitenkin siten että 

kullakin työpaketilla on kokonaisvastuullinen vetäjä. Tarjous on mahdollista jättää myös siten, että vetäjä ja 

alihankkijat jättävät yhteisen tarjouksen yhdestä tai useammasta työpaketista. Tarjouksissa on mahdollista 

esittää työpaketin tavoitteisiin vastaamiseen tarvittavia vähimmäis- ja enimmäistuntimääriä niihin työpa-

ketteihin, jotka pohjautuvat tuntiseurantaan, ellei työpaketissa toisin mainita.  

Hallitus voi valita useita tarjoajia eri työpaketteihin.  

Kaikkia työpaketteja toteutetaan yhdistyksen teknisen komitean, työryhmien vetäjien ja hallituksen ohjauk-

sessa. Työpaketteihin pyydetään tarjouksen yhteydessä tiiviitä suunnitelmia työn sisällöstä ja toteuttami-

sesta. Tavoitteena on nostaa etusijalle projekti-ideat, joihin löytyy toteuttajia ja tarvitsijoita. Työpaketeista 

valitaan tarjousten perusteella vuonna 2018 toteutettavat kokonaisuudet, jotka parhaiten vastaavat jäse-

nistön tarpeita ja toiveita. Kaikkia työpaketteja tai kaikkia sellaisia työpaketteja, joihin saadaan tarjoukset, 

ei välttämättä valita toteutettavaksi. 

Myös muista aiheista esimerkiksi eri määrittelykohteisiin, kuten FHIR-määrittelyt tai eri aiheisiin liittyvät 

koulutukset, voidaan pyytää tarjouksia erikseen vuoden 2018 aikana. 
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YHTEENVETO TYÖPAKETEISTA 

 

Työpaketti Arvioitu kattohinta Hinnoittelumalli 

TP2 - IHE Finland projektit   
TP2.1 IHE Finland -tukiprojekti 8 000 tuntipohjainen 
TP2.2 IHE IUA / Omatietovarannon auktorisointiopas selvitys 6 000 kiinteä 
TP2.3 IHE XDW, DCP ja DCTM hyödyntäminen Suomessa  8 000 kiinteä 
TP3 - Personal Health projektit    
TP3.1 Personal Heath SIG tukiprojekti  7 500 tuntipohjainen 
TP3.2 Kanta Omatietovaranto HL7 tukiprojekti 12 000 tuntipohjainen 
TP3.3 Omahoidon laiteliittymät ja Continua selvitys 9 000 kiinteä 
TP4 Koulutusprojektit    
TP4.1 FHIR simplifier ja profilointi -koulutus 8 000 kiinteä 
TP4.2 CDA ja FHIR vastaavuudet ja yhteiskäyttö koulutus 8 000 kiinteä 
TP4.3 FHIR FinLOINC / Loinc ja Snomed CT hyödyntämiskoulutus 4 000 kiinteä 
TP5 Muut projektit   
TP5.1 OpenEHR-selvitysprojekti  6 000 kiinteä 
TP5.2 Köln HL7 International WGM osallistumistuki projekti 6 000 tuntipohjainen 

Hinnat ovat arviohintoja, joista tarjoajien on mahdollista poiketa. Lopullinen työpakettien toteuttamisen hinta sovitaan tarkemmin tarjousten 

hyväksymisen ja käsittelyn yhteydessä. 

Projektien kokoja voidaan muuttaa tarvittaessa, esimerkiksi kasvattaa summaa tarjousten mukana saatujen perusteltujen ehdotusten pohjalta 

tai mikäli kaikkiin ehdotettuihin projekteihin ei saada ehdotuksia. Laajennukset toteutetaan tarjoajien jättämien ehdotusten tai yhdistyksen 

toiminnassa esiin nousseiden tarpeiden pohjalta. 
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 TYÖPAKETIT 

Toimenpiteet ja tavoitellut tulokset on eriteltävä tarjouksen mukana toimitettavassa suunnitelmassa. Työ-

paketteihin tehtävissä tuntipohjaisissa tarjouksissa on eriteltävä työtuntihinta ja alustava arvio käytettävis-

tä työtunneista. Kaikissa tarjouksissa on eriteltävä se, mihin tehtäviin työtä kohdistetaan. 

 

TP2 IHE Finland projektit  

Tarjouksia pyydetään tässä kohdassa eriteltyihin IHE-toimintaan liittyviin projekteihin. IHE Finland toimin-

taan voi kuulua lisäksi mm. kansainvälisiin tapahtumiin osallistuminen vuonna 2018, jonka rahoitus on osa 

yhdistyksen toimintaa. IHE Finland-projektien toteuttaminen ja ehdotusten priorisointi tehdään yhteistyös-

sä HL7 Finland hallituksen ja IHE Finland vetäjien kanssa. IHE-aiheisiin liittyen on mahdollista valmistella 

myös koulutusta.  

 

TP2.1 IHE Finland -tukiprojekti 

Työpaketti on priorisoitu toteutettavaksi, mikäli sopivia tarjouksia saadaan. 

IHE Finland tukiprojektilla tuetaan IHE Finland toiminnan käytännön järjestelyjä (esim. työkohteiden valinta, 

työkokousten järjestäminen, tapahtumat jne.). Tavoitteena on tukea ja edesauttaa Suomen IHE-toimintaa 

ja yhdistyksen IHE-jäsenyyksiä sekä koordinoida IHE Finland-toimintaan kuuluvia kokouksia, tapahtumia ja 

tiedonkulkua.  

IHE Finlandin jatkuvan toimintamallin suunnittelu yhdessä IHE Finland vetäjien kuuluu tukiprojektiin tarvit-

taessa (sovitaan erikseen esitettyjen suunnitelmien pohjalta).  

Työpaketin tarkoituksena on edelleen aktivoida IHE-profiileja hyödyntävien yritysten sekä käyttäjäorgani-

saatioiden välistä tiedonjakoa, sekä tarvittaessa kansallisten laajennusten tekemistä tai IHE-profiilien Suo-

messa hyödyntämistä edesauttavien oppaiden tuottamista sekä kansainvälistä seurantaa. Tukiprojektiin 

kuuluu yhdessä IHE Finland vetäjien ja osallistujien kanssa: 

 IHE Finlandin toimintasuunnitelman päivittäminen  

 toimintasuunnitelman mukaisten asioiden edistäminen, toimeenpano ja koordinointi (painopiste, 

josta esitettävä tarkempi suunnitelma) 

 tiedon ja materiaalien välittäminen tapahtumista ja koulutuksista 

 mahdollisesti osallistuminen kansainvälisiin kokouksiin  

 kuukausittainen IHE-aihepiirin tiedotettavien asioiden toimittaminen yhdistyksen uutiskirjeen ko-

koajalle.   
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Työpakettiin tehtävissä tarjouksissa on eriteltävä työtuntihinta ja alustava arvio käytettävistä työtunneista 

sekä se mihin tehtäviin työtä kohdistetaan. 

Projektin tarjous voi sisältää option toiselle sopimusvuodelle. 

 

Hinnoittelu tuntipohjainen, arvioitu kattohinta: 8 000 eur sis. alv. 

 

TP2.2 IHE IUA / Omatietovarannon auktorisointiopas selvitys 

Selvitys: Kuinka Omakannan Omatietovarannon auktorisointiopas eroaa IHE IUA (Internet User Authorizati-

on) -profiilista. Tarjouksen mukana on toimitettava tarkempi suunnitelma toteuttamiseen kuuluvista tehtä-

vistä. 

Hinnoittelu paketin kokonaishintana, arvioitu kattohinta 6 000 eur sis. alv. 

 

TP2.3 IHE XDW, DCP ja DCTM hyödyntäminen Suomessa 

Selvitys: IHE XDW, DCP ja DCTM ja hyödyntäminen Suomessa 

Selvityksen tavoitteena on kartoittaa IHE XDW, DCP ja DCTM -profiilien toiminnallisuuksien mahdolliset 

soveltamiskohteet sekä arvioida profiilien soveltuvuutta hoitojen ja palveluiden koordinointitarpeisiin suo-

malaisessa sote-toiminta- ja järjestelmäympäristössä.  

Ensimmäinen vaihe selvityksestä kohdistuu lyhyesti IHE XDW, DCP ja DCTM -profiilien kartoittamiseen ja 

soveltuvuuden arviointiin. 

Toinen vaihe kohdistuu ensimmäisen vaiheen pohjalta valitun/valittujen profiilien tarkempiin hyödyntä-

mismahdollisuuksien selvittämiseen Suomessa kansallisen tason (tai muuten laajojen) toteutusten yhtey-

dessä. 

Selvitystyössä on haettava näkemyksiä myös sote-toimijoiden ja kansallisten kehittäjien suunnalta. Ensim-

mäisen vaiheen tulosten pohjalta tarkennetaan selvityksen toisen vaiheen työsuunnitelma. 

Selvitystyö tulee esitellä IHE Finlandissa ja ryhmän osallistujien kommentit on huomioitava lopullisessa 

raportissa. Tarjouksen mukana on toimitettava tarkempi suunnitelma toteuttamiseen kuuluvista tehtävistä.  

Hinnoittelu paketin kokonaishintana, arviokattohinta on 8 000 eur sis. alv. 
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TP3 Personal Health projektit  

TP3.1 Personal Health SIG tukiprojekti  

HL7 Finland Personal Health SIG työryhmän toiminnalla tuetaan sähköisten asiointi-, omahoito- ja itsehoi-

topalvelujen avointen rajapintojen hyödyntämistä Suomessa. Tukiprojektin tavoitteena on koordinoida ja 

organisoida PH SIG ryhmän toiminta. Projektin puitteissa toteutettavat tehtävät ovat:  

 

 PH SIG työpajoihin (2 kpl / vuosi) liittyvät järjestelyt sisältäen:  
o Ohjelman valmistelun yhteistyössä PH SIG co-chair tiimin kanssa 
o Tilaisuuksiin liittyvä markkinointi (mm. ilmoitukset HL7-kuukausikirjeessä)  
o Käytännön järjestelyt, mm. yhteydenotot alustajiin sekä tila- ja tarjoiluvaraukset  
o Työpajojen läpivienti puheenjohtajan roolissa 
o Muistioiden laadinta ja kalvoesitysten kokoaminen ryhmän sivustoon   

 PH SIG co-chair-kokouksiin (n. 6 kpl/vuosi) liittyvät järjestelyt, mm. kokouskutsujen ja muistioiden 
laadinta ja jakelu 

 PH SIG sähköpostijakelulistan ylläpito 

 PH SIG sivuston ylläpito  

 Ryhmän toimintaan liittyvien tekstien laatiminen yhdistyksen toimintakertomukseen ja toiminta-
suunnitelmaan yhteistyössä PH SIG co-chair tiimin kanssa   

 PH SIG toimintaan liittyvien ehdotusten, kannanottojen ja päätösten julkaisu sekä ajankohtaisista 
tapahtumista tiedottaminen kuukausittaisessa uutiskirjeessä. 

 Muut PH SIG ryhmän toimintaan liittyvät käytännön tehtävät tarpeen mukaan 

Hinnoittelu tuntipohjainen, arvioitu kattohinta: 7 500 eur sis. alv. 

Tarjous voi sisältää option toiselle vuodelle. 

 

TP3.2 Kanta Omatietovaranto HL7 tukiprojekti  

Tukiprojektille kuuluu kansallisen Omakannan Omatietovarannon rajapintojen ja tietomallien käsittelyyn ja 

hyväksyntään liittyvät tehtävät. Projekti vastaa siitä, että yritysten ja sidosryhmien kommentit ja ehdotuk-

set koostetaan yhteiseksi näkemykseksi. Lisäksi projekti huolehtii PH SIG ryhmän ja Kelan välisestä yhteis-

työstä siten, että ryhmän näkemys tulee huomioiduksi Kelan johtamassa Omakannan kehittämistyössä.  

Projektiin sisältyvät seuraavat tehtävät:  

 Projekti organisoi Omatietovarantoon liittyvien ehdotusten ja kommenttien käsittelemisen vuonna 
2017 alkaneen työryhmätoiminnan pohjalta  
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 Tarvittavaksi työryhmäkokousten määräksi vuoden aikana arvioidaan 10 työryhmäkokousta (2 läs-
näolokokousta ja 8 etäkokousta)   

 Työryhmän kokouksissa esitellään, kommentoidaan ja priorisoidaan Omatietorajapinnan määritte-
lyjä, erityisesti koskien Omatietovarannon tietosisältöjä  

 Työryhmän kokoukset ovat avoimia yrityksille ja sidosryhmille 

 Projektin tehtävät työryhmäkokouksiin liittyen ovat: 
o Tilaisuuksien valmistelu yhteistyössä Kelan ja THL:n kanssa 
o Tilaisuuksiin liittyvä markkinointi (kutsut ja ilmoitukset) 
o Tilaisuuksien ohjelman valmistelu ml. yhteydenpito alustajiin  
o Puheenjohtajan tehtävistä huolehtiminen 
o Kokousten tulosten kokoaminen ja raportointi  
o Muistioiden laadinta ja materiaalin kokoaminen Omatietovarantoryhmän sivustoon 
o Käytännön järjestelyt, mm. tila- ja tarjoiluvaraukset  

 Omatietovarantoon liittyvä sidosryhmäyhteistyö  
o Tiedottaminen Omatietovarannon tietomalleihin ja rajapintoihin liittyen, mm. kuukausit-

tainen tiivis raportti yhdistyksen kuukausikirjeessä 
o Ryhmän toiminnasta potentiaalisesti kiinnostuneiden yritysten ja muiden sidosryhmien ak-

tiivinen tunnistaminen ja kontaktointi   

 Yhteistyö Personal Health tukiprojektin kanssa 
o Yhteistyötahojen tietojen välittäminen PH SIG sähköpostijakelulistaan vietäväksi 
o Raportointi projektin edistymisestä PH SIG co-chair kokouksissa 
o Projektiin liittyvien tekstiosioiden toimittaminen yhdistyksen toimintakertomusta ja toimin-

tasuunnitelmaa varten 

Hinnoittelu perustuu hyväksyttyihin ja toteutuneisiin työtunteihin ja muihin kustannuksiin.  

Tarjouksissa on määriteltävä: 

 Sovellettava tuntihinta sekä mahdolliset muut kustannukset 

 Työmääräarvio yhdelle työryhmäkokoukselle (erikseen läsnäolokokoukselle ja etäkokoukselle).  

 Kokonaishinta olettaen, että järjestetään 2 läsnäolokokousta ja 8 etäkokousta   

Hinnoittelu tuntipohjainen, arvioitu kattohinta: 12 000 eur sis. alv.  (edellä mainitulla kokousmäärällä) 

Tarjous voi sisältää option toiselle vuodelle. Tarjous on mahdollista yhdistää TP3.1 tarjoukseen, mutta tar-

joajan on varauduttava myös siihen, että projektit toteutetaan eri toteuttajien toimesta. 

 

TP3.3 Omahoidon laiteliittymät ja Continua selvitys 

Omatietovarannon ja hyvinvointisovellusten kehittäjien osalta tällä hetkellä ongelmaksi nähdään laitelii-

tännät.  Projektin tavoitteena on selvittää kansainvälisten määrittelyjen ja standardien soveltamista oma-



     11.12.2017  
  

 

 

Bank account: NORDEA, IBAN FI31 2262 1800 0395 44, BIC NDEAFIHH  OID-coder: 1.2.246.777 
Trade-ID: 1078357-1     Finland: www.hl7.fi                  
Email: Juha.Mykkanen@thl.fi    International: www.hl7.org    
Techn.Comm.: Timo.Kaskinen@salivirta.fi  (+358 40 721 9123)  Date: 27.12.17 

9 

hoitoratkaisujen laiteliittymissä. Erityisesti projektissa tulee huomioida Personal Connected Health Alliance 

(PCHA), joka on tiivistänyt yhteistyötä HL7:n kanssa mm. FHIR-standardien soveltamisen suhteen.  

Projektiin sisältyy seuraavia tehtäviä:  

 Selvitetään PCHA:n ylläpitämien määrittelyjen (mm. Continua Design Guidelines) käyttöönoton ti-
lanne kansainvälisesti - tiedonhaku ja etätapaamiset PCHAn ja eri eurooppalaisten hankkeiden 
kanssa ovat keskeisiä selvitystyön välineitä 

 Arvioidaan, missä määrin PCHA vastaa suomalaisiin tarpeisiin 

 Arvioidaan Suomen osallistumista PCHA:han, mm. saavutettavia hyötyjä ja vaihtoehtoja osallistu-
misen järjestämiseksi käytännössä 

 Arvioidaan muita vaihtoehtoisia laiteliitäntöjen yhteensopivuusratkaisuja  

 Projektissa tehdään yhteistyötä PH SIGin, kansallisten toimijoiden (STM,THL ja Kela) sekä merkittä-
vien hyvinvointisovelluksia kehittävien hankkeiden kanssa. 

 Tavoitteena on suositus yhteisestä kansallisissa hankkeissa (mm. Omatietovaranto, Virtuaalisairaa-
lan, ODA) sovellettavasta laiteliitäntöjen yhteensopivuusratkaisusta  

Projektin tulokset kootaan loppuraporttiin.  

Hinnoittelu paketin kokonaishintana, arviokattohinta on 9 000 eur sis. alv. 

 

TP4 Koulutusprojektit  

Vuonna 2018 voidaan HL7-koulutusprojektien kautta tai muilla tavoin järjestää koulutuksia yhdestä tai use-

ammasta aiheesta. Mikään projekteista ei ole ehdottomasti toteutettava. 

 

Koulutusprojektien ehdotuksiin tulee kuulua yksi tai useampia seuraavista elementeistä:  

 koulutuksen aihe ja otsikko 

 koulutuksen sisältö- ja ajankäyttöluonnos, mahdollisesti tavoiteltava koulutuksen ajankohta 

 suunnitelma kouluttajista 

 kuvaus kohderyhmästä 

 koulutuksen käytännön järjestelyt: tilat, ilmoittautumiset. välineet, kahvi- tai ruokatarjoilut ja nii-
den kustannukset 

 kuvaus, mitä tiedotus-, ohjelma- ja koulutusmateriaaleja projektiin kuuluu, materiaalien saatavuus 
(osallistujille, yhdistyksen jäsensivuille, vapaa saatavuus) 

 tiedotustoimenpiteet: viestitys, kutsut ja muistutukset, materiaalien toimitus sivuille ja osallistujille 

 ainakin yksi alustava kustannusarvio, jossa kuvataan edullinen tai ilmainen hinnoittelu yhdistyksen 
jäsenille, mukaan lukien tarvittaessa kouluttajien tai järjestäjien matkakustannukset ja arvio osallis-
tujamääristä; koulutuspakettien hinnoittelussa ei tarvitse saavuttaa ”nollatulosta” tai positiivista ta-
loudellista tulosta, mutta hinnoittelun pohjana käytetään n. nollatulokseen pohjautuvaa laskelmaa. 



     11.12.2017  
  

 

 

Bank account: NORDEA, IBAN FI31 2262 1800 0395 44, BIC NDEAFIHH  OID-coder: 1.2.246.777 
Trade-ID: 1078357-1     Finland: www.hl7.fi                  
Email: Juha.Mykkanen@thl.fi    International: www.hl7.org    
Techn.Comm.: Timo.Kaskinen@salivirta.fi  (+358 40 721 9123)  Date: 27.12.17 

10 

 

Mikäli osa asioista on tarkoitus toteuttaa projektin ulkopuolella esimerkiksi yhdistyksen työryhmien tai 

sihteeripalvelujen kautta, tämä on selkeästi mainittava. Projektin järjestämissä koulutuksissa on oltava 

edullisempi hinta yhdistyksen jäsenille kuin ulkoisille osallistujille. Koulutusprojekteihin kuuluu tiedotus 

koulutuskohtaisesti yhdistyksen jäsenistölle, yhteistyö ja tarvittaessa tarkennukset yhdistyksen työryhmien 

kanssa sekä yhteistyö yhdistyksen uutiskirjeen kokoajan kanssa. Koulutuspakettien arvioiduissa kattohin-

noissa ei ole huomioitu mahdollisista osallistumismaksuista tulevia tuloja, jotka on arvioitava alustavasti 

osana tarjouksia. 

Hinnoittelu ja toteutus erillisinä työpaketteina tai kokonaispakettina, joissa kuvataan vähintään koulutus-

projektien kuvauksissa edellytetyt seikat. 

 

TP4.1 FHIR simplifier ja profilointi -koulutus 

 

Simplifier koulutusosio: 

Koulutuksessa tutustutaan siihen, miten Simplifier-profiilirekisteri toimii ja mihin se kykenee, ta-
voitteena hyödyntäminen kansallisissa hyvinvointisovelluksissa. 

o Simplifierista löytyvien ominaisuuksien läpikäynti 
o Käyttöliittymän läpikäynti 
o Projektin luominen ja hallinta 
o Resurssin (profiili, valueset, codesystem, extension, example) lisääminen Simplifieriin (eri 

tavat), samalla käydään läpi keskeisten em. resurssien käyttö ja hyödyntäminen FHIR näkö-
kulmasta  

o Resurssien selaaminen, mitä ominaisuuksia (views) Simplifier tarjoaa resurssien näyttämi-
seen 

o Resurssien päivittäminen Simplifieriiin (eri tavat) 
o Resurssien lataaminen Simplifierista 
o Resurssien validointi Simplifierissa 
o Implementation Guide editori ja sen käyttö implementointioppaan tekemiseen (mm. op-

paan luonti, asetukset, markdown väline) 
o Organisaation portaali ja asetukset (etenkin Custom workflow ja sen soveltaminen) 
o Muut mahdolliset ominaisuudet 
o Simplifier lisenssointi (hinnoittelu, tuki, ilmaiskäytön sallimat ominaisuudet) 

 

FHIR-profilointikoulutusosio: 

FHIR profilointikoulutus määrittelijöille: käytännön koulutus profiilien tekijöille (esim. miten tehdään 
profiileja käyttämällä Forge työkalua ja miten hyödynnetään Simplifier profiilirekisteriä)” 
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o Yleistä taustaa profiloinnille (FHIR periaate, miksi ylipäätään profiloidaan) 
o Johdatus FHIR profilointiin (http://hl7.org/fhir/profiling.html) 
o Eri välineet FHIR profilointiin tai sitten suoraan keskittyminen Forge-välineeseen 

 Toiveena/vaatimuksena tässä on, että varsinaisen profilointi koulutuksessa teh-
dään Forge-välineellä  

o Forgen käyttöliittymän ja ominaisuuksien läpikäynti 
o Uuden profiilin tekeminen (case-esimerkki ja siitä johdetut profilointitarpeet) ja erilaisten 

constraint-määritysten tekeminen profiiliin (pakollisuudet, choice-rakenteet, tietotyy-
pit/elementtityypit, valueset binding)  

o Olemassa olevan profiilin editointi (esim. Simplifierista ladatun jo olemassa olevan) 
o Laajennukset tekeminen 
o Slicing määrittelyn tekeminen 
o Periytettävät profiilit 
o Tehdyn profiilin lataaminen Simplifieriin ja Simplifierista (tarkemmin tarvittaessa myös vali-

dointi ja eri tiedostomuodot) 
 

Hinnoittelu paketin kokonaishintana, arviokattohinta on 8 000 eur sis. alv. 

 

TP4.2 CDA ja FHIR vastaavuudet ja yhteiskäyttö koulutus 

 

CDA ja FHIR tietorakenteiden vastaavuudet ja yhteiskäyttö koulutusprojekti. Koulutuksen tavoitteena on 

käydä läpi FHIR-hyödyntämistä dokumenttipohjaisesti ja tutustua kansainvälisiin CDA to FHIR bridge -

toteutuksiin. 

Hinnoittelu paketin kokonaishintana, arviokattohinta on 8 000 eur sis. alv. 

 

TP4.3 FHIR FinLOINC / Loinc ja Snomed CT hyödyntämiskoulutus 

FHIR koulutuksen projekti FinLOINC / Loinc . FHIRin perusresursseissa viitataan LOINC-koodeihin, LOINC on 

FinLOINC paljon laajempi kokonaisuus. Pyydetään tarjoamaan koulutusprojekti, jossa tutustutaan LOINC-

koodistoon.  

Snomed CT on kokonainen koodisto-/ontologiajärjestelmä, johon on viittauksia FHIRin ja monien CDA-

määrittelyjen yhteydessä. Tarvitaan koulutusprojekti, jossa käsitellään ja koulutetaan Snomed CT:n hyödyn-

tämistä rajapintastandardien kuten FHIR kanssa. 

Koulutuksen järjestämisen yhteydessä tehdään yhteistyötä THL:n kanssa 

Hinnoittelu paketin kokonaishintana, arviokattohinta on 4 000 eur sis. alv. 

http://hl7.org/fhir/profiling.html
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TP5 Muut projektit 

TP5.1 OpenEHR selvitysprojekti 

OpenEHR määrittelyä on alettu hyödyntää Suomessakin yksittäisissä ohjelmistoissa. Selvityksen tarkoituk-

sena on tuottaa perustietoa OpenEHR kehikosta ja sen hyödyntämisestä. Lisäksi vertaillaan OpenEHR koko-

naisuutta HL7-standardiperheeseen ja pohditaan kahden lähestymistavan eroja ja yhtäläisyyksiä. Projektiin 

kuuluu arvio OpenEHR mallin hyödyntämisen laajuudesta eri maissa. Tämän pohjalta tunnistetaan mahdol-

liset jatkotyön ja yhteistyön kohteet ja tarkennetaan OpenEHR määritysten roolia Suomen yhteentoimi-

vuus-kentässä. Järjestetään seminaari selvityksen tuloksista ja keskustellaan OpenEHR:n asemasta osana 

muita yhteentoimivuus-määrittelyjä. 

Hinnoittelu paketin kokonaishintana, arviokattohinta on 6 000 eur sis. alv. 

TP5.2 WGM 2017-tukiprojekti 

Projektiin kuuluu matkustajien aktivointi ja raportin kokoaminen HL7 International Köln WGM kokoukseen 

(12.-18.5.2018) liittyen. Projektin työnä on valmistella, koordinoida, tiedottaa, raportoida, osallistua Kölnin 

kokoukseen, sekä aktivoida ja tukea suomalaisia osallistujia. Lisäksi projektiin kuuluu tiedottaminen yhdis-

tyksen 2018 toimintasuunnitelmassa kuvattujen matka-avustusten käyttömahdollisuudesta erityisesti HL7 

Finland työryhmien vetäjille. Projektiin kuuluu osallistuminen WGM-kokoukseen ja raportin kokoaminen 

kokouksen suomalaisosallistujilta.  Tarjoukseen voi sisältyä arvio yhdistyksen kautta korvattavista projektin 

toteuttajan omista matkakustannuksista. Projektiin voi kuulua myös ennakko-ohjeistusta tai materiaalia 

WGM-kokoukseen osallistujille (esim. orientaatio työryhmiin ja kokouksen / työryhmän perusterminologi-

aan jne.). 

Hinnoittelu tuntipohjainen, arvioitu kattohinta: 6 000 eur sis. alv, sisältäen myös matkakustannukset. 

 

 


