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  HL7 Finland ry 

HL7 Finland ry perustettiin syksyllä 1995 edistämään järjestelmäintegraatio-
periaatteella tapahtuvaa tietojärjestelmien kehittämistyötä ja terveydenhuollon 
tietojärjestelmästandardien käyttöä. Organisaatiojäseniä on tällä hetkellä yli 60. 
Mukana on joukko tietojärjestelmien käyttäjäorganisaatioita kuten sairaanhoitopiire-
jä sekä merkittävimmät tietojärjestelmien toimittajat riippumatta ovatko ne keske-
nään kilpailutilanteessa. Yhdistys on myös kansainvälisen HL7 International 
-järjestön jäsen. 
 
HL7-yhdistyksen kautta on paikallistettu ja tuotettu avoimia standardeihin pohjau-
tuvia rajapintamäärittelyjä, joiden avulla toteutetaan tietojärjestelmien integraatio-
ta terveydenhuollossa. Rajapintamäärittelyjä on hyödynnetty mm. sairaaloiden ja 
terveyskeskusten integraatioratkaisujen, valtakunnallisten terveydenhuollon tietojär-
jestelmäpalvelujen sekä alueellisten tietojärjestelmien toteuttamisessa. Yhdistys 
toimii jäsenistönsä voimin avointa määrittely- ja äänestysprosessia hyödyntäen. 
 

Yhdistyksen tavoitteita ovat: 

 Nykyisten ja uusien ohjelmistojen saattaminen avoimiksi ja yhteentoimiviksi 

 Avointen standardien ja rajapintojen yhdenmukaisen soveltamisen edistä-
minen järjestelmien toteutuksissa ja hankinnoissa 

 Kansainvälisten standardien hyödyntäminen ja tunnetuksi tekeminen sosi-
aali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä Suomessa 

 Tietojärjestelmien käyttäjien, toimittajien ja viranomaisten sekä standardoi-
jien yhdyssiteenä toimiminen sekä yhteistyö alan muiden järjestöjen kanssa 

 Kansainväliseen standardointityöhön osallistuminen ja sen seuranta 

 Tietotaidon lisääminen esimerkiksi koulutustilaisuuksien kautta. 
 

HL7-määrittelyt ja projektit 

HL7 Finland on toteuttanut tai sen kautta on tuotu saataville vuodesta 1997 lähtien 
joukko avoimia rajapintamäärittelyjä, joita on toteutettu yhdistyksen tai sen jäsenten 
projekteissa. Määrittelyt nojautuvat pääosin kansainvälisiin HL7-standardeihin. Esi-
merkkejä paikallistetuista tai tuotetuista rajapintamäärittelyistä ovat: 

 yleisimpien HL7 versio 2.3-sanomien (potilashallinto, tilaukset, kyselyt, tut-
kimustiedot, laboratoriosanomat) paikallistamiset 

 HL7 CDA-standardin lokalisointi (CDA release 1 aluetietojärjestelmiin, CDA 
release 2 mm. lähete-hoitopalaute sekä eArkisto- ja eResepti-rajapintoihin) 

 HL7 CDA release 2 (ISO/HL7 27932) -soveltamisoppaat mm. kuvantamistie-
tojen, potilaskertomuksen, lääkärintodistuslomakkeiden, lääkitystietojen, 
laboratoriovastausten sekä sähköisten lääkemääräysten tiedonvaihtoon 

 tietojärjestelmien käytettävyyttä lisäävät työpöytäintegraatioratkaisut    
(minimikontekstinhallinta) 

 terveydenhuollon sähköisen tiedonvaihdon turvallisuuden varmistamiseksi 
tarvittavien asiayhteys- ja suostumustietojen välittämiseen sekä potilasasia-
kirjojen sähköisiin allekirjoituksiin tarkoitetut määrittelyt 

 sähköisen lähetteen ja hoitopalautteen sanomasuositukset 

 koodistojen, käyttäjätietojen sekä käyttöoikeustietojen kyselyjen API-
rajapinnat sekä ajanvarausten HL7 versio 3 -sanomat 

 valtakunnallisten koodistojen ja luokitusten laatimiseen osallistuminen (saa-
tavilla THL:n valtakunnalliselta koodistopalvelimelta) 
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Miksi rajapintastandardit ja HL7?  
Sosiaali- ja terveydenhuolto ja niitä tukeva tietojenkäsittely ovat monimuotoista ja jatkuvasti kehittyvää 
toimintaa. Päivittäinen toiminta ja sen kehittäminen edellyttävät hoitoon, potilashallintoon ja palveluihin 
liittyvien tietojen oikea-aikaista saatavuutta. Terveydenhuollossa on joukko eri tehtäviin erikoistuneita tie-
tojärjestelmiä, joiden välinen tiedonsiirto edellyttää avoimia rajapintoja. Monet Suomessa käytetyt tervey-
denhuollon sovellukset on tehty erilaisilla toteutustekniikoilla ja käytössä on useita eri-ikäisiä järjestelmiä 
eri tarkoituksiin. Myös kokonaisarkkitehtuurit ja uudet alueelliset ratkaisut edellyttävät yhteentoimivuutta. 

Health Level 7 on tietojärjestelmien välinen "esperanto", jota käyttäen tietojärjestelmät voidaan yhdistää 
käyttäen sanoma-, asiakirja- tai palvelupohjaisia rajapintoja. HL7-standardien soveltaminen mahdollistaa 
"plug-and-play"-lähestymistavan yhdistettäessä vaikkapa röntgen- tai laboratoriojärjestelmiä muihin tieto-
järjestelmiin. Leikkaussalin tietojärjestelmää tai alueelliseen / valtakunnalliseen kokonaisuuteen osaksi tu-
levaa järjestelmää hankittaessa eri yksiköt voivat hankkia itselleen parhaiten sopivan järjestelmän ja kui-
tenkin saada aikaan luotettavasti ja pienin alkukustannuksin tietojen siirron uuden järjestelmän ja muiden 
tietojärjestelmien tai organisaatioiden välille. Tämän edellytyksenä on, että hankittavissa järjestelmissä on 
HL7-rajapinnat ("osaa puhua HL7:aa"). HL7-standardit ja standardien yhdenmukaista soveltamista tukevat 
IHE-profiilit onkin nähty keskeisimmiksi tietojärjestelmien integraatiostandardeiksi terveydenhuollossa1.  

HL7-standardien soveltamisen ensimmäinen pilotti Suomessa toteutettiin vuonna 1996 HYKS:ssä. Tämän 
jälkeen HL7-pohjaisia avoimia rajapintoja on toteutettu ja otettu käyttöön lukuisiin eri järjestelmiin erilaisia 
tiedonsiirtotarpeita varten. Erityisesti HL7:n CDA-standardit on nähty keskeisimmiksi jaetun sähköisen poti-
laskertomuksen sisällön ja viestinnän toteuttamiseksi eri maissa2. HL7 Finland -yhdistys pyrkii edistämään, 
ohjaamaan ja koordinoimaan kansainvälisten standardien yhdenmukaista soveltamista tietojärjestelmien 
liittämisessä yhteistyössä SFS:n sekä muiden alan järjestöjen ja viranomaisten kanssa. 

HL7 Finland on toiminut standardointityön yhteistyöfoorumina, tavoitteena pienentää kynnystä standar-
dien käyttöönottoon ja mahdollistaa kotimaisen alan ohjelmistoteollisuuden siirtyminen kohden avoimia 
sovelluksia, tukien myös kilpailukykyä ja vientiedellytyksiä. Terveydenhuoltoyksiköissä tai alueilla voidaan 
järjestelmäintegraatiota ja avoimia rajapintoja käyttäen siirtyä uuteen ja monipuoliseen tietojärjestel-
mäympäristöön osajärjestelmä kerrallaan. Käyttäjäorganisaatioiden näkökulmasta standardien hyötyinä 
ovat järjestelmien vähittäinen kehittäminen kohti kattavaa ympäristöä, laatu ja hallittavuus sekä toimitta-
jariippuvuus- ja kehittämiskustannusriskien väheneminen verrattuna vaihtoehtoisiin lähestymistapoihin. 

Yhdistys on järjestänyt lukuisia standardien hyödyntämiseen liittyviä koulutustapahtumia vuodesta 1997 
lähtien. Koulutusten aiheina ovat olleet mm. HL7-standardien eri versioiden käyttö ja toteutus, DICOM-
standardi, IHE-integraatiorprofiilit sekä eri maiden mallit sähköisten potilaskertomusten kehittämisessä. 
Usein kouluttajina ovat toimineet standardien kansainväliset kehittäjät ja asiantuntijat. HL7 Finland osallis-
tuu myös kansainvälisen HL7-järjestön toimintaan mm. kommentoimalla standardien kehittämistä sekä 
osallistumalla kansainvälisiin äänestyksiin ja kokouksiin. Näin voidaan vaikuttaa standardien sisältöön ot-
taen huomioon kansalliset piirteet sekä saada tietoja kotimaassa soveltamista varten.  
 
 
 

 

1 ICT standards in the health sector: current situation and prospects. A Sectoral e-Business Watch study by Empirica, 2008. 
2 Vogl R et al. A Survey on Shared Electronic Health Record Architectures in Europe. UMIT & HITT, 2007. 

HL7-yhdistyksen määrittelyt ovat julkisesti saatavilla osoitteesta www.hl7.fi (mm. dokumenttiarkisto, rajapin-
takartta ja FAQ - usein kysytyt kysymykset). Yhdistyksen ja Kelan kautta on saatavilla tukea ja neuvontaa mää-
ritysten hyödyntämiseen. HL7 International on päättänyt tuoda myös kansainväliset pohjastandardit julkisesti 

saataville osoitteessa www.hl7.org. 

Tiedotuslehti ja web-sivut:    hl7-tiedotus@uef.fi  

Tekninen komitea:   co-chair Timo Kaskinen  timo.kaskinen@salivirta.fi 
co-chair Timo Tarhonen  timo.tarhonen@tto.fi 

IHE SIG:    co-chair Antti Leinonen       antti.leinonen@salivirta.fi  

Common Services SIG:  co-chair Juha Mykkänen  juha.mykkanen@uef.fi 
Laboratorio-SIG:   co-chair Taija Leppäkoski     taija.leppakoski@mylab.fi 

Dokumentti-SIG,   co-chair Aino Virtanen  aino.virtanen@medbit.fi  

Ota yhteyttä 

ja tule mukaan 

toimintaan! 
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