
HL7 FHIR Application 
roundtable 18.9. 

Antto Seppälä, Gofore



Tausta
HL7 Finland päätti järjestää syksyllä FHIR-standardiin keskittyvän 

seminaarin, jolla pyrittiin kasvattamaan tietoisuutta FHIR-standardin 
osalta. Tilaisuuden järjestelyistä vastasi PH SIG –ryhmä. 

Tilaisuus pyrki noudattamaan FHIR Applications roundtable
konseptia, jonka tavoitteena on koota yhteen erilaisia käytännön 
esimerkkejä FHIR-standardin hyödyntämisestä lyhyiden demojen 

muodossa
Esityksien avulla pyrittiin esittelemään soveltamiskohteita laajalti sekä 

herättämään keskustelua uusista käyttökohteista
Pääasiallinen tavoite oli levittää FHIR-osaamista suomalaisten 

terveysteknologiayritysten joukossa sekä luoda yhdistyksen ympärille 
aktiivinen verkosto käytännön ratkaisuiden kehittäjien kesken



FHIR standardi
• FHIR – eli Fast Healthcare Interoperability Resources (”fire”) on kehitysvaiheessa 

oleva HL7-standardi sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen vaihtoon ja 
sovellusten liittämiseen 

• FHIR on herättänyt kiinnostusta laajalti niin toteuttaja- kuin 
käyttäjäorganisaatioissa ympäri maailman

• FHIR:n etu perinteisiin standardeihin verrattuna on yksinkertaisemmat ja 
nopeammat integraatiot 

• FHIR nojautuu nykyaikaisiin web-teknologioihin ja mahdollistaa uudenaikaisten 
sovelluskehitysvälineiden hyödyntämisen

• FHIR soveltuu niin mobiilisovellusten, pilvipalveluiden, lääkinnällisten laitteiden 
kuin potilastietojärjestelmien tiedonvaihtoon

• Standardi on saatavilla avoimesti verkosta https://www.hl7.org/fhir/
• HL7 Finland järjestää säännöllisesti koulutuksia standardiin liittyen. Liity 

yhdistyksen jäseneksi ja pysyt ajan tasalla standardin kehityksestä (www.hl7.fi) 

https://www.hl7.org/fhir/
http://www.hl7.fi/


Tilaisuuden ohjelma
• Tervetuloa, Antto Seppälä (Gofore)
• Mitä FHIR on mahdollistanut ODA:n osalta, Jaakko Korhonen (ODA-hanke)
• ODA/FHIR rajapinnan integrointi Kansalliseen Palveluarkkitehtuuriin, 

Stefan Baggström (Gofore )
• Personal Connected Health Alliance, Ian Hay ja Michael Strübin
• FHIRing Up Development of a Remote Patient Monitoring Pilot, Petri 

Selonen (Nokia)
• Smart on FHIR -rajapinta kansalliseen terveysarkistoon ja sen tuomat 

mahdollisuudet, Mika Torhola (Atostek)
• Using HL7 FHIR for Clinical Decision Support, Joonas Mäkinen (Duodecim)
• FHIR-sovellusten ekosysteemit, Mikael Rinnetmäki (Sensotrend)



Osallistujat

• Tilaisuuteen osallistui yli 40 kiinnostunutta
kuulijaa sekä 7 etäyhteyksien avulla

• Mukana oli edustajia niin
terveydenhuollon tuottajista kuin
tietojärjestelmä- ja laitevalmistajista

• Päivän aikana syntyi mielenkiintoista
keskustelua FHIRn tilanteesta sekä
mahdollisuuksista

• Osallistujia kiinnosti erityisesti käytännön
kokemukset standardin hyödyntämisestä
sekä mistä saa mahdollista tukea omien
ponnisteluihin

• Tilaisuuden herättämä kiinnostus
kannustaa järjestämään vastaavia
tilaisuuksia tulevaisuudessakin

• Sisältötoiveita voi lähettää Personal 
Health SIGin vetäjille (ks. 
http://www.hl7.fi/sig-
toiminta/personal-health-sig/) 

http://www.hl7.fi/sig-toiminta/personal-health-sig/


Jaakko Korhonen 
(ODA-hanke)

• Jaakko Korhonen kertoi mitä FHIR on mahdollistanut ODA-
hankkeelle

• Esityksen aluksi Jaakko kävi läpi ODA:n teknologiapakan sekä 
periaatteet järjestelmäkehitykselle

• Tämän jälkeen hän esitteli CarePlanin tietomallin ja miten 
FHIR tähän kokonaisuuteen liittyy

• Lisäksi hän kävi läpi ODA:n järjestelmäympäristön sekä 
miten FHIRia on tässä kokonaisuudessa hyödynnetty

• Jaakko nosti myös esiin tarpeen kansalliselle työlle FHIR-
standardin levittämiseksi Suomessa

• Katso Jaakon esitys: http://www.hl7.fi/wp-
content/uploads/Mit%C3%A4-FHIR-on-mahdollistanut-ODA-
palveluissa-.pdf

http://www.hl7.fi/wp-content/uploads/Mit%C3%A4-FHIR-on-mahdollistanut-ODA-palveluissa-.pdf


Stefan Baggström (Gofore)
• Stefan esitteli miten FHIR-standardia on 

hyödynnetty ODA-palveluita integroitaessa 
Suomi-fi-palveluväylään

• Suomi.fi kautta mahdollistetaan 
ammattilaisille hyvinvointisuunnitelman 
laatiminen ja seuranta

• Lisäksi ODA-hyödyntää Suomi.fi-palveluväylää 
ammattilaisen ja kansalaisen 
tunnistautumispalveluihin sekä kansalaisen 
puolesta asioinnin valtuuksien kyselyyn

• Toteuttajien kokemusten perusteella FHIR 
kanssa toimiminen havaittiin helpoksi ja 
suoraviivaiseksi – kyseessä on ihan tyypillinen 
REST API

• Katso tarkemmat tiedot Stefanin esityksestä: 
http://www.hl7.fi/wp-content/uploads/HL7-
FHIR-roundtable-KaPa-Gofore.pdf

Esimerkki viestiformaatista

http://www.hl7.fi/wp-content/uploads/HL7-FHIR-roundtable-KaPa-Gofore.pdf


Ian Hay ja Michael Strübin
(Personal Connected 

Health Alliance)
• Ian Hay ja Michael Strübin kävivät esittelemässä Personal 

Connected Health Alliancen toimintaa. Järjestö on 
Continuan työn jatkaja. 

• Tavoitteena on määritellä viitekehyksiä ja ohjeistuksia
standardien soveltamiseksi

• Järjestö etsi myös Suomesta kiinnostuneita tahoja osaksi
heidän toimintaansa

• Lisätietoja Continuan hyödyistä ja sertifiointiprosessista
http://www.pchalliance.org/value-and-benefits-Plugfest

• Katso Ianin esitys: http://www.hl7.fi/wp-
content/uploads/PCHA-at-HL7-personal-health-SIG.pdf

http://www.pchalliance.org/value-and-benefits-Plugfest
http://www.hl7.fi/wp-content/uploads/PCHA-at-HL7-personal-health-SIG.pdf


PCHA:n kattama standardikartta
• Standardien avulla on 

tarkoitus luoda 
geneerinen malli miten 
personal health dataa 
voidaan tuoda laitteista 
osaksi palveluita

• PCHA on määritellyt 
miten FHIR voidaan 
implementoida osaksi 
heidän viitekehystään

• PHCA hyödyntää 
viitekehyksessään myös 
muita standardeja kuin 
HL7



Petri Selonen (Nokia)
• Petri Selonen kertoi Nokian kokemuksista FHIR:n

hyödyntämisestä potilaan etämonitorointi pilotissa
• Pilotissa seurattiin sydänkohtauksen saaneiden 

potilaiden tilannetta jatkuvasti
• FHIR nähtiin mahdollisuudeksi helpottaa omaa 

kehitystyötä ja määrittelyitä. 
• Erityisesti FHIR tietomallimäärityksien 

adoptoiminen osaksi ratkaisua helpotti 
kehitysvaiheessa. Se myös paransi pilotin 
jatkokehitysmahdollisuuksia sekä yhteentoimivuutta
muun ympäristön kanssa

• Pilotissa hyödynnettiin FHIR:n hallinnollista ja 
kliinistä tietomallia sekä FHIR:n inspiroimia tiedon 
representaatioita

• Katso Petrin esitys: http://www.hl7.fi/wp-
content/uploads/FHIRing-Up-Development-full.pdf

http://www.hl7.fi/wp-content/uploads/FHIRing-Up-Development-full.pdf


Joonas Mäkinen 
(Duodecim)

• Joonas Mäkinen kertoi kokemuksistaan miten FHIRia voidaan
hyödyntää päätöksenteon tuki –järjestelmissä

• Erityisesti Joonas puhui CDS Hooks ja Smart on FHIR ratkaisuista

• CDS Hooks on tapahtuma, joka triggeröi ammattilaisen tai 
kansalaisen prosessissa kyselyn päätöksenteon tukeen

• Sen avulla voidaan määritellä paremmin tarvittavat tiedot ja 
parantaa sovelluksen suorituskykyä

• CDS Hooks myös mahdollistaa päätöksenteon tuen paremman
integroinnin osaksi ammattilaisen prosessia

• Joonas kertoi myös Duodecimin kokemuksista Smart on FHIR –
sovellusten kehittämisestä

• Katso Joonaksen esitys: http://www.hl7.fi/wp-
content/uploads/Duodecim-EBMeDS-FHIR-Application-Roundtable-
18.9.2017.pdf

http://www.hl7.fi/wp-content/uploads/Duodecim-EBMeDS-FHIR-Application-Roundtable-18.9.2017.pdf


Mikael Rinnetmäki (Sensotrend)
• Mikael Rinnetmäki kertoi miten FHIR on mahdollistanut eri 

verensokerimittareiden integroimisen osaksi 
terveydenhuollon ekosysteemejä

• Mikael esitteli myös terveydenhuollon eri ekosysteemejä 
kuten Epic, Cerner ja Omatietovaranto sekä pohti niiden 
merkitystä sovelluskehittäjän näkökulmasta

• Mikael herätteli keskustelua ekosysteemien kilpailusta sekä 
miltä Omatietovaranto näyttää sovelluskehittäjän silmin

• Hän nosti esiin mahdollisina riskeinä Omatietovarannon 
osalta puuttuvan liiketoimintamallin ja miten 
sovelluskehittäjät voivat hyötyä Omatietovarantoon 
integroitumisesta. Mitkä ovat kehittäjän kannustimet?

• Katso Mikaelin esitys: http://www.hl7.fi/wp-
content/uploads/Sensotrend-FHIR_App_Ecosystems.pdf

http://www.hl7.fi/wp-content/uploads/Sensotrend-FHIR_App_Ecosystems.pdf


Lisätietoja FHIR-standardista ja sen 
soveltamisesta

HL7 FHIR https://www.hl7.org/fhir/

HL7 International FHIR-wiki 
http://wiki.hl7.org/index.php?title=FHIR_Support_Page

FHIR Community forum http://community.fhir.org/

FHIR Chat kanavat http://chat.fhir.org

SMART on FHIR http://docs.smarthealthit.org/

https://www.hl7.org/fhir/
http://wiki.hl7.org/index.php?title=FHIR_Support_Page
http://community.fhir.org/
http://chat.fhir.org/
http://docs.smarthealthit.org/


Mukaan FHIR-kehittämiseen 
Suomessa?

• Suomessa FHIRin osalta HL7 Finland järjestää säännöllisesti 
koulutuksia ja tapahtumia. Seuraa yhdistyksen sivuja. 

• Personal Health SIG järjestää jatkossakin FHIRin liittyviä tilaisuuksia 
(http://www.hl7.fi/sig-toiminta/personal-health-sig/)

• Omakannan omatietovarannon rajapinta- ja tietosisältömäärittelyt 
(http://www.kanta.fi/en/web/ammattilaisille/tyokalut-kehittajille). 
Personal Health SIG järjestää  avoimia kommentointikokouksia 
tietomallin kehittämiseksi

http://www.hl7.fi/sig-toiminta/personal-health-sig/
http://www.kanta.fi/en/web/ammattilaisille/tyokalut-kehittajille

