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Yhdistyksen syyskokous on siir-
retty - osallistu kokoukseen 

16.12. 
 

 
 

- HL7 Finland ry:n sääntömääräinen syyskokous 
pidetään etäkokouksena ke 16.12. klo 16:15. 
Kokouksessa käsitellään mm. yhdistyksen toimin-
tasuunnitelma vuodelle 2021 sekä valitaan ensi 
vuoden hallitus ja puheenjohtaja.  Kutsu ja il-
moittautumislinkki on lähetetty sähköpostilla 
yhdistyksen jäsenorganisaatioiden sähköpostilis-
talle 23.11. 

- Teams kokouslinkki (osallistuminen 
Teams ohjelmistolla tai esim. Chrome 
selaimella) 

- Voit osallistua myös puhelimella soit-
tamalla: +358985626389 neuvottelu-
koodi 231037846# 

 
Kokouksessa käsiteltävä toimintasuunnitelma 
julkaistaan yhdistyksen sivuilla viikko ennen ko-
kousta. Syyskokouksen pöytäkirja tulee jäsenten 
sivuille Vuosikokoukset-osioon.  

- Toimintasuunnitelmaan 2021 pohjautuvien pro-
jektien ja työpakettien tarjouspyyntö julkais-

taan yhdistyksen etusivulla viimeistään tammikuun 
alussa. Osa työpaketeista voidaan toteuttaa mm. 
aiempien sopimusten pohjalta ilman kilpailutusta ja 
nämä sovitaan jo joulukuun aikana toteuttajien 
kanssa. 
 

- HL7 Finland hallitus pyytää myös ehdotuksia HL7 
Finland tekniseen komiteaan (TC) vuodelle 2021. 
Ehdotukset ja muutokset Teknisen komitean jäse-
niksi vuodelle 2021 voi ilmoittaa: mir-
ja.turunen(at)kuopionsihteeripalvelu.fi 

 
- IHE Finlandin uudeksi User Co-Chairiksi on 

ehdotettu IHE co-chair kokouksessa Juha Muinonen 
(HUS, Kehityspäällikkö). Puheenjohtajaehdotukset 
käsitellään sähköisellä hyväksymismenettelyllä IHE 
Finlandin jakelulla ja HL7 hallituksessa sekä 
ilmoitetaan IHE Europelle. 

 

- IHE Finland toiminnan on tarkoitus uudistua vuonna 
2021 kokonaisvaltaisemmaksi sote-
palvelujärjestelmän yhteentoimivuuden kehittäjäksi 
ja keskustelun herättäjäksi. Lue tarkemmin tulevasta 
toimintasuunnitelmasta.  
 

- HL7 Finland Omatietovaranto-tukiprojektin sähköi-
nen kommentointikokous pidettiin 25.11. Aiheena 
mm. Omatietovarannon tilannekatsaus, ks.   esitys-
lista. Kokouksessa käsiteltiin omatietovarannon 
ajantasainen tilanne ja eduskuntakäsittelyssä olevaa 
asiakastietolaki esitystä. Materiaalit tulossa omatie-
tovarannon tukiprojektin sivulle. 

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

 
- Teknisen komitean edellinen kokous pidettiin 20.10, 

kokouksen materiaalit löytyvät Tekninen komitea -
osiossa. Seuraava kokous järjestetään 15.12. etäko-
kouksena (Teams). Käsiteltävinä asioina mm. Säh-
köisen lääkemääräyksen CDA-määrittelyyn tehdyt 
muutokset (määrittely on jo sivustolla tutustumista 
varten). Valitettavasti perinteistä TC-
pikkujoulukokoontumista ei voida järjestää tänä 
vuonna koronatilanteen vuoksi. 

 

Yhdistyksen syyskokous järjestetään 
etäkokouksena keskiviikkona 16.12. 
Tilaisuudessa käsitellään mm. vuo-
den 2021 toimintasuunnitelmaa sekä 
keskustellaan ensi vuoden työpake-
teista, myös uusi hallitus sekä pu-
heenjohtaja valitaan.  Linkki kokouk-
seen ja lisätietoja uutiskirjeessä. 
 

HL7 Finland ry:n hallitus pyytää eh-
dokkaita yhdistyksen teknisen komi-
tean jäseniksi vuodelle 2021.  
 

mailto:Jari.Porrasmaa@ksshp.fi
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjJkYmU1YmEtMmQxZi00ZTczLTliYTctNjRmNDg5OWE2ZmEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e1105d2e-0bbf-40ae-8d8e-26a848f42161%22%2c%22Oid%22%3a%22aefe9f97-8ce7-497f-b4c1-79367f8ba340%22%7d
http://www.hl7.fi/vuosikokoukset/
http://www.hl7.fi/wp-content/uploads/HL7-OTV-2020-kokous-nro-6-agenda.pdf
http://www.hl7.fi/wp-content/uploads/HL7-OTV-2020-kokous-nro-6-agenda.pdf
http://www.hl7.fi/sig-toiminta/personal-health-sig/omatietovarannon-tukiprojekti/
http://www.hl7.fi/sig-toiminta/personal-health-sig/omatietovarannon-tukiprojekti/
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   Tulevia tapahtumia 
 

    
- www.hl7.fi -verkkosivuprojektista on saatu lop-

puraportti.  Raportissa ehdotettuja muutoksia to-
teutetaan vuoden 2021 aikana. Tavoitteena on 
parantaa sivujen käytettävyyttä ja tietosisällön 
hyödynnettävyyttä.  

- Joulu-tammikuun kansainväliseen HL7 äänestyk-
seen on tulossa mm.  

- Reaffirmation of CTS (Common Terminology 
Services) Release 2 

- FHIR Implementation guide: DS4P (Data Seg-
mentation for Privacy), 2nd DSTU 

- ennakkoäänestyksessä joulukuun aikana oli jo 
mm. FHIR Implementation Guide: Situational 
Awareness for Novel Epidemic Response (SAN-
ER), Release 1 

- Tulossa: FAIR (Findability, Accessibility, Interoper-
ability, Reuse) for FHIR track in HL7 Virtual FHIR 
Connectathon 26, valmistelut joulukuussa, Con-
nectathon toteutus 15.1.2021, lisätietoja. 

- THL: Rokotustiedot tulee tuottaa oikein kansallista 
seurantaa varten 

- SFS:n seurantaryhmä 301 Terveydenhuollon tieto-
tekniikka seminaarin 5.11.2020 ”Ajankohtaista 
terveydenhuollon tietotekniikasta” esitysmateri-
aalit ovat saatavilla. Mukana mm. ISO Health and 
Wellness Apps standardivalmistelu, Sote-tietojen 
yhteentoimivuuden ja tietoturvallisuuden stan-
dardoinnin tilannekuva, Polku perimänluennasta 
terveystietoon ja terveydenhuollon tietoturva-
alustuksia. 

- HL7 kansainvälisen organisaation uudistustyö 
etenee. Katso kv. tiedote liitteenä. 

 
 

 
 

 

3.12. Tietosuojan ja tietoturvallisuuden oma-
valvonta: suunnitelma ja toteuttami-
nen, THL, etä 

10.12. Yhteistyöllä laatua ja vaikuttavuutta – 
Terveydenhuollon kansalliset laature-
kisterit -pilottihankkeen päätöstilai-
suus, THL, etä 

 
    

      HL7 International 
 

 
- HL7 FHIR Connectathon, 13. - 15.1, virtual 

 
- HL7 International January 2021 Working Group 

Meeting, 25. – 29.1, virtual 
 
 

- FHIR Connectathon, 17. – 19.5, virtual 
 
- HL7 International May 2021 Working Group 

Meeting, 24.5. – 28.5, virtual 
 

- HL7 FHIR DevDays, 8.6. – 10.6, virtual 
 

- HL7 International 35th Annual Plenary & Working 
Group Meeting, 20.9. – 24.9, virtual 

International Patient Summary (IPS) ja International Patient Access (IPA) hyödynnettävyys Suomessa  
 
International Patient Summary (IPS) on potilasyhteenvedon tietosisältöjen/profiilien määrittely erityisesti kan-
sainvälisesti sovellettavaksi. International Patient Access (IPA) on rajapintamääritys kohdennettujen potilastie-
tojen siirtämiseen erityisesti kansainvälisessä ympäristössä (esim. voidaan siirtää koko IPS-tietosisältö tai vain 
tarpeen mukaiset potilastiedot). HL7 Finland vuoden 2020 selvitystyössä on IPS:n ja IPA:n osalta tuotettu tiiviit 
yleiskuvaukset määrittelyistä ja niiden käyttökohteista. IPS-tietosisältöä on verrattu kansallisiin tietosisältö-
määrityksiin ja toteutuksiin. IPS-työhön liittyen koostettiin myös vastaus EU-komission kyselyyn tehden eHDSI 
Patient Summary -tietojoukon (CEN 17269 IPS Standard) kenttätasoinen vertailu kansallisiin CDA-
määrittelyihin. IPA-määrittelyn osalta on arvioitu sen soveltuvuutta ammattilaiskäyttöön, tutkittu luvituskäy-
täntöjä sekä seurattu FHIR Nordic IPA -keskustelua. IPS & IPA -selvitystyön tuloksia ollaan julkaisemassa vuo-
den 2020 loppuun mennessä. Ajatuksia ja ehdotuksia IPS:n ja IPA:n kansallisesta roolista ja soveltamisesta ote-
taan edelleen vastaan hyödyntämissuunnitelmaan dokumentoitavaksi. Ehdotuksia voi lähettää osoitteeseen 
jarkko.narvanen[at]salivirta.fi. 
 

mailto:Jari.Porrasmaa@ksshp.fi
https://confluence.hl7.org/display/SOA/FAIR+track
https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/-/rokotustiedot-tulee-tuottaa-oikein-kansallista-seurantaa-varten
https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/-/rokotustiedot-tulee-tuottaa-oikein-kansallista-seurantaa-varten
https://sfs.fi/ajankohtaista-terveydenhuollon-tietotekniikasta/
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/6680659
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/6680659
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/6680659
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/6687822
http://www.hl7.org/events/fhir/connectathon/2021/01/
http://www.hl7.org/events/working_group_meeting/2021/01/
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HL7 Finland ry:n YHTEYSTIEDOT  

 

HL7 Finland ry 
c/o Jari Porrasmaa 
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 
Rakennus 6/1 
Keskussairaalantie 19 
40620 JYVÄSKYLÄ 
 
HL7 Finland hallituksen puheenjohtajan  
yhteystiedot: 
Jari Porrasmaa, puh. 044 307 1561 
jari.porrasmaa@ksshp.fi 

 

 
- HL7 Internationalin toimintaa ja tapahtumia: 

kansainväliset koulutukset järjestetään koro-
nan takia pitkälti verkkotapahtumina, mikä 
mahdollistaa helpon osallistumisen ilman mat-
kustamista. Mukana myös ilmaista FHIR koulu-
tusta! Kts. kv koulutuskalenteri.  

 
 

HL7 Online Training & Education 2021: 
 
- HL7 Fundamentals Course 11.2. - 6.5. 

27.5. – 19.8. ja 9.9. – 2.12. 
 

- HL7 FHIR Intermediate Course 18.2. – 1.4.  
3.6. – 15.7. ja 16.9. – 28.10. 

 

HL7 FHIR Intermediate 2020, pdf 

HL7 Fundamentals Course 2020 Flyer, pdf 

 

 

    IHE International 
 

 

IHE-Europe News Pulse: 
 

26.11. – November 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

HL7 uutiskirjeet 

HL7 uutiskirjeiden aineistot ja sisältöehdotukset 
pyydämme toimittamaan osoitteeseen: 
HL7tiedotteet(at)kuopionsihteeripalvelu.fi 
 

Viestin formaatti mieluiten rivin mittainen  
otsikko ja mahdollisesti esim. linkki tai  
sähköpostiosoite lisätietojen lähteille.  
HL7-uutiskirjeet ovat saatavilla osoitteessa:  
www.hl7.fi/tiedotteet-members 

 

HL7tiedotteet(at)kuopionsihteeripalvelu.fi -
osoitteeseen voit myös ilmoittaa, mikäli et halua 
enää uutiskirjettä jatkossa. 
 
 
 

 
 
 

HL7 Finland ry toivottaa jäsenilleen 
rauhallista itsenäisyyspäivää! 

 
 
 
 

Vuoden 2020 viimeinen uutiskirje  
ilmestyy joulu-tammikuun vaihteessa 

mailto:Jari.Porrasmaa@ksshp.fi
http://www.hl7.org/training/calendar.cfm
http://www.hl7.org/training/HL7-fundamentals.cfm
http://www.hl7.org/training/fhir-intermediate.cfm
https://www.hl7.org/documentcenter/public/calendarofevents/elearning/FHIR-Intermediate_2020_v5.pdf
http://www.hl7.org/documentcenter/public/calendarofevents/elearning/HL7Fundamentals_Flyer_2020.pdf
https://us8.campaign-archive.com/?u=19ad926cd7f4830dbb332072f&id=174ef2a642
http://www.hl7.fi/tiedotteet-members
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Membership Update | November 23, 2020 
Re-envisioning HL7 International  

Dear HL7 members, 
 
We want to provide an update on progress related to the Re-envisioning HL7 International initiative. 
 
Several important developments have taken place during October and November, including:  

• Formed 10 Task Groups (TGs) to work on the 15 board-approved Priority Recommendations 
o Appointed TG co-leads and recruited initial membership 
o TGs have started to meet regularly 

• Initiated meetings to discuss Re-envisioning strategy with internal HL7 committees, groups 
and councils including:   

o Technical Steering Committee 
o International Council 
o Co-chairs & Work Groups  
o Policy Advisory Committee  
o Management Groups of HL7 product families 

• Established Confluence page for HL7 members focusing on the Re-envisioning strategy 
It is important to note that a number of elements of the strategy are already being implemented, including:  

• Transition to virtual events 

• Tooling improvements 

• Simplification of internal processes and structures 
Other elements of the strategy will be further defined by TGs along with the expected outcomes, specific actions, immedi-
ate steps, timeline, milestones and budget. 
 
We expect to have several activities related to the Re-envisioning strategy during the January Working Group Meeting in-
cluding plenary announcements, listening sessions, birds of a feather sessions and other activities. 
 
As always, we appreciate your ongoing support, input and participation during this transformative process. If you would like 
to engage more directly in one of the TGs, please contact HL7 Associate Executive Director Karen Van Hentenryck. 

 

Be well, 
 

                  
Walter Suarez, MD, MPH                           Charles Jaffe, MD, PhD   
HL7 International Board Chair                    HL7 International CEO 

 

 

mailto:Jari.Porrasmaa@ksshp.fi
https://confluence.hl7.org/display/RH/Re-Envisioning+HL7+Home?utm_source=HL7+Current+Members+List&utm_campaign=1caa2fa508-EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_29_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_96aaebb68f-1caa2fa508-
mailto:karenvan@hl7.org
http://www.hl7.org/index.cfm

