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Syksyllä kokouksia sekä projek-
tien työn edistämistä 

 

 
 
 

- Vuoden 2021 toimintasuunnitelman laadinta 
käynnistyy. Lähetä ideasi siitä, millaisia projekteja 
ja koulutuksia kaivataan alla olevalla kyselyllä tai 
sähköpostilla jari.porrasmaa@ksshp.fi ja 

juha.mykkanen@thl.fi. 
- https://forms.gle/xCuEdWD2Qz4qbn9D9 
 

 
- Personal Health SIG -etätyöpaja tulossa 21.10. klo 

13.00 – 16.00. Työpajassa käsitellään 
henkilökohtaista terveyttä tukevia 
teknologiaratkaisuja eri näkökulmista. Esityksissä 
käsitellään terveystietojen siirtoa maiden välillä, 
kansallisia tietojärjestelmäpalveluja ja teknologian 
hyödyntämistä oma- ja kotihoidossa sekä korona-
pandemian vastaisessa taistelussa. 
Alustuksia aiheesta pitävät mm. Apotti, Gofore, 
Kela, Sotedigi, Sensotrend ja VTT.  

Ilmoittautuminen Mirjalle viimeistään 14.10, 
tarkempi ohjelma tässä.  
 

- Jäsenistöltä on tullut kiinnostusta FHIR-
tapahtumaan osallistumisesta. Kuntaliitto ja FCG 
ovat muuttaneet sote-atk päivät virtuaalisiksi ja 
tämän johdosta jatkamme FHIR-tapahtuman 
suunnittelua virtuaalisena yhdistyksen tapahtumana 
omana tapahtumana. Tarkka ajankohta sijoitetaan 
loppuvuodelle.  Sisällössä ehdolla seuraavia aiheita: 
hyvinvointitiedot ja FHIR, potilastietojärjestelmät ja 
FHIR, kansainvälinen FHIR kehitys, OpenEHR ja FHIR 
yhteispeli. Osallistumisesta voi edelleen laittaa postia 
yhteyshenkilöille: FHIR-lähettiläs 
mikael@sensotrend.com ja yhdistyksen 
puheenjohtaja jari.porrasmaa@ksshp.fi! 

 
- Omatietovaranto-tukiprojektin sähköinen kom-

mentointikokous järjestettiin ke 30.9. Asialista ja kä-
sitellyt aiheet tulevat pian sivuilla.  Seuraava kokous 
pidetään 28.10. klo 13 – 15. Ohjelma ilm. myöhem-
min. Tähän ilmoittautuminen Janne Aaltoselle. 
 

- HL7 Finland teknisen komitean kokouksen 25.8. ma-
teriaalit ja nyt myös muistioluonnos löytyvät Tekni-
sen komitean sivustolta, tarkemmin viime uutiskir-
jeessä. Seuraava kokous järjestetään ti 20.10. etäko-
kouksena (Teams). 

 
- www.hl7.fi –verkkosivujen uudistus on käynnissä.  

Työn toteuttaa Citrus ja tavoitteena on parantaa si-
vujen käytettävyyttä ja tietosisällön hyödynnettä-
vyyttä.  

 
- Standardointi- ja HL7-asioita (International Patient 

Summary, SNOMED on FHIR) oli esillä myös THL:n jär-
jestämän SNOMED CT -seminaarisarjan osassa 1 
(SNOMED CT ajankohtaisseminaari). Seminaarisarja 
jatkuu 2.10., 20.10. ja 23.10.    

 
- Suomen äänestäjät osallistuivat 14.9. päättyneeseen 

HL7 International äänestyskierrokseen. Äänestäjät 
osallistuivat aiheisiin CDS Hooks, Unique Device Iden-
tifier (UDI) Implementation Guidance, FHIR Imple-
mentation Guide: SMART Web Messaging, HL7v2 Im-
plementation Guide: v2-to-FHIR, HL7 v3 Refinement, 
Constraint and Localization to Version 3 Messages. 
Mm. UDI domain analysis model osalta sekä UDI 

Syksyn FHIR tapahtuman suunnittelu etenee 
etäformaatissa. Ota yhteyttä ja laita ideoita ta-
pahtumaan! 
 
21.10. tulossa Personal Health SIG-etätyöpaja, 
ilmoittaudu mukaan! 
 
IHE Finlandin puheenjohtajistoon haetaan User 
Co-Chairia, tarkemmat tiedot Konstantin Hyp-
pönen tai Jorma Jalkanen. 
 
HL7 Finland hallitus pyytää ehdotuksia ja ideoita 
vuoden 2021 toimintasuunnitelmaan! Vastaa 
kyselyyn tai ota yhteyttä sähköpostilla.  
 
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous 
suunnitteilla 26.11. Lisätietoja tulossa jäsenja-
keluun.  
 
HL7 virtual WGM ja HL7 Re-envisioning – lisätie-
toja uutiskirjeen lopussa! 
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   Tulevia tapahtumia 
 

rakenteesta että ansiokkaasta storyboard / use 
case määrittelystä saatiin hyödyllistä tietoa. 

 
The Standard - HL7 International Blog: Another Type 
of Moonshot: Project Gemini (HL7 & IHE). 

 
 

 
 

 

 

1.10. eHealth 2020, STeHS kansainvälinen 
seminaari, virtuaalinen 

2.10.  SNOMED CT 2020 -seminaari osa II: 
SNOMED CT Implementations, 
THL  -virtuaalinen.  

8. - 9.10. SNOMED CT Expo 2020 virtuaalinen, 
maksuton, SNOMED International. 

15.10. Sote atk-päivät,  Messukeskus, Turku,  
virtuaalinen 

20.10.  SNOMED CT 2020 -seminaari osa III: 
SNOMED CT Patologian löydösluoki-
tus, THL, virtuaalinen 

21.-22.10. HL7 FHIR Profiling training, HL7 Inter-
national, virtuaalinen 

23.10.  SNOMED CT 2020 -seminaari osa IV: 
SNOMED CT Terveysongelmat ja kon-
taktien syyt, THL, virtuaalinen 

4.11. SFS Terveydenhuollon tietotekniikan 
webinaari (ennakkotieto), virtuaali-
nen 

12.11. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-
sen päivä 2020, THL, Hki, virtuaalinen 

26.-27.11. EFMI Special Topic Conference: Inte-
grated Citizen centered digital health 
and social care – Citizens as data pro-
ducers and service co-creators, orga-
nized by Finnish Social and Health In-
formatics Association (STTY), etäkon-
ferenssi 

 
 
 
 

    

      HL7 International 
 
 
 

- HL7 International järjesti syyskuun 2020 Working 
Group Meeting -kokouksen virtuaalisena 21.-
25.9. Kokouksessa työskenneltiin jälleen erittäin 
laajasti 44 eri trackissa tai ryhmässä edistäen lu-
kuisia standardikohteita. Puheenjohtaja osallistui 
virtuaalitapahtumaan, jonka ensimmäisenä päivä 
pidettiin yhteinen plenary sessio, jossa kerrottiin 
mm. WHOn hoitosuositusten nopeammasta toi-
meenpanosta FHIRin avulla ja HL7 Brasilian toi-
minnasta COVID-pandemian aikana. Virtuaalinen 
osallistumismuoto helpottaa matkustamisen suh-
teen, mutta muuttaa työpäivät pitkiksi, kun niitä 
tulee kaksi putkeen yhden päivän aikana. Plenary 
session materiaalit ovat saatavilla verkosta: 

- http://www.hl7.org/plenary/index.cfm 
 
- HL7 International on perustanut toiminnan uudis-

tamista suunnittelevan Re-envisioning Task Force 
ryhmän. Lisätietoja uutiskirjeen liitteessä, myös 
Suomesta on mahdollista osallistua ja kommen-
toida aihetta.  

 
- HL7 FHIR Connectathon, 13. - 15.1.2021, virtual 

 
- HL7 International January 2021 Working Group 

Meeting, 25. – 29.1.2021, Nevada, virtual 
 

- HL7 International May 2021 Working Group 
Meeting, 22. – 28.5.2021, New Orleans, virtual 

 
- HL7 International 35th Annual Plenary & Working 

Group Meeting, 11. – 17.9.2021, Rockville, MD 
 

- HL7 Internationalin toimintaa ja tapahtumia: 
kansainväliset koulutukset järjestetään koronan 
takia pitkälti verkkotapahtumina, mikä mahdollis-
taa helpon osallistumisen ilman matkustamista. 
Mukana myös ilmaista FHIR koulutusta! Kts. kv 
koulutuskalenteri. Tulossa mm. FHIR profiling trai-
ning 21.-22.10. ja seuraava FHIR Fundamentals -
kurssi 29.10.-26.11. 
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HL7 Online Training & Education 2020: 
 
- HL7 Fundamentals Course 10.9. - 3.12. 
- HL7 FHIR Intermediate Course 17.9. – 29.10. 
- HL7 FHIR Fundamentals Course 29.10. - 26.11. 

 
HL7 FHIR Fundamentals Course 2020, pdf 

HL7 FHIR Intermediate 2020, pdf 

HL7 Fundamentals Course 2020 Flyer, pdf 

- Mapping V2 to FHIR 15. – 16.9.  

 

 

    IHE International 
 
 

- IHE-Europe Connectathon 2020 2. - 6.11.   
HUOM! muutettu: ONLINE 

- IHE World Summit -Symposium 3. – 4.11. oh-
jelma 

 

 
 

- Interoperability in eHealth 3. – 4.11. 
lataa ohjelma tästä 

- Whitepaper on Connectathon, pdf  
15 sivua asiaa! 

 
 

IHE-Europe News Pulse: 
 
17.9.  -  IHE-Europe Connectathon takes place 

ONLINE 
4.9.    - September 2020, EU UNICOM Project / IHE 

XDS and XDM Profiles 

 
Press Releases: 
 
23.9.  HL7 Announces New Board and TSC Mem-

bers, Fellows and Volunteer of the Year 
Awards 

 

 
 

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 uutiskirjeet 

HL7 uutiskirjeiden aineistot ja sisältöehdotukset 
pyydämme toimittamaan osoitteeseen: HL7tiedot-
teet(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 -osoittee-
seen voit myös ilmoittaa,  
mikäli et halua enää uutiskirjettä jatkossa. 
 

  

Seuraava uutiskirje ilmestyy loka-mar-
raskuun vaihteessa. 
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Membership Announcement 23 September 2020 
Re-envisioning HL7 International 

 

Dear HL7 members, 
 
As will be discussed at today's Annual Business 
Meeting at the 34th Annual Plenary & WGM, I 
would like to introduce the Re-envisioning HL7 In-
ternational initiative and provide details on next 
steps. 
 
Why Re-envision  
 

• The past year has proven that interoperability on a 
global level is no longer desirable but essential. 

• HL7 leadership is aware of the complexities of our 
organization and how they can be a barrier to en-
gaging the broader health IT community. 

• Additionally, the COVID-19 pandemic has rein-
forced the need to re-envision what we do, why we 
do it and how we do it. 

• As an outcome of this process, we see a re-envi-
sioned organization that is more focused, agile, 
globally relevant, community-oriented and sustain-
able.  We also see an organization that is more ap-
proachable, simpler to understand and participate 
in, efficient in its processes, effective in the delivery 
of its products and services, and that provides 
value to all our stakeholders 
 
The Re-envisioning Task Force  
 

• Earlier this year, the Board appointed a Re-Envi-
sioning Task Force comprised of current and for-
mer members of the HL7 Board who have deep in-
ternal understanding of HL7 and the strategic vi-
sion. The members are: Ed Hammond, Stan Huff, 
Chuck Jaffe, Diego Kaminker, Wayne Kubick, Russ 
Leftwich, Janet Marchibroda, Viet Nguyen, Walter 
Suarez, Andy Truscott and Karen Van Hentenryck. 

• The task force has been charged with developing a 
strategy to present to the Board and setting the 
stage for a larger conversation with HL7 member-
ship and groups such as the HL7 Advisory Board, 
TSC, IC, Co-Chairs, and others. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Five Principles  

• The task force developed Five Principles that were 
endorsed by the HL7 Board in July 2020 and serve 
as anchors for all the recommendations and next 
steps being developed.  

1.  
2. Focus: The future of HL7 is greatly dependent 

upon the development and adoption of HL7 FHIR; 
therefore, we must focus on its enhancement and 
advancement to meet the industry’s needs. HL7’s 
V2, CDA and V3 standards are mature, widely im-
plemented and form the foundation of most 
healthcare systems, primarily in the US. They 
should require only minor maintenance to address 
errors and/or changes in regulation. 

3.  
4. Global Relevance: 2020 has demonstrated the im-

perative for global health data interoperability. HL7 
FHIR adoption is critical to achieving that goal. 
Driving further adoption requires that we embrace 
our global community and move beyond our tradi-
tional stakeholders and approaches. 

5.  
6. Agility: Moving quickly and decisively is the hall-

mark of a modern standards organization. HL7 
must keep pace with the needs of a rapidly evolv-
ing industry. The future HL7 must focus on out-
comes and not process. 

7.  
8. Sustainability: Current funding is insufficient to 

adequately address the current and future needs of 
the organization, such as advancing FHIR, achiev-
ing global relevance, and reaching a larger commu-
nity. HL7 needs to maximize existing funding 
sources and identifying new sources to advance 
our vision and mission. 

9.  
Community: We must inspire our membership and 
expand our reach and engagement of broader 
communities to support the development and im-
plementation of HL7 standards. 
 
What’s Next?  

•  

• Over the next six months the Board will finalize the 
Re-envisioning HL7 Strategy, engaging members 
and deploying a structure to oversee and begin the 
implementation process. This includes executing a 
communication plan to reach both internal and ex-
ternal audiences. 

• As the Board continues to refine and finalize rec-
ommendations and action plans, we will 

mailto:Jari.Porrasmaa@ksshp.fi
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periodically communicate progress and opportuni-
ties to participate to members. 

•  

• Please join us in Re-envisioning HL7! For any 
questions regarding this initiative please contact 
Karen Van Hentenryck 
 
Regards, 
 

 
Walter Suarez, MD, MPH 
HL7 International Board Chair  
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