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HL7 Finland ry kevätkokouksen pöytäkirja 2019 

Aika: ke 27.3.2019, klo 16:15 - 16:52 

Paikka: tila A3.22, Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki 

 

Osallistujat: 

• Jaakko Lähteenmäki, VTT 

• Juha Mykkänen, THL, pj. 

• Antto Seppälä, Gofore Oyj 

• Mikael Rinnetmäki, Sensotrend Oy 

• Timo Pessi, Elisa Oyj 

• Jyrki Soikkeli, Apotti Oy 

• Harri Honko, Wellness Warehouse Engine Oy 

• Esko Eloranta, Tietotarha Oy 

• Heikki Nykyri, DT-Link (etä) 

 

1. Kokouksen avaus ja kokoustoimihenkilöiden valinta 

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Juha Mykkänen, sihteeriksi Antto Seppälä sekä pöytäkirjan tarkastajik-

si Timo Pessi ja Mikael Rinnetmäki. 

Puheenjohtaja avasi kokouksen 16:15  

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin että kokous oli laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen. 

 

3. Kokouksen työjärjestys 

Vahvistettiin kokouksen työjärjestys esityksen mukaisesti.    

4. Yhdistyksen toimintakertomus v. 2018, tilit ja tilintarkastuskertomus 

Puheenjohtaja ja eri työryhmien edustajat esittelivät toimintakertomuksen vuodelta 2018. Vuoden 2018 

todettiin olleen pääosin aktiivinen ja näkyvä eri työryhmien osalta. Vuoden lopussa oli 73 jäsentä. Tämä 
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tarkoittaa, että kansainvälisesti yhdistyksen äänimäärä on seitsemän. IHE-jäseniä ja sponsoreita on 39. Yh-

distyksen virallisella sähköpostilistalla oli vuoden lopussa 220 henkilöä. Hallituksen kokoonpanossa on tullut 

henkilövaihdoksia, kun Jani Kariniemi ja Taija Leppäkoski jättivät hallituksen. Puheenjohtaja kertoi hallituk-

sen kokoontuneen 8 kertaa. Projektit ja tukipalvelut toteutettiin vuonna 2018 pääosin tuttujen yhteistyö-

kumppanien kautta. Hallitus käynnisti myös GDPR-selvityksen, jonka suositusten toimeenpano on edelleen 

käynnissä. Lisäksi hallitus on ollut aktiivinen erilaisten tilaisuuksien järjestämisessä yhdessä Kelan ja THL:n 

kanssa, esim. kansallinen Interoperability day ja FHIR-profilointi / Simplifier-koulutus. Yhdistyksen edustajia 

osallistui 2018 kahteen eri kansainväliseen kokoukseen. Lisäksi yhdistys on osallistunut aktiivisesti kansain-

välisiin äänestyksiin.   

Juha Mykkänen esitteli lyhyesti Teknisen komitean tilanteen ja toiminnan. Puheenjohtajina ovat toimineet 

Timo Kaskinen ja Mika Tuomainen. Kansainväliset äänestykset on organisoitu Teknisen komitean kautta. 

Tekninen komitea järjesti kuusi kokousta, Skype-palaverin ja pikkujoulut. IHE Finlandin osalta puheenjohta-

ja totesi viime vuoden olleen totutun kaltainen ja co-chairit ovat säilyneet samoina. Varsinaisia IHE-

kokouksia järjestettiin 2 kpl. Puheenjohtaja totesi myös yhdistyksen tukeneen 2018 STTY (Sosiaali- ja ter-

veydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistys ry) IHE sponsorimaksuissa. Jaakko Lähteenmäki esitteli PH SIG 

ryhmän toiminnan, joka oli jälleen aktiivinen sisältäen kaksi työpajaa ja Omatietovarannon tukiprojektin eri 

tilaisuudet.  

Projektien osalta puheenjohtaja kertoi, että viime vuonna oli yhteensä 11 projektia. Antto Seppälä kysyi 

markkinointi- ja jäsenhankintaprojektista, että mitä siinä on tehty. Samalla hän ehdotti, että voisiko projek-

tin yhteistyötä tiivistää muiden työryhmien kanssa, koska näillä tahoilla on kentän tuntemusta ja ideoita 

jäsenten hankkimiseksi. Puheenjohtaja vastasi, että paljon energiaa on käytetty websivuihin ja markkinoin-

timateriaaliin ja eri työryhmien vetäjät ovat olleet mukana mm. näiden suunnittelukokouksissa. Todettiin, 

että jatkossa on syytä tiivistää eri työryhmien yhteistyötä jäsenhankinnan osalta.  

Toimintakertomukseen ei tullut täydennettävää.  

Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2018, joka oli hyvin pitkälti edellisten vuosien kaltainen. Yh-

teenvetona voidaan todeta, että tilinpäätös oli jälleen ylijäämäinen ja yhdistyksen taloustilanne on erittäin 

hyvä. Todettiin, että toimintasuunnitelmassa suunnitellaan paljon toimintaa, joita ei kuitenkaan pystytä 

toteuttamaan suunnitellun laajuisesti. Tämän johdosta tulos on liikaa ylijäämäinen. Tätä on pyritty ratkai-

semaan kehittämällä resurssipoolia vuodelle 2019. Myös talouden seurannan tarkkuustasoa tulisi jatkossa 

kehittää, jotta hallituksella olisi paremmat keinot reagoida mahdolliseen ylijäämään kesken vuoden. Timo 

Pessi kysyi, että mistä johtuu, ettei projekteja pystytä toteuttamaan suunnitellusti. Puheenjohtaja vastasi, 

että ideoita pyritään keräämään jäsenistöltä, mutta toteuttajia ei vain löydy. Projektit ovat ehkä toimitta-

jien näkökulmasta liian pieniä. Lisäksi hallitus ei ehdi käsittelemään ehdotuksia riittävän nopeasti. Puheen-

johtaja sanoi, että palautetta otetaan vastaan, miten projekteja saadaan käynnistymään jatkossa enem-

män.  
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Puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2018. Tilintarkastaja Teemu Suoniemi, KPGM on 

antanut tilintarkastuskertomuksesta lausunnon, joka esittää tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapau-

den myöntämistä tarkastetun tilikauden osalta hallitukselle.  

Tilintarkastuskertomukseen ei esitetty kommentteja. 

 

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen edelliseltä tilikaudelta 

Tilinpäätös päätettiin vahvistaa vuodelta 2018.  

 

6. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille. 

 

7. Syyskokouksen alustava ajankohta 

Syyskokouksen alustavaksi ajankohdaksi sovittiin keskiviikko 30.10. Kokouksen yhteydessä järjestetään joko 

IHE Finlandin tai PH SIGin tapahtuma.  

 

8. Muut asiat 

Muita asioita ei ollut. 

 

9. Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.52.  
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Pöytäkirjan vakuudeksi,  

 

______________________________   ________________________________ 

Juha Mykkänen, puheenjohtaja  Antto Seppälä, sihteeri 

 

______________________________   ________________________________ 

Timo Pessi, pöytäkirjan tarkastaja  Mikael Rinnetmäki, pöytäkirjan tarkastaja 

 

 


