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HL7 Finland ry yhdistyksen kevätkokouksen pöytäkirja 2021 

Aika: ma 29.3.20201 klo 16:20 - 17:00 

Paikka: Etäkokous 

  

Osallistujat: 

• Jari Porrasmaa, KSSHP, pj. 

• Timo Kaskinen , Salivirta siht. 

• Anssi Kauppi, InterSystems 

• Paavo Heiskanen 2M-IT 

• Juha Rannanheimo, UNA 

• Mika Tuomainen, Kela 

• Jaakko Lähteenmäki, VTT 

• Juha Mykkänen, THL 

• Jarkko Uusitalo, CGI 

• Mikael Rinnetmäki, Sensotrend 

 

1. Kokouksen avaus ja kokoustoimihenkilöiden valinta 

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jari Porrasmaa, sihteeriksi Timo Kaskinen sekä pöytäkirjan tarkasta-

jiksi Anssi Kauppi ja Mikael Rinnetmäki. 

Puheenjohtaja avasi kokouksen 16:20 

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. 2020, tilit ja tilintarkastuskertomus 

Puheenjohtaja ja eri työryhmien edustajat esittelivät toimintakertomuksen vuodelta 2020. Yleisesti yhdis-

tyksen jäsenmäärä on laskenut alle 70, tänä vuonna on tavoitteena nostaa jäsenmäärää. IHE toiminnan 

osalta aloitettiin viime vuonna toiminnan uudelleensuuntaus kohti laajemmin kentän b2b-(integraatioiden) 

yhteentoimivuuden kehittämistä, työ jatkuu tänä vuonna toimintasuunnitelman mukaisesti. 

https://sign.visma.net/fi/document-check/bbe1ff64-c43a-4d44-9330-8f70d9d70bdc

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



    
 29.3.2021    

 

Bank account: NORDEA, IBAN FI31 2262 1800 0395 44, BIC NDEAFIHH  OID-coder: 1.2.246.777 
Trade-ID: 1078357-1     Finland: www.hl7.fi                  
Email: jari.porrasmaa@ksshp.fi    International: www.hl7.org    
Techn.Comm.: Timo.Kaskinen@salivirta.fi  (+358 40 721 9123)  Date: 7.1.22 

2 

Toimintakertomukseen ei tullut täydennettävää.  

Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2020. Tilinpäätöksessä jäi ylijäämää, koska korona peruutti 

koulutustilaisuuksia sekä läsnäoloseminaareja ja -kokouksia. Yhdistyksen taloustilanne on erittäin hyvä, jo-

ten tavoitteena oli tehdä toteutunutta tappiota kassaylijäämän purkamiseksi. Tilinpäätöksen käsittelyyn ei 

esitetty kommentteja. 

Puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2020. 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 2020.  

6. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille. 

7. Syyskokouksen alustava ajankohta 

Syyskokouksen alustavaksi ajankohdaksi sovittiin itsenäisyyspäiväviikolta 8.12.2021. 

8. Muut asiat 

Jari Porrasmaa kertoi OpenEHR-kehittäjäyhteisön ottaneet yhteyttä ja ehdottivat OpenEHR-Finlandin pe-

rustamista samaan tapaan kuin IHE-Finland HL7 Finland ry:n puitteissa toimivana yhdistyksenä ja omana 

SIG.ryhmänä. Asiaan suhtaudutaan positiivisesti, eri standardeja hyödyntävä yhteentoimivuuden rakenta-

mistyö nähdään keskeiseksi yhdistyksen tehtäväksi. OpenEHR-aktiiveilta on pyydetty toimintasuunnitelma 

ja budjettiehdotus toiminnan käynnistämiseksi tämän vuoden aikana. Keskustelua on etenkin herättänyt 

OpenEHR-tietomallien julkaisualustan vuotuiset lisenssikustannukset ja niiden kattaminen. Yhdistyksen 

osalta alusta-/työkalupuolella tänä vuonna panostukset menevät Simplifier- FHIR-profiilirekisterin sekä 

Forge profilointityökalujen käyttöönottoon. Toimintasuunnitelman ja toiminnan virallisen käynnistämisen 

tehtäviä valmistellaan nyt eteenpäin ja tiedotetaan jäsenistöä & sidosryhmiä, kun suunnitelmat on hyväk-

sytty.  

 

9. Kokouksen päätös 
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Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.00.  

 

Pöytäkirjan vakuudeksi,  

 

______________________________   ________________________________ 

Jari Porrasmaa, puheenjohtaja  Timo Kaskinen, sihteeri 

 

 

 

Anssi Kauppi, pöytäkirjan tarkastaja  Mikael Rinnetmäki, pöytäkirjan tarkastaja 
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