
HL7 Finland IHE SIG -kokousmuistio 
Aika: to 20.8.2009 klo 14:00-16:00 
Paikka: Helsinki, Kuntatalo, Toinen Linja 14, Helsinki, Kokoushuone B3.4 
 
Käsitellyt asiat: 
 
1. Avaus ja osallistujat 
 
Juha Mykkänen avasi kokouksen klo 14:05. Tehtiin asialistan läpikäynti ja paikalla olleiden 
esittäytymiset. 
 

 Juha Mykkänen, Kuopion yliopisto, kokouksen pj 

 Arto Holopainen, eHIT Oy, kokouksen sihteeri 

 Timo Itälä, TKK 

 Timo Tarhonen, Tietotarha / HL7 

 Alpo Värri, Tampereen yliopisto 

 Jaakko Vuolasto, Medi-IT Oy 

 Terhi Kajaste, FiHTA 

 Jari Porrasmaa, STM 

 Pasi Leino, L-Force Oy 

 Taija Leppäkoski, Mylab Oy 

 Juha Järvinen, Commit; Oy 

 Juha Viitala, Medikes/KSSHP 
 
2. Käytännön XDS ja XDS-I -kokemuksia IHE Connectathonista 

 Timo Koistinen/Mawell ei päässyt paikalle esittelemään kokemuksia. Käsitellään 
seuraavissa kokouksissa. 

 
3. IHE ja SOA - white paper 

 Juha Mykkänen ja Timo Itälä esittelivät IHE ja SOA white paperin sisältöä.   

 White paper: 
http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_ITI_TF_WhitePaper_SOA_2009-
06-01.pdf  

 Yhteenveto: http://www.uku.fi/tike/his/ihe/IHE_SOA_White_Paper_Summary.pdf 

 Käytiin keskustelua aiheesta 

 Esiinnousseita asioita:  
o SOA pyrkii usein joustavuuteen tekniikoiden ja toiminnallisuuden suhteen, IHE 

on enemmän tiukasti sidottu (ks. yhteenvetoesitys) 
o käytiin myös yleiskeskustelua IHE-profiilien hyödyntämisestä Suomessa, asiaa on 

käsitelty mm. viimeisimmässä IHE-selvityksessä: http://his.uku.fi/ihe/IHE-
selvitys-v110.pdf  

o Esiin nousi mm. ajatus voisiko erityissovellusten KANTAan liittämisen 
problematiikkaan saada osviittaa white-paperista.  
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4. Suostumusprofiili BPPC (Basic Patient Privacy Consents) 

 Juha Mykkänen esitteli BPPC-profiilia. 

 Yhteenveto: http://www.uku.fi/tike/his/ihe/IHE_BPPC_JM2.pdf  

 Käytiin avointa keskustelua BPPC profiilin soveltuvuudesta erilaisiin suostumus- ja 
kieltotarpeisiin mm. kansallisesti; profiilissa on korostettu mm. paperille allekirjoitetun 
suostumuksen tukea, mutta pidetty huolta siitä, ettei IHE puolella määritellä 
käyttöpolitiikkoja vaan pelkästään tarjottu mekanismeja niiden hyödyntämiseen.  

 
5. Suomen IHE-tietojen päivitykset kansainvälisille sivuille 

 Todettiin tarpeelliseksi päivittää suomen IHE toiminnan tiedot IHE Europen sivuille: 
http://www.ihe-europe.net/national_initiatives/fi.htm 

 Päätettiin, että puheenjohtajat päivittävät tiedot. 

 Käytiin keskustelua myös siitä, että pitäisikö suomen toiminta virallistaa IHE:n ”national 
initiative”:n mukaiseksi. Todettiin avainkysymyksenä olevan toiminnan rahoituksen. 
Päätettiin, että puheenjohtajat valmistelevat pohjaa IHE-toiminnan rahoitus- ja 
kustannusmallille seuraavaa kokousta varten. 
 

6. Ajankohtaiset asiat ja tapahtumat 

 10.8. on ilmestynyt uusi versio sekä IT infrastructure että Patient Care Coordination 
frameworkista.  

 IHE Quality, Research and Public Health Technical Committee on elokuussa julkaissut 
seuraavat profiilit tai profiilipäivitykset (2009-2010 Supplement for Trial 
Implementation): 

o Clinical Research Document (CRD)  
o Drug Safety Content (DSC)  
o Mother and Child Health (MCH)  
o Retrieve Protocol for Execution (RPE) 

 
7. Muut asiat 

• EU:n Medical Device -direktiivi 2007/47/EY (alustava) 
o Alpo Värri esitteli asiaa. 
o Yhteenveto: http://www.uku.fi/tike/his/ihe/MDD20089.pdf 
o Yhteenvedossa mainitun 18.6. pidetyn CENELEC TC62 SAMD & CEN/TC251 

yhteiskokouksen lisämateriaaleja voi pyytää Alpolta ja puheenjohtajilta. 
o Huomioitiin, että ohjelmistojen sisällyttäminen lääkelaitehyväksyntään, tulee 

voimaan maaliskuussa 2010. 
o Todettiin, että direktiivin vaikutukset ohjelmistokehitykseen ovat epäselvät ja 

vaativat pikaisesti selvennystä Suomessa. 
o Terhi Kajaste mainitsi, että Fihta tulee kutsumaan asiantuntijafoorumin koolle 

pohtimaan asiaa piakkoin. 
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o Alpo ylläpitää myös CEN/TC251/WGIV työryhmän (lääkintälaitteiden 
yhteensopivuus) suomalaisille tarkoitettuja muistiinpanoja osoitteessa: 
http://www.cs.tut.fi/~varri/finwg5mir.html 

o Alpo mainitsi SFS:n SR301 terveydenhuollon tietotekniikan seurantaryhmästä 
johon kiinnostuneet voivat liittyä mukaan. 

 
8. Seuraava kokous 

 päätettiin pidettäväksi ke 11.11.2009 klo 14:00, paikka selviää myöhemmin. 
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