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Sisältö
Yksityiskohtainen työ- ja tulosmateriaali ja yhteenvedot seuraavista:
• Ohjausryhmä- ja asiantuntijaryhmäkokousten aiheet ja nostot ryhmätyöskentelystä
• Muut yhteistyökokoukset: nostot kokouksista ja ryhmätyöskentelystä: standardointiasiantuntijat, THL & Sote KA
ja Akusti KA asiantuntijat, Roundtable: Needs of startups
• Sytke-kysely osa 1: yhteentoimivuustyön toiminnot – toimintojen priorisointitulokset ja vapaasanaiset
kommentit
• Sytke-kysely osa 2: yhteentoimivuustyön kohde- ja sisältöalueet
• Sampo / Sytke-yhteistyö: Testilaboratorioverkosto ja yhteentoimivuustyö
Materiaali muodostaa pohjaa kehittämistarpeiden ja tavoitetilan kuvauksille ja toimenpide-ehdotuksille
Materiaali on koonti työmateriaaleista, ja kaikkia yksityiskohtia ei hyödynnetä yhteenvedoissa
Materiaali sisältää suoria lainauksia kyselyvastaajien vastauksista kuitenkin siten, että yksittäisiä vastaajia ei voida
tunnistaa
Esitys sisältää yksityiskohtaista työ-, tulos- ja yhteenvetomateriaalia (ml. vastaajien henkilökohtaisia näkemyksiä /
mielipiteitä), joita on hyödynnetty Sytke-projektin muissa tulososioissa – pääyhteenvedot ja projektiryhmän
pääehdotukset esitetään muissa dokumenteissa.
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Tämän materiaalin painopisteet työsuunnitelmassa
• koota yhteen valtakunnallisen sote-yhteentoimivuustyön kehittämisen tarpeet ja nykytilan
haasteet
• selvittää vastaavan toiminnan sisällöt, organisointimallit ja parhaat käytännöt
kansainvälisesti
• tarkentaa kansallisen yhteentoimivuustyöhön liittyvän toiminnan tavoitteet
• selvittää ja tarkentaa kansallisen yhteentoimivuustyön toiminnan osa-alueet, niiden
painopisteet ja arvio toiminnan edellyttämistä kyvykkyyksistä/resursseista
• selvittää yhteentoimivuustyön organisoinnin vaihtoehdot sisältäen toiminnan
käynnistämiseen ja ylläpitoon edellyttämä rahoitusmalli
• määritellä yhteentoimivuustyön tarkoituksenmukainen vastuunjako eri osapuolten välillä
(viranomaiset, sote-palvelutuottajat, eri rooleissa toimivat yritykset, tki-toimijat, rahoittajat)

Tämän kartoitustyön tuloksia hyödynnetty Sytke-hankkeen muissa tulospaketeissa: Soteyhteentoimivuustyön toimintojen tavoitetila ja Sote-yhteentoimivuustyön organisointivaihtoehtojen
yhteenveto, joissa tämän paketin sisältöjä hyödynnetty mm. taustoituksena ja perusteluina.
Lähdeviittaukset [] merkinnöillä viittaavat Sytke-toteutusraportissa kuvattuihin tapahtumiin ja haastatteluihin
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Ohjausryhmä- ja
asiantuntijaryhmäkokousten tulokset ja
yhteenvedot
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Sytke kokoukset ja työpajat - yhteenveto
• Ohjausryhmäkokoukset:
–
–
–
–

Ohjausryhmän 1. kokous 24.4.2015 [OR1]
Ohjausryhmän 2. kokous 18.6.2015 [OR2]
Ohjausryhmän 3. kokous 31.8.2015 [OR3]
Ohjausryhmän 4. kokous 17.11.2015 [OR4]

• Asiantuntijaryhmätyöpajat ja niiden pääteemat:
– 18.5.2015 Yhteentoimivuuskeskuksen toiminnan osa-alueet ja
asiakastarpeet [AR1]
– 9.6.2015 Toiminnan osa-alueet, avaintoimijoiden suhteet ja
työnjako [AR2]
– 15.9.2015 Yhteentoimivuuskeskuksen organisointi- ja
rahoitusvaihtoehtojen tarkennukset [AR3]
Tapahtumasta käytetty lyhenne muussa Sytke-materiaalissa hakasuluissa tapahtuman perässä.
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Nostot ohjausryhmäkokouksista: tarpeet
• Yhteentoimivuuskenttä on lavea ja yksittäinen projekti tai ryhmä ei voi mennä kovin syvälle kaikkiin
yhteentoimivuuden osa-alueisiin [OR1]
• Yhteentoimivuuden edellytysten mahdollistaminen keskeinen toiminnan kokonaistavoite [OR1]
• Uusien standardien tuottamista vältettävä, jos saatavilla on jo toimivia standardeja [OR1]
• Priorisointi vaikuttavuuden tai osapuolten intressien kautta
Kehittämiskohteiden ja ”aukkojen” tunnistaminen keskeistä

• Kentän tarpeisiin tulisi pystyä vastaamaan nopealla aikataululla ja tarpeisiin vastaavilla määrittelyillä
 Valmiiden mallien ja määrittelyjen tehokas löytäminen
 Osaaminen, joka tarvittaessa hyödynnettävissä kehittämisprojekteissa

•

Ammattilais- ja käyttäjänäkökulman tarpeisiin vastaaminen on keskeisin yhteentoimivuustyön lähtökohta,
mutta suora osallistuminen yhteentoimivuustyöhön voi olla haasteellista järjestää [OR3]

•

Tiedon jatkojalostus ja tiedon hyödynnettävyys keskeinen uusi yhteentoimivuuden osa-alue (mm. markkinoita
hyödyttävän tiedon tuottaminen olemassa olevista tietomassoista) [OR4]
Avoimuuden varmistaminen keskeinen tavoite, vältettävä uusilla osa-alueilla tilanne jossa markkinoilla toimiva
yksittäinen vahva yritys pyrkii avoimuuden sijaan varmistamaan omien ratkaisujensa de facto-standardiaseman eri toimittajien ja asiakkaiden vaikutusmahdollisuudet on huomioitava [OR3]

•

[OR1, OR2, OR3, OR4]
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Nostot ohjausryhmäkokouksista: status ja sitovuus
• Pyritään suosimaan markkinavetoista yhteentoimivuusasioiden ohjausta, ei pakottamista,
mutta joissakin seikoissa myös vahvoja kansallisia vaatimuksia tarvitaan [OR1]
• Myös tarve linjata selkeästi, että valtiolla on oltava vahva ohjaus ja esimerkiksi standardien
ja määrittelyjen velvoittavuus sekä sertifiointi edellyttävät viranomaisstatusta [OR3]
• Määrittelyjen ja standardien statuksen synnyttäminen muodostuu useita reittejä, eroja eri
sisältöalueilla
– Kansallisissa ratkaisuissa ”viranomaispäätökset” ja velvoittavuus sekä säädösten kautta
aikataulutukset
– Määrittely  kokeilut  de facto laaja hyväksyntä  äänestykset
– Laaja kansainvälinen hyödyntämispohja: valmiiden mallien valinta ja käyttöönotto

• Rahoittajien osalta yksi mahdollisuus tukea yhteisiä yhteentoimivuuslinjauksia on tarkistaa,
että rahoitusta hakevat hankkeet noudattavat yhteisiä määrittelyjä ja linjauksia [OR1]

[OR1, OR2, OR3, OR4]
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Nostot ohjausryhmäkokouksista: organisointi
•

Yhteisen ohjausmallin ja ohjausmekanismin tarkentaminen koko toimijakentän sitouttamiseksi ja
vaikutusmahdollisuuksien aikaansaamiseksi keskeinen tavoite
Kansainvälinen yhteistyö määrittelyissä ja erityisesti niiden standardoinnissa nostettava nykyistä vahvemmaksi
[OR1]

•

[OR1,

OR2]

•

Viranomaisetoimijamallin vahvuutena julkisena palveluna tehtävä koko kenttää hyödyntävä työ ja vaikuttavuus
[OR2, OR3]

•

Muiden maiden malleista oppiminen tärkeää organisointitarkennuksissa (mm. yhteistyöfoorumit, alueiden
yhteistyö, markkina-/viranomaisyhteistyö)
Monitoimijaisuus ohjaa ainakin jossain määrin monikanavaisuuteen myös rahoituksen osalta
Erilaisilla sisältöalueilla voi olla tarpeen toteuttaa ohjaus- ja rahoitusratkaisuija erityyppisillä malleilla
Jos tarvitaan uusilla osa-alueilla standardointityötä, työlle on syytä hakea mahdollisimman laaja pohja esim.
pohjoismaisen yhteistyön kautta
Yksityiskohtaiset eri sisältöalueiden toimenpiteet jäävät luotavan yhteentoimivuuskeskuksen tarkennettavaksi ja
rakennettavaksi
Itsehallintoalueiden omien ICT-toimintojen rakentamisen yhteydessä yhteentoimivuusasioiden edistämiseen
täytyisi olla korvamerkitty rahoitus ja dedikoituja resursseja asioiden hoitamisen varmistamiseksi [OR4]
Tulosten soveltamisessa on erityisesti huomioitava sote-uudistuksen vaikutukset ja mahdollisuudet toimintojen
suuntaamiseksi huomioiden itsehallintoalueiden yhteinen tietohallinnotoiminta
[OR3]

•
•
•

[OR3]

[OR3]

[OR1]

•

[OR1]

•
•

[OR4]

[OR1, OR2, OR3, OR4]
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Asiantuntijaryhmäkokous 18.5.2015:
Yhteentoimivuuskeskuksen toiminnan osa-alueet,
asiakastarpeet ja rajaukset –asialista
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Avaus ja osallistujat klo 12:00
Asiantuntijaryhmäkokous 18.5. tavoitteet
Sytke – yleiskuva ja tilanne
Yhteentoimivuuskeskus – sidosryhmät ja niiden tarpeet
Yhteentoimivuuskeskus – toiminnan osa-alueet: pohjaa
Asiantuntijaryhmätyöskentely
– Sidosryhmätarpeiden tarkennukset
– Toiminnan osa-alueet
– Osa-alueittain tarkennukset

7.

Yhteenveto ja jatkotyö
– Tulevat asiantuntijaryhmä- ja muut kokoukset
– Kysely, haastattelut jne.

8.

Asiantuntijaryhmäkokouksen päättäminen klo 15:00
[AR1]
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Asiantuntijaryhmäkokous 18.5.2015: Yhteentoimivuuskeskuksen toiminnan osa-alueet,
asiakastarpeet ja rajaukset

Asiantuntijaryhmä kokous 18.5.2015
-yhteenveto
aihe: Yhteentoimivuuskeskuksen toiminnan osa-alueet, asiakastarpeet ja
rajaukset, käsittelyssä olleet asiat tarkemmin alla:
• toimintaan liittyvät Avaintoimijat: mm. tahot, jotka tekevät, hyödyntävät,
hallinnoivat yhteentoimivuustyötä
• erilaisia tarpeita Avaintoimijaryhmittäin sekä
• toiminnot = mitä keskus tekee, toiminnan mahdollistavat tukitoiminnot
• sekä sisältöalueita, joilla yhteentoimivuustarpeita = työn kohteita

paikalla:
• Juha Mykkänen, UEF/THL
• Kauko Hartikainen, Kuntaliitto
• Jari Porrasmaa, STM
• Jyrki Soikkeli, HUS
• Hannu Virkanen, UEF
• Kari Aho, Fujitsu

Ks. 2 Yhteentoimivuustyön
jäsennys / Avaintoimijat, toimijoiden
tarpeet
ja palvelukanavat
Ks. 2 Yhteentoimivuustyön
jäsennys / Yhteentoimivuustyön
toiminnot
ja niiden suhteet + Yhteentoimivuustyön
kohde- ja sisältöalueet

etänä:
• Markku Huotari, Oulu
• (Heikki Korkeamäki, Oulu)
• (Tomi Tikkanen, Fastroi)

[AR1]
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Asiantuntijaryhmäkokous 9.6.2015:
Yhteentoimivuuskeskuksen toiminnan osa-alueet,
avaintoimijoiden suhteet ja työnjako -asialista
1.
2.
3.
4.

Avaus ja osallistujat klo 12:00
Asiantuntijaryhmäkokous 9.6. tavoitteet
Sytke – yleiskuva ja tilanne
Asiantuntijaryhmätyöskentely: yhteentoimivuuskeskuksen toiminnan osa-alueet:
tarkennukset
– Osa-alueiden painotukset ja keskeisimmät kehittämiskohteet osa-alueittain
– Palvelut / tuotteet ja toiminnot eri osa-alueilla

TAUKO
5. Asiantuntijaryhmätyöskentely: avaintoimijat eri osa-alueilla, työnjako ja
avaintoimijoiden suhteet
–
–
–
–
–

Avainasiakkaat, avainkumppanit, muut sidosryhmät
Positiointi suhteessa asiakkaisiin: palvelut, tuotteet, yhteyskanavat, rahoitusmalli
Positiointi suhteessa kumppaneihin: resurssit, kustannusrakenne, rahoitusmalli
Rahoitus- ja kustannusmallien vaihtoehdot
Organisoitumisen vaihtoehdot

6. Yhteenveto ja jatkotyö
– Tulevat ohjausryhmä-, asiantuntijaryhmä- ja muut kokoukset
– Kysely, haastattelut jne.

Asiantuntijaryhmäkokouksen päättäminen klo 16:00

[AR2]
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Asiantuntijaryhmäkokous 9.6.2015: Yhteentoimivuuskeskuksen toiminnan osa-alueet, avaintoimijoiden suhteet ja työnjako

Asiantuntijaryhmä 9.6.2015
• ”Miten elefantin syönti jatkuu” – pala kerrallaan…
• Eri toiminta-alueiden kehittämistarpeiden ja
tavoitetilan tarkennus jatkuu
– Minkälaisilla palveluilla / toiminnoilla vastataan
keskeisimpiin tarpeisiin
– Painopisteet ja rajaukset

• Keskeisimpien toimijoiden roolit + positiointi suhteessa
”yhteentoimivuuskeskukseen”
– Avainsidosryhmien (asiakkaat, kumppanit) tarpeet ja roolit
– Yhteentoimivuuskeskuksen organisoinnin vaihtoehdot ja
elementit
– Kustannusrakenteen ja rahoituksen vaihtoehdot ja
elementit
[AR2]
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Asiantuntijaryhmäkokous 9.6.2015: Yhteentoimivuuskeskuksen toiminnan osa-alueet, avaintoimijoiden suhteet ja työnjako

Työn tavoitteet
painopisteet 9.6.
• koota yhteen valtakunnallisen sote-yhteentoimivuustyön
kehittämisen tarpeet ja nykytilan haasteet
• selvittää vastaavan toiminnan sisällöt, organisointimallit ja parhaat
käytännöt kansainvälisesti
• tarkentaa kansallisen yhteentoimivuustyöhön liittyvän toiminnan
tavoitteet
• selvittää ja tarkentaa kansallisen yhteentoimivuustyön toiminnan
osa-alueet, niiden painopisteet ja arvio toiminnan edellyttämistä
kyvykkyyksistä/resursseista
• määritellä yhteentoimivuustyön tarkoituksenmukainen vastuunjako
eri osapuolten välillä (viranomaiset, sote-palvelutuottajat, eri
rooleissa toimivat yritykset, tki-toimijat, rahoittajat)
• selvittää yhteentoimivuustyön organisoinnin vaihtoehdot sisältäen
toiminnan käynnistämiseen ja ylläpitoon edellyttämä rahoitusmalli
Sisällölliset painotukset ja osapuolten tarpeet ohjaavat myös
organisointimuotoon ja rahoitusmalleihin tehtäviä ehdotuksia

[AR2]
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Asiantuntijaryhmäkokous 9.6.2015: Yhteentoimivuuskeskuksen toiminnan osa-alueet, avaintoimijoiden suhteet ja työnjako

Eri toiminta-alueiden / palvelujen läpikäynti ja tarkennukset /
asiantuntijaryhmä 9.6.
• Nykytilan tärkeimmät kehittämiskohteet
– Missä määrin nykyisin ”hoidossa” ja kenen toimesta
– Mitkä keskeisimpiä kehittämistarpeita

• Tavoitetilan tarkennukset
– Ei ”vaaleanpunaisia unelmia” vaan perusteltuihin kehittämistarpeisiin
vastaavia osaratkaisuja

[AR2]
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Asiantuntijaryhmäkokous 9.6.2015: Yhteentoimivuuskeskuksen toiminnan osa-alueet, avaintoimijoiden suhteet ja työnjako

Asiantuntijaryhmäkokous 9.6.2015
-osallistujat
paikalla:
• Hannu Virkanen, UEF
• Juha Mykkänen, UEF/THL
• Kauko Hartikainen, Kuntaliitto
• Merja Ikäheimonen, Etelä-Savon
sairaanhoitopiiri
• Jyrki Soikkeli, HUS
• Jari Porrasmaa, STM

•
•

•
•

Kari Aho, Fujitsu
Mika Salomäki, SOSTERI Itä-Savon
sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
etänä:
Heikki Korkeamäki, Business Oulu / Sampoprojekti

[AR2]
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Asiantuntijaryhmäkokous 9.6.2015: Yhteentoimivuuskeskuksen toiminnan osa-alueet, avaintoimijoiden suhteet ja työnjako

Asiantuntijaryhmäkokous 9.6.2015
-yhteenveto
aihe: Yhteentoimivuuskeskuksen toiminnan osa-alueet,
avaintoimijoiden suhteet ja työnjako:
•
Aktivoidaan myös muita toimittajia ja toimijoita, kanavina mm. HL7
•
Sampo-materiaalin läpikäynti ja toimitus asiantuntijaryhmäjakelulla
•
toiminnan osa-alueiden läpikäynti ja priorisointi kunkin osallistujan osalta erityisesi painotuksina nousivat:
–
–
–

•
•
•

tiedottaminen, tietoisuuden lisääminen yhteentoimivuusasioista
toimintolistan kansainväliset tehtävät
osaamisen lisääminen kentällä, mm. koulutuksen ja neuvonnan kautta, ml. Sopimusosaaminen

lisäyksiä projektissa koostettuun ja täydennettyyn yhteentoimivuustyön toimijakenttään Avaintoimijoihin
tulevan ennakointi, mm. asiointi, kuvantaminen ja FHIR
avaintoimijat eri osa-alueilla, työnjako ja avaintoimijoiden suhteet, eri toimijoiden tarpeita ja painotuksia
–
–
–
–

•

Palvelujen järjestäjät ja tuottajat sekä Järjestelmien ja ratkaisujen valmistajat ja kehittäjät: keskeinen tarve osaamisen kehittäminen
Palvelujen järjestäjät ja tuottajat: Käyttäjien yhteenliittymät: yhteisö, jolla ostajana ja kehittäjänä voimaa
Toimijoita myös kansalaisjärjestöt, ammattijärjestöt esim. lääkäriliitto, kv-toiminnassa esim. IHE-radiologit, UK-PRSB)
Palvelujen järjestäjät ja tuottajat: ERVA ja muut tietohallintoyhteistyöryhmittymät, asiakkuuksien (järjestelmien, alustat, tuotteet,
teknologiat) kautta muodostuvat yhteistyöryhmät
– Palvelujen järjestäjät ja tuottajat sekä Järjestelmien ja ratkaisujen valmistajat ja kehittäjät: säästöt: valmiin hyödyntäminen,
päällekkäisen kehittämisen välttäminen, manuaalisen ja päällekkäisen työn vähentäminen
– Järjestelmien ja ratkaisujen valmistajat ja kehittäjät: Implementoinnin nopeus, time-to-market
– Palvelujen järjestäjät ja tuottajat, lisätty tarve: Turvallisuus, tietoturva, riskien välttäminen, virheiden välttäminen
– Toiminnan kustannustekijöitä: koulutukset, osaamisen kehittäminen
yhteentoimivuuskeskuksen organisaatiomuodot-keskustelu:
– toimijan tulee olla riippumaton
– toiminta ja nykyinen toimijakenttä on monimuotoinen
– tiettyjen tehtävien hoitaminen on mahdoton kaikille organisaatiomuodolle esim. tarvittavan mandaatin puuttumisen vuoksi
– kartoitus voi johtaa eri tehtävien osoittamiseen niin uusille kuin olemassa oleville toimijoille
– Mikäli syntyy uusia toimijoita, pidettävä huoli myös päällekkäisten toimintojen karsimisesta
– Organisointiaihepiiriä käsitellään erityisesti myös ohjausryhmänkokouksessa

[AR2]
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Asiantuntijaryhmäkokous 15.9.2015:
Yhteentoimivuuskeskuksen organisointi- ja
rahoitusvaihtoehtojen tarkennukset -asialista
Työskentely + materiaalit 15.9.
•
•

Perusteet, kertaus + tilanne tiiviisti
Tarkennukset organisointimalliin: toteuttajat, hyödyntäjät, rahoittajat
–
–
–
–
–

•

eri toimintojen organisointi
organisointi- / rahoituserot eri sisältöalueilla
eri maiden mallit: mikä voisi sopia meille ja mihin
kustannus- ja rahoitustarkennukset
organisointimuotojen skenaariot: eri muotojen vahvuudet ja haasteet

Tavoite: erityisesti yhteentoimivuustyön organisointi- ja rahoitusmallien
toimenpide-ehdotuksiin asiantuntijoilta tarkennukset

[AR3]
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Asiantuntijaryhmäkokous 15.9.2015: Yhteentoimivuuskeskuksen organisointi- ja rahoitusvaihtoehtojen tarkennukset

Asiantuntijaryhmäkokous 15.9.2015 – nostoja 1
aihe: Yhteentoimivuuskeskuksen organisointi- ja rahoitusvaihtoehtojen tarkennukset, yleiskeskustelu
• JP/STM näkemykset ja keskustelu: yhteentoimivuustyön viranomaistehtävien laajentaminen nykyisessä
taloustilanteessa haasteellista / kytkentä mm. kärkihankkeisiin, hallitusohjelmaan (digitalisointitavoitteet) ja soteuudistukseen?, osallistujilta kysymyksiä siitä kuinka strategiassa sovittujen toimenpiteiden toimeenpanoon
sitoudutaan kansallisesti: Sytke-suosituksille ja jatkotoimenpiteille selkeä kansallinen status tarpeen
• Keskusteluissa noussut esiin muutama mielenkiintoinen malli, joita voitaneen hyödyntää osana yhteentoimivuustyön
järjestämistä ja ilmeistä monikanavarahoitusmallia:
– viranomaistoiminnan jonkin osa-alueen antaminen yrityksen hoidettavaksi (esim. lupapalvelu.fi)
– yhteentoimivuustyön osa-alueen ”yhtiöittäminen” (ks. esim. IHE Europe - IHE Services)
– monitoimijakentän sopimusmalleihin/toimintamalleihin ja asiantuntijoiden kokoamiseen esimerkki (piilaakso Singularity
University)
– kentällä toteutettavien yhteentoimivuusprojektien rahoitus: Kanadan Infowayn keskitetty malli

•
•

Strategian tavoitteiden, hyödyntäjien tarpeiden ja järjestämisskenaarioiden yhteensovittamiseen saatu runsaasti
pohjaa, toimenpiteillä luotava kestävä malli
Sytke-jatkotyössä panostetaan saatujen tulosten koostamiseen, ratkaisuvaihtoehtojen tarkentamiseen ja toimenpideehdotusten tuottamiseen
paikalla:
• Juha Mykkänen, UEF/THL
• Kauko Hartikainen, Kuntaliitto
• Jyrki Soikkeli, HUS
• Hannu Virkanen, UEF

•
•
•

Markku Heiskala, Oulu
Heikki Korkeamäki, Oulu
Jani Kariniemi, Hyvis-ICT

etänä:
• Jari Porrasmaa, STM
• Mika Peteri, Mawell
• Konstantin Hyppönen, Kela

[AR3]
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Asiantuntijaryhmäkokous 15.9.2015: Yhteentoimivuuskeskuksen organisointi- ja rahoitusvaihtoehtojen tarkennukset

Asiantuntijaryhmäkokous 15.9.2015 – nostoja 2
aihe: eri mallien vahvuudet, haasteet ja mahdollisuudet
• Viranomaisvetoinen malli: toiminnot joissa ”status” ja sitovuus keskeisiä; toimintojen kehittäminen mahdollista myös osana
kärkihankkeita? Pitkäjänteinen suunnittelu ja ohjaustarve korostuu tässä mallissa, haasteena reagointi nopeampiin tarpeisiin.
Osaamisen kehittämisen ja levittämisen toiminnot luontevampaa järjestää muiden mallien kautta?
• Yhdistysvetoinen malli: eri osapuolten tarpeiden yhteensovittaminen, tasapaino sote- ja hyvinvointipalvelukentän ja yritysten
tarpeiden ja viranomaisohjauksen välillä
• Yhtiövetoinen malli: tulovirta projekteista ja palveluista toiminnan edellytys?, kuinka palvellaan muita tarpeita kuin niitä jotka helposti
projektoitavissa? ”Rahoitusnopeus” uusien tarpeiden esiin noustessa yksi keskeinen menestystekijä (esim. projektien
kilpailuttaminen), onko yhtiövetoisen mallin mahdollisuus? Tarvitsee yläpuolelleen monikanavaisen ohjausrakenteen, rajattava
selkeästi mikä kuuluu toiminta-alueeseen ja mikä ei. Laajaa konsensusta edellyttävissä toiminnoissa ei uskottava tai optimaalinen ilman
erityistoimenpiteitä?
• Verkostomalli: haasteena koordinaation ja priorisoinnin löysyys, suunnitelmallisuuden saavuttaminen ja ”äänekkäiden” ylivalta
(toisaalta aktiivisten osallistujien saatavakin äänensä kuuluviin), OTO-toiminta, muuttuvuus; tarvitsee ryhdikästä strategista ohjausta ja
foorumia (sekä valmistelutyötä) työkohteiden valintaan ja priorisointiin?
• Itsehallintoalueiden yhteinen ja niiden oma tietohallinto (valtakunnallisissa ohjelmissa)  mahdollisuuksia sekä rahoitukseen että
organisointiin? SIJOITTUUKO johonkin esillä olleista malleista (viranomaisvetoinen, yhdistysvetoinen, yhtiövetoinen, verkostomalli)?
• Joka tapauksessa monitoimijaisuutta, sopimuksia ja monikanavaisuutta tarvitaan, mikään perusmalli ei tule toteutumaan ”puhtaana”
kaikkien toimintojen osalta.
• Yhteisön ja verkoston käytettävissä olo keskeinen tarve, kun tarpeita nousee esiin.
• Raha ohjaa, eli eri toimintojen rahoitusmahdollisuuksien pohjalta myös priorisoinnit ja osin organisoituminen. Esim. USA:n Meaningful
Use insentiivit käyttöön (kriteerit, joita täyttämällä osa toimijoiden rahoituksesta (sekä perusrahoitus että kehittämisrahoitus)
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aihe: eroja eri sisältöalueilla?
• Arkkitehtuurityö vaikea yhteistyön osa-alue, joka ei yhteentoimivuuden / standardien keskiössä mutta vaikuttaa paljon; määriteltävä
rajaukset arkkitehtuuriohjauksen ja yhteentoimivuustyön välillä (esimerkkinä keskustelussa lähete/hoitopalaute + Kanta suhde).
• Tietomallien ja tietosisältöjen yhteiset mallit etsiminen ja määrittely keskeinen lähtökohta (joissakin osa-alueissa THL:n säädetty
tehtävä).
• Monia sisältöalueista käsitellään laajoissa hankkeissa kuten Apotti+UNA, pl. esim. genomitiedot; tavoitteissa sekä avoimia
yleiskäyttöisiä rajapintoja että käyttötapauskohtaisia
• Big data ym. aihepiirissä nojautuminen erityisesti toimialariippumattomiin malleihin, ei ”kaiken datan standardointia”
• Toissijainen käyttö kuitenkin tärkeä nouseva alue jossa olennaista tunnistaa ja vakioida yhteisiä tarpeita (esimerkkinä nostettiin
hyvinvointikertomus, vertailtavuus ja henkilökohtaisten tai potilasjoukkojen trendien seuraaminen); haasteena kirjaamisen vaiva
suhteessa palkitsevuuteen (esim. puheentunnistuksen mahdollisuudet, ”ei aikaa edes lukea aiempaa kertomusta”), päästävä eroon
samojen asioiden kirjaamisesta useita kertoja tai useilla tavoilla (eri käyttötarkoituksia varten)
• Sisältöalueiden standardit ja ratkaisut eri kohdissa hype-käyrää: huomioitava erityisesti uusissa sisältöalueissa
• Eri sisältöalueilla tarvitaan eri painotuksilla velvoittavuutta, sopimista ja valinnanvapautta. Esim. personal health alueella FHIR hyvä
perusmalli, mutta nojautuu laajennuksiin. Markkinavoimien kanssa toimittava yhteen erityisesti tällä alueella.
• Standardien elinkaari: standardit myös elävät ja muuttuvat, valinnat tehtävä arviointityön pohjalta kussakin tilanteessa
mahdollisimman kestävällä tavalla; uusissa sisältöalueissa kyettävä kokeilemaan (ja tarvittaessa muuttamaan linjauksia)
ketterämmin kuin vakiintuneissa sisältöalueissa
–

•
•

Esim. REST + FHIR + OAuth nykyaikaisia tapoja valittavaksi aiheisiin, joissa ei perinnetaakkaa

Tärkeä uusi alue jossa ei paljon valmista kv-pohjaa: sote- ja hyvinvointitietojen yhdistäminen
Myös laiteratkaisujen vaikutus: säädellyt lääkintälaitteet vs. kuluttajalaitteet hyvinvointikäytössä: myös valvonta- ja sertifiointitekijät ja
niistä nousevat kustannukset huomioitava
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Asiantuntijaryhmäkokous 15.9.2015: Yhteentoimivuuskeskuksen organisointi- ja rahoitusvaihtoehtojen tarkennukset

Asiantuntijaryhmäkokous 15.9.2015 – nostoja 4
aihe: muita nostoja
•
Konkretia rakentuu siitä, kuinka määrittelyt ja avoimet rajapinnat palvelevat hankkeita ja tuotteita, monet toiminnot ovat tuen luomista tälle tavoitteelle
•
Esim. Medcom uudistanut viime vuosina toimintaansa operatiiviseen suuntaan – PMO-tyyppistä toimintaa lisätty
•
Esim. Canada Health Infowayn vahvuutena nähty standardointiosion ja ”leimaamisen” organisointi
•
Norja: Helsenett operaattorimalli + alueilla runsaasti omaa suunnittelua
•
Määrittelyjen lisäksi toimeenpanon tueksi simulaattorit ja työkalut keskeisiä, ks. esim. IHE Europe, vaikeaa toteuttaa ”yhdistysvetoisesti”? Standardit
pohjana myös työkaluissa, joilla järjestelmien uusimisessa tehdään migraatioita (esim. HL7).
•
Sytkeen taustalla runsaasti esim. VAKAVA-hallittu monitoimittajamalli tarpeita: UNA ja Apotti konkreettisesti mallia toteuttamassa: tarkennuksia
erityisesti näiden hankkeiden tarpeita silmällä pitäen?
•
Vaatimusten selkeyttäminen keskeistä ”vaadi ainakin näitä, kun kilpailutat x tai y” / ”toteuta ainakin näitä” tarpeita runsaasti; näihin tarpeisiin
alkuvaiheessa erityistä selkeytystä.
•
CEN positioinut itseään ylemmän abstraktiatason määrittelyihin ja ”ISO-standardien vahvistajaksi” – teollisuusosallistujat olleet vähissä + kaukana työstä
•
Määrittelyjen velvoittavuudessa huomioitava toteutus- ja levittämisaikataulut (esim. min 1 ½ v)
•
Standardien etsiminen, arviointi ja valinta (toiminnot 15-15) tärkeitä alueita, joihin kehittäjät tarvitsevat tukea
•
Kehittämis- ja määrittelykustannusten kohdistumiset haasteena monien toimijoiden osalta (esimerkiknä mainittiin suun terveydenhuolto + pienet
toimijat); keskeistä saada ratkaisuja riittävän kevyesti käyttöönotettaviksi
•
Varsinainen integraatiotyö ei yhteentoimivuuskeskuksen ydintoimintaa; tukea integraatioihin kuitenkin tarvitaan; linkitys hankkeiden
integraatioarkkitehtuureihin ja mm. MDM-ratkaisuihin ja linjauksiin keskeistä järjestää.
•
Esim. Kanta-määrittelyjä hyödynnetty myös muissa kuin välittömästi Kanta-toteutuksiin liittyneissä projekteissa ja esim. koodistojen kautta vakioitumista
tapahtunut myös laajemmin – saatavuus ja hyöty laajempi kuin välitön käyttökohde yleensäkin. ”Kanta-yhteensopivuus” keskeistä.
•
Toimialariippumaton yhteensopivuus myös huomioitava, esim. Kapa / palveluväylä, vyöhykemalli, palvelunäkymät, VM konkretisoinut / konkretisoimassa
ohjausta ja toimeenpanoa (keskustelua KA-sitovuuden mahdollisesta vähentämisestä jatkossa, mutta joka tapauksessa KA-mallien hyödyntäminen
keskeistä)

[AR3]
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Muut yhteistyökokoukset: nostot
kokouksista ja ryhmätyöskentelystä:
standardointiasiantuntijat, THL ja Sote KA
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HL7 Finland nostoja
•

[HL7]

”Sateenvarjomalli” (IHE + HL7 + Personal Health) rakennettu yhdistykseen viime vuosina kokoamaan soteyhteentoimivuusosaamista valtakunnallisesti
– Suomen kokoisessa maassa osaamisen kokoaminen yhteen tärkeää - vaikka Suomi onkin ”yhdistysten luvattu maa”, ei
päällekkäisyyksiin ole varaa

•
•
•
•
•

•

Kansainvälisen seurannan kautta olennaista löytää hyödynnettäviä ja vaikutettavia kohteita
Esim. HL7 äänestyksissä Suomella kokoon nähden laaja ”äänioikeus” suhteellisen isosta paikallisesta
jäsenmäärästä johtuen
Yhteentoimivuuskentällä aktiivisin pieni osallistujajoukko tekee suuren osan työstä, valtaosa esim. HL7-jäsenistä
seuraa toimintaa ja voi hyödyntää tuloksia tai aktivoitua, kun ”omia aiheita” on työlistalla
Kansallisten ohjelmien yhteentoimivuusmäärittelyihin käytetty erityyppisiä malleja (organisointi yhdistyksen
kautta, organisointi viranomaisten kautta) joilla molemmilla saavutettu merkittäviä tuloksia, neutraliteetti ja
riittävän korkeatasoinen osaaminen tärkeää
Eri sisältö- ja kohdealueisiin kohdistuvat tukiprojektit ja niiden kilpailuttaminen ollut yksi toimiva käytäntö
”perustoiminnan” toteuttamiseen ja ryhmien vapaaehtoisten vetäjien hallinnointitaakan keventämiseen
Eri sisältö- ja kohdealueissa löydettävä tasapaino ”valtiollisen ohjauksen” ja ”ekosysteemikehittämisen” välillä
– Molemmissa hyötynsä ja riskinsä – ”norsunluutorni” vs. ”hallitsematon harhailu”

•
•
•

Yhteentoimivuuden ohjausrakenteissa fokusointia ohjaa vahvaasti mm. Sote-tieto hyötykäyttöön strategia –
uusissa ratkaisuissa kriittistä määritellä ja rajata ohjausrakenteet ja -suhteet
Toimialariippumattomat ratkaisut ja hallinnonalojen välinen yhteistyö mm. VM yhteentoimivuuskehitys
huomioitava, mutta huolehdittava myös jo tehtyjen ratkaisujen hyödyntämisestä (ei korvata toimivaa) tai esim.
kansainvälisesti vakiintuneiden standardien hyötyjen ”ulosmittaamisesta”
Korkeakoulu- ja oppilaitosyhteistyö: käytössä olevien standardien koulutus, kokeilut, selvitykset, arvioinnit, eikiireelliset aiheet?
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[SFS]
[TTY]

SFS/CEN/ISO nostoja 1
•

SR 301 terveydenhuollon tietotekniikka ryhmän lisäksi monia muita ryhmiä hoidettavana samoilla standardisointiasiantuntijoilla, aktiiviset
osallistujat tärkein voimavara
–
–
–

•
•
•
•

SFS-standardeja ei ole tapana tehdä, pääosin osallistuminen CEN/ISO-toimintaan
Tukea standardisointiin osallistumiselle, mm. matka-avustuksia haettavana
Arviointi- ja sertifiointitoiminta ollut aiemmin osa SFS-toimintaa, irrotettu erilliseksi yhtiöksi (Inspecta)
IT-standardisointiin osallistuminen sinällään ilmaista, poikkeaa monista muista aihealueista
–

•

•
•
•
•
•
•

SFS asiantuntijat eivät juuri puutu standardien sisältöasioihin, vastuuna toiminnan järjestäminen, osallistujien tukeminen ja ohjaus
Osallistujamäärää olisi tarpeen saada kasvatettua IT-standardisoinnissa
SFS vahvuutena neutraalius, standardisoinnin rakenteet, prosessi, tiedotuskanavat

Laajemmin ajankohtaisia aiheita IT-standardisoinnissa mm. Internet of Things, Smart Cities, Big Data…

Joitakin standardisoinnin aiheita hoitavat erikseen nimetyt toimialayhteisöt (esim. yhdistykset kuten YTL, SESKO ry, Liikennevirasto): yksi
mahdollisuus jatkossa keskustella myös terveydenhuollon tietotekniikka-aihepiirin toimialayhteisöstä ISO- ja CEN-seurannan ja osallistumisen
kehittämiseksi
ISO:ssa monia käyttökelpoisia standardeja ja aktiivisuutta, erityisesti tietoturvallisuuden standardikehitys relevanttia ja ISO-työ johtavaa SYTKEaihepiirissä
Viranomaisten mukana olo standardointiryhmissä tärkeää – vetää mukaan myös yrityksiä
ISO omistaa standardien tekijänoikeudet ja myös SFS-standardit maksullisia, tarvitsijat hankkivat tai mahdollisuus myös ostaa lisenssejä ”kaikille”
Sote-aihepiirin big data kehityksessä ISO:n aihepiirin ryhmän ja Big Data Forum Finland (Tieke) hyödyntäminen?
Nykytilanteessa kehittämismahdollisuuksia: standardien käytettävyys ja arvioitavuus, tiedon levitys aktiivisista ISO- ja CEN-työkohteista, onlinekokoelmien hyödyntäminen
Tietyn aihepiirin käsikirjoja tehty aiemmin, mutta niissä haasteena nopea vanheneminen, uusia mahdollisuuksia esim. online-kokoelmien
lisenssien hankinta keskitetysti kaikille?
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[SFS]
[TTY]

SFS/CEN/ISO nostoja 2
• Toiminnot
– Vaatimusten kokoaminen ja seuranta (B-toiminnot): edistettävien osa-alueiden
etukäteisryhmittely on yksi mahdollisuus, toisaalta bottom up tyyppisesti myös sieltä missä
nousee esiin tarpeita pitäisi pystyä nostamaan laajempaan tekemiseen työkohteita; kullakin
standardilla on oltava kuitenkin selkeästi rajattu kohde
• SFS SR sopivaa toimintaa esim. vaatimusten, kehittämiskohteiden ja ratkaisuehdotusten kokoaminen ja priorisointi
ratkaisujen ja tietojärjestelmien tuottajien yhteistyössä (toiminto 13)

– Standardien arvioinnin ja valinnan suhteen tullut vastaan ISO/CEN haasteena, että kvtyöryhmissä osa työkohteista ei houkuttele mukaan riittävästi markkinoiden kannalta relevantteja
toimijoita, osallistuvat henkilöt voineet panostaa ”akateemiseen tekemiseen”
– Pienimuotoiset kokeilut tärkeitä
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[THL]
[SOT]

THL ja Sote KA tarkennukset 1
•

•

Osallistujina joukko OPER (Operatiivisen toiminnan ohjaus) ja TIRA (Tietorakenteet) yksiköiden asiantuntijoita [THL] sekä Sote
KA arkkitehtuuriryhmän asiantuntijoita [SOT]
Kaikki yhteentoimivuustyön osa-alueet eivät ole luontevia viranomaistoiminnan kautta järjestettäväksi
–
–

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

Monissa osa-alueissa etenkin kansallisiin ratkaisuihin liittyen edellytetään kuitenkin ”viranomais-statusta” – THL:n ja Kelan rooli näissä jo
olemassa (mutta ei kata kaikkia käyttökohteita / sisältöalueita)
Esim. standardeihin liittyvät koulutukset ja paikallisissa projekteissa tapahtuvat integraatiot eivät ole ydintoimintaa viranomaistyössä

Kansallisilla toimijoilla kuten THL ja Kela on usein roolina sekä ”viranomainen” että ”asiantuntijaorganisaatio”
Koordinaation ja osaamisen (hankinnat, määrittelyt, standardien hyödyntäminen, sopimukset) edelleen kehittäminen
keskeistä
Olennaista myös tarkastella ja tarkentaa standardi- ja määrittelykokoelmaa säännöllisesti ja huolehtia ylläpidosta sekä
muutoshallinnasta, rajapintojen avoimuus varmistettava monin eri tavoin
Pysyvien toimintojen yhteisessä järjestämisessä saatava aikaan kestävä malli myös resursoinnin näkökulmasta – ei
pelkkää nojautumista yksittäisiin projekteihin (mm. rahoitusaukot)
Vaatimuksista ratkaisuihin syklin nopeuttaminen tunnistettu myös kansallisesti kehittämistarpeeksi, useissa
yhteentoimivuustarpeissa myös pystyttävä reagoimaan ketterästi uusiin tarpeisiin
Säädöksissä edellytettävien standardien notifiointi EU-tasolla on tarpeellista
Kansainvälisen yhteensopivuuden näkökulmasta myös kotimaiset tekniset määrittelyt englanniksi tai käännöstyö
tarpeellista, ja myös näissä aiheissa esim. hankkeiden välinen yhteistyö mahdollista
Uusissa osa-alueissa kuten omahoito ja hyvinvointisovellukset ei välttämättä tarvita kaikkia sote-ammattilaisten
järjestelmissä käytettyjä menettelyjä, ja on myös avoimempi kilpailu- ja yritysasetelma kuin kohdealueissa joissa
kansalliset palvelut lähteneet ensimmäisenä liikkeelle
Erityyppisten tietojen yhdistämisen (sote, hyvinvointi, kuluttajatiedot) riskit on tunnistettava mahdollisuuksien lisäksi
Palvelutuotannon ja järjestämisen muutokset sekä haaste että mahdollisuus
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•

Toiminnot

THL ja Sote KA tarkennukset 2

[THL]
[SOT]

– Yhteentoimivuustyön organisointi ja rakenteet A
•
•
•
•

Kansalliset toimijat tekevät jo joissakin aihealueissa (erityisesti Kanta-palveluihin liittyvät määrittelyt) tai eri kanavien kautta KAIKKIA A-ryhmän toimintoja – keskeisiä
mm. kansalliset hankkeet ja asiantuntijaryhmät (esim. koodistopalveluryhmät, Viila-työryhmä, Kanta-kyselytilaisuudet ja yhteistyökokoukset)
Merkittävät tietojärjestelmähankkeet tärkeitä yhteistyöfoorumeita jo sinällään
Kanta-kokonaisuudessa monia jo olemassa olevia työryhmiä – näiden hyödyntäminen ja yhdistely uusien perustamisen sijaan järkevää useilla osa-alueilla
Äänestysten ja kommentointikierrosten kautta hyväksyttäminen olennaista myös laadunvarmistusten kannalta, mutta kansallisissa soveltamisoppaissa sitovuus syntyy
viranomaisvaatimusten kautta

– Vaatimusten kokoaminen ja seuranta B
•
•
•

Kehittämiskohteiden kansallista priorisointia ohjaavat STM ja muut viranomaiset – yhteensovittamista kentän prioriteettien kanssa kehitettävä jatkuvasti
Teknisimmät tarpeet ja ratkaisutoimittajien kysymykset nousevat ensimmäisenä esiin Kelan kautta kansallisiin vaatimuksiin
Tietorakenteiden ja yhteentoimivuusmäärittelyjen linkitys toimintamalleihin, toiminnallisiin määrittelyihin, toiminnallisiin vaatimuksiin, käytettävyyteen ja kirjaamisen
ohjeistamiseen tärkeä kehityskohde jatkossa (toimenpiteitä mm. toiminnallisten vaatimusten luokittelu, koodistopalvelutoiminnan kehittäminen)

– Määrittelyjen etsiminen ja tuottaminen C
•
•

Toiminnan tarpeiden näkökulma saatava keskeisesti mukaan (mm. käyttäjä- / asiakasyhteistyö), samoin kuin linkitys järjestelmien toiminnallisiin vaatimuksiin
Määrittelyjen laadun arviointiin / varmistamiseen sekä käyttöön otettavissa että tuotettavissa määrittelyissä varattava resursseja (toiminnot 16+21): vakioidut
menettelyt / palvelut voivat luoda tähän tehokkuutta, mutta arvioinnissa ymmärrettävä myös määrittelyjen konteksti

– Testaus ja verifiointi D
•
•

Sertifiointitoiminta (yhteentoimivuus ja tietoturva) on jo olemassa Kanta-palveluihin liittyen, kehittyy ja tarkentuu mm. toiminnallisten vaatimusten kautta edelleen
Demonstraatiot ja esittelyt yhteentoimivuudesta tarpeellisia myös kansallisten palvelujen ja niihin liittyvien järjestelmäominaisuuksien suhteen, vastaavia jo jonkin
verran esim. eurooppalaisissa yhteistyöprojekteissa

– Kehittämisen ja hankintojen tuki E
•
•
•

Kanta-palveluihin liittyvää tukea tarjotaan toteuttajille ja käyttöönottajille jo nykyisin useissa muodoissa
Kehittämisprojekteja on runsaasti, ”lähituki” samoissa aiheissa moniin projekteihin vie runsaasti resursseja
Yhteentoimivuusosaamisen tarjoamisessa kehitysprojekteille (34) mahdollisuuksia esim. viranomaisten ja Kuntaliiton (esim. Akusti) yhteistyössä?
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[THL]

Kv-yhteistyö tarkennukset 3 / THL
•

JASeHN
– EU:n eHealth Network luomassa standardointiin eurooppalaista yhteistyöfoorumia, jossa eri maiden osaamisekeskukset ja
johtavat standardointijärjestöt tekevät yhteistyötä, alustavaa rakennetta kokeillaan vuonna 2016

•

CEF (Connecting Europe Facility): mahdollisuuksia
– Yleistavoitteina yli rajojen tapahtuva hallinnon, liiketoiminnan ja kansalaisten tiedonkulku, digitaalisten
palveluinfrastruktuurien (DSI) käyttöönotto ja laajakaistaverkkojen kehittäminen  yhteentoimivien sähköisten
palvelujen eurooppalainen verkosto ja ekosysteemi
– Kansainvälinen sähköinen lääkemääräys ja potilasyhteenvetojen tiedonvaihto maiden välillä eHealth General
Services -ohjelmassa
– Suomi mukana etenkin sähköisen reseptin kautta, jatkona mm. epSOS- ja Expand-projekteille
– Patient summary kehittämisen seuraaminen tärkeää – Suomessa hyvä pohja
– eIdentification (sähköinen asiakkaiden yksilöinti) tärkeä kehittämiskohde (erillinen haku, liittyy eHealth aihepiiriin)
– Muissa CEF osioissa mm. tietoliikenneinfrastruktuurin parantamiseen rahoitusta (joka myös yksi
strategiatavoitteista, ei suoraan yhteentoimivuuteen liittyen)
– Suomeen rakennettu epSOS aikana tekninen NCP (National Contact Point), osallistuminen THL + Kela kautta
– Rahoitusta haettavana 2016 alkaen, rahoituskausi 4v
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Roundtable: Needs of startups in relation to
interoperability work on national level,
interoperability standards and services
17 Sep 2015, GE Health Innovation Village [HIN]
includes main conclusions from [GEH] interview
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Tentative agenda 17 Sep
• Introductions and goals of the roundtable
• Background:
– interoperability and standards
– new national health ICT strategy in Finland
– SYTKE project: goals, issues, status

• Roundtable
– Needs. Issues. Opportunities.
– Services and capabilities to support interoperability and standards
– How to get involved?
30

Goals
• Gather and document main needs and issues in current interoperability
landscape
• Review services, organizational models and best practices on international level
• Refine the goals and needs of key stakeholders related to interoperability
services
• Refine and outline the services and capabilities for the production of
interoperability services
• Review alternative organizational and funding models for realizing the services
• Define a division of work and responsibilities between key stakeholders such as
national authorities, health service providers, companies in different roles, RDI
funders, other actors)
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Participants + key words - Roundtable 17.9.
• Peter Green, Sensing (context aware mobile services)
• Antti Valkonen + Janne Pitkäranta, Adusso (käytettävyysarvioinnit,
käytettävyystestaus)
• Sari Kolehmainen, HealthOperator (etämonitorointi elinympäristössä, seniorit ja
omaiset, useita muitakin soveltamiskohteita)
• Mikael Eriksson, Sooma (spontaneous brain activity stimulation, major
depressive disorder treatment, cloud services, medical devices
• Pia Kotiranta, EDIS (kotihoito, nettikauppa, valmisteet, mittarit ja tarvikkeet)
• Eija Pessinen, Relaxbirth (synnytyshyvinvointi, synnytystuki)
• Janne Pylväs, Myontec (lihasseuranta, syke, nopeus, liikehäiriöt, kuntoutus,
urheilijat, fysioterapeutit, puettavat mittalaitteet, mobiilisovellukset +
Bluetooth..)
[HIN]
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Needs, issues, opportunities
•
•

Startupit toimivat nopeasti: täsmätarpeisiin tarvittaisiin tukea – kysy ja saa vastaus, nopea pääsy hyödynnettävään tietoon
”Mentorointipalvelu”:
–
–
–
–
–

•

–

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

esim. yritystoimintaa edistävän tahon tuki (TEM? Tekes?)
Eläköityneet asiantuntijat
”vähän edellä olevat samassa aihepiirissä toimivat yritykset”
Ostettavat palvelut auttamaan, kun tarvitaan
Myös ”tarinat”: näin meidän kaltainen toimija pääsi mukaan, näin toimimalla (best practice) saat

Tiedon jatkojalostamiseen monia tarpeita myös tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä, usein riittäisi hyvinkin anonymisoitu tieto (mutta kuitenkin ”kokonaisia”
yksilöiden tietopaketteja)
–

•

Updates 17 Sep

Monenlaisia ”toisiokäyttötarpeita”: työn ja tekemisen dokumentointi (mitä on tehty, riittävän tarkalla tasolla), vaaratilanneilmoitukset, palautteen antaminen kehittämiskohteista,
tuotteiden kehittäminen (tietoja tarvitaan myös kehittäjille, ei pelkästään ”sote-ammattilaisille”)
Kehittämiseen tärkeää saada tietoa, miten asiakkaiden / käyttäjien tekemiset ja käyttäytyminen (ja palvelujen / tuotteiden käyttö) on vaikuttanut

Käytettävyys – rutiinitietojen pitäisi syntyä jatkossa itsestään tai ympäristön kautta esim. sensorit; jos joutuu kirjaamaan siitä pitäisi saada ”käyttäjän palkinto”, esim.
lääketiedot; ”jos ainoa kirjaamisen tarkoitus on välttää väärinkäytössyytöksiä, hakoteillä ollaan”
Tärkeää saada kokeiltua asioita käyttäjien kanssa ennen standardointia: toimivat ratkaisut oltava pohjana; periaatteessa olisi oikein saada vakuutusyhtiöiltä
alennuksia oman hyvinvoinnin ylläpitämisen seurauksena
Verkostoituminen ja työnjako keskeistä: kaikkien ei tarvitse toteuttaa kaikkea, pieni ei yksin voi vaikuttaa paljon, yhteisen tarjonnan kehittäminen tärkeää,
kumppanuuksien löytäminen olennaista (samanlaiset tai toisiaan täydentävät yritykset), näkyvyys ja ”hankintalistoille pääseminen” olennaista
Myös käyttäjien koulutus keskeistä
Personoitu hoito jatkossa yhä tärkeämpää
Tarpeena helpottaa asiakkaille innovaatioiden vastaanottamista
Esim. fitness- ja sähköisen hyvinvoinnin palvelut: isoilla pelureilla jo etumatkaa, omat ”ilmaiset” pilvipalvelut joita asiakkaat itse käyttävät, julkiset palvelut ja
alustat tulevat kaukana perässä
”Ilmainen” palvelu ja käyttöehtojen hyväksyminen yksi yleisesti käytetty malli kuluttajapalveluissa
Yksityiskohtaisista sähköisistä hyvinvointipalveluista ”yhteiseen jakoon” tulee joka tapauksessa vain yhteenvetoja ja keskiarvoistettuja tietoja
Continua: ei ole tapahtunut mitään v2011 jälkeen?
Maksulliset standardit ja määrittelyt jäävät tutustumatta – helppo saatavuus keskeistä
Tunnistautumiset: nykyisissä palveluissa haasteita, esim. alaikäiset, pankeille ja operaattoreille menevät maksut
Pienen toimijan liiketoimintamalli voi olla hyvin monessa kohdassa arvoketjua

[HIN]
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Updates 17 Sep

Services and capabilities to support interoperability
• A organizing interoperability work
– Helpot kanavat tiedonvälityksessä (esim. Health Innovation Village Facebook-ryhmä), ei yleensä
mahdollisuuksia osallistua pitkällisiin komitea- tai standardointiprosesseihin
– Sekä ”minun pitää maksaa mukaan pääsystä” että ”minulle pitää maksaa jotta käyttäisin aikaani
tähän” malleja

• B gathering and monitoring interoperability requirements
– ”Täsmätarpeita, tuotteesta / palvelusta riippuen”

• C evaluation and production of specifications
– ”Vähän mahdollisuuksia perehtyä määrittelyihin ja standardeihin, etenkin jos ne eivät ole
vapaasti saatavilla kynnys on korkea”

• D testing and verification
– ”Tuotteiden jatkokehittämiseen ja myös palvelutuottajien omaan tiedonsaantiin tarpeita”

• E support for development and procurement projects
– ”Mentorointipalvelu”?
[HIN]
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•

Some key takeaways
Needs and WHYs of interoperability well understood
–
–
–
–
–

•

Avoid and reduce errors
Increase productivity and transparency; less money, more needs,
reduce lengths of stay, speedy discharge
Increase safety and high quality outcomes
Drive innovation
Building trust: ensure security and safety, avoid misuse and
abuse, ensure ease of use

•

HOWs
–
–
–

–
–
–
–
–

Different needs for hospitals and consumers (+ collaboration in
between)
Focus on current challenges, not what’s already working
Both device and system interoperability are important, devices
are becoming smarter
Key data in care: medications, allergies, MRI + Xray, CT, lab,
exams + results, care coordination
Key data for consumers outside health facilities: triage, speedy
care pathways, remote monitoring, access to familiar providers
Other potential growth areas: big data analytics, population
health based on EHRs

Quick wins + progress should be demonstrated, including
”minimum viable projects”
Each actor must select focus areas, avoid unimpressive
incrementalism
Business models for different types of stakeholders crucial –
need to start from user needs
•

WHATs
–

[GEH, HIN]

Sustainability of business models and affordability for users
important factors
–

–

–
–
–
–
–
–

Both for companies and interoperability services

Core competences can not be acquired by one organization in all
areas, collaboration between companies and institutions is a
must
Local proof (test in one city / site), global aim
Telecom + telemedicine + mobile an opportunity for Finland
Participation from different types of companies important,
universities as stakeholders as well?
Needs of users first, developers second
Developers need simple solutions
Sustainability of business models and growth, not just isolated
projects
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TESTILABORATORIOVERKOSTO JA YHTEENTOIMIVUUSTYÖ
SAMPO & SYTKE HANKKEET
SAMPO

SYTKE
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SYTKE & SAMPO -YHTEISTYÖ
VUONNA 2015 TOTEUTETTUJA PROJEKTEJA, JOIDEN VÄLILLÄ TIIVISTÄ
YHTEISTYÖTÄ

SYTKE:
SELVITTÄÄ JA TUOTTAA EHDOTUKSEN SOTE-TIETO HYÖTYKÄYTTÖÖN

2020 -STRATEGIAN MUKAISEN
YHTEENTOIMIVUUSORGANISAATION TOIMINNAN OSA-ALUEISTA, TOIMINTAMALLISTA, ORGANISOINTITAVASTA, RAHOITUSMALLISTA SEKÄ KÄYNNISTÄMISEN TOIMENPITEISTÄ, JOITA HYÖDYNNETÄÄN
YHTEENTOIMIVUUSTYÖN KÄYNNISTÄMISESSÄ JA ORGANISOINNISSA
HTTPS://WWW.INNOKYLA.FI/WEB/HANKE1522768

SAMPO:
SELVITTÄÄ TERVEYDENHUOLLON MOBIILIALUSTOJEN JA NIIHIN LIITTYVIEN STANDARDIEN NYKYTILAN JA SEN
POHJALTA MALLINTAA, MITÄ SKENAARIOITA NYKYTILAN POHJALTA SAATTAA SYNTYÄ JA MITÄ KANSALLISIA
TOIMENPITEITÄ ON SYYTÄ HARKITA
HTTPS://WWW.INNOKYLA.FI/WEB/HANKE2007842

SAMPO

SYTKE
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KANSALLINEN KUVA - TESTILABORATORIOT
YKSI SAMPO-HANKKEEN AVAINEHDOTUKSISTA:

YLIOPISTOLLISTEN KESKUSSAIRAALOIDEN OLISI LUONTEVAA TARJOTA SOTE
INNOVAATIOLABORATORIO-YMPÄRISTÖ JOKA MAHDOLLISTAA TUTKIMUKSEN
YHDISTÄMISEN TOIMINTAAN

YLIOPISTOLLISTEN SAIRAALOIDEN ERIKOISTUMISALUEET LUOVAT LUONTAISTA
DIFFERENTIAATIOTA NIIDEN VÄLILLE, LUODEN MAHDOLLISUUDEN YRITYKSILLE
HAKEA HEILLE OPTIMAALISIMMAN YMPÄRISTÖN

TULOKSIA TULISI OLLA HELPPO MONISTAA MYÖS
INNOVAATIOLABORATORIOIDEN ULKOPUOLELLE JA EDELLEEN
MAHDOLLISUUKSIEN MUKAAN ULKOMAILLE

SYTKE-PROJEKTISSA KUVATTU YHTEENTOIMIVUUSTYÖ
SISÄLTÄÄ MONIA TOIMINTOJA, JOISSA TESTILABORATORIOIDEN
VERKOSTO VOISI TOIMIA PAITSI HYÖDYNSAAJANA MYÖS
AVAINOSALLISTUJANA

YHTEENTOIMIVUUSTYÖN JA TESTILABORATORIOIDEN
LISÄARVOA SYNTYY ERITYISESTI PILOTTIEN, KOMPETENSSIEN JA
YHTEISTYÖHANKKEIDEN MUODOSSA
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TESTILABORATORION TOIMINTAKENTTÄ

VALMIIT
TUOTTEET JA
PALVELUT

KÄYTTÖTAPAUKSET

INTEGRAATIOVAATIMUKSET
TIEKARTTA

&
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KÄYTTÖTAPAUKSET
KÄYTTÖ-

TEKNINEN

TAPAUKSET

ARKKITEHTUURI

TESTILABORATORION TAVOITE

•

ARVOKETJU

VERIFIOINTI

MONISTUS

YHTEENVOIMIVUUSTYÖN TOIMINNOT

RAKENNETAAN MOBILITEETIN HIERARKIAAN JA
PHR-SKENAARIOIHIN POHJAUTUEN
KÄYTTÖTAPAUKSIA JOISSA AJURINA ON
LOPPUKÄYTTÄJÄTARVE

•

PÄÄOSASSA TAPAUKSIA LIIKKEELLEPANEVA
VOIMA TULEE YKSITYISELTÄ SEKTORILTA
KAUPALLISEN AIHION MUODOSSA

TÄRKEIMMÄT SYNERGIAT TESTILABORATORION NÄKÖKULMASTA
SYNKRONOINTI VASTAAVIEN KÄYTTÖTAPAUSTEN SUHTEEN (SYNERGIAT JA TEHOKKUUS)
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TEKNINEN ARKKITEHTUURI
KÄYTTÖ-

TEKNINEN

TAPAUKSET

ARKKITEHTUURI

VERIFIOINTI

MONISTUS

YHTEENTOIMIVUUSTYÖN TOIMINNOT

TESTILABORATORION TAVOITE

•

ARVOKETJU

NOPEAN RATKAISUN KOMPONENTIT JA
ARKKITEHTUURI

– KUINKA ENSIMMÄINEN POC

SAADAAN RAKENNETTUA

•

PITEMMÄN TÄHTÄIMEN ARKKITEHTUURI

–

ITEROITU POC TÄHDÄTEN KAUPALLISEEN
RATKAISUUN

•

VAIHEISTUS (MITEN TOTEUTUS VOIDAAN
PORRASTAA)

•

TILANNE STANDARDIEN SUHTEEN

–

TARVITAANKO UUSIA KANSALLISIA MÄÄRITYKSIÄ

/ RAJAPINTOJA
•

SOPIVUUS NYKYISIIN JÄRJESTELMIIN

(INTEGRAATIORATKAISU JA
TUOTANTOYMPÄRISTÖ)

TÄRKEIMMÄT SYNERGIAT TESTILABORATORION NÄKÖKULMASTA
KANSALLINEN TOIMIJA JA SYNKRONOINTI TILANTEISIIN, JOISSA VALITTAVA
INTEGRAATION LÄHESTYMISTAPA EI OLE SELVÄ TAI VALMISTA SOVELTUVAA
LÄHESTYMISTAPAA EI OLE OLEMASSA
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ARVOKETJU
KÄYTTÖ-

TEKNINEN

TAPAUKSET

ARKKITEHTUURI

TESTILABORATORION TAVOITE

•

ARVOKETJU

VERIFIOINTI

MONISTUS

YHTEENTOIMIVUUSTYÖN TOIMINNOT

MÄÄRITELLÄÄN MITÄ PELUREITA TARVITAAN
ARKKITEHTUURIN TOTEUTTAMISEEN

•

TARKASTETAAN SOPIVATKO PELURIT SAMAAN
ARVOKETJUUN

•

TARKASTETAAN ONKO
LIIKETOIMINTALOGIIKKA TOIMIJOIDEN
STRATEGIAA TUKEVA

•

TARKASTETAAN HYÖDYTTÄÄKÖ MÄÄRITELTY
ARVOKETJU KAIKKIEN OSALLISTEN

(LIIKE)TOIMINTAA ESIM. ANSAINTALOGIIKKA
•

TUKEVATKO ARVOKETJUN TOIMIJAT SAMAN
TYYPPISIÄ TEKNISIÄ RATKAISUJA

•

MITEN TARVITTAVAT KOMPONENTIT ON
PARAS TUODA ARVOKETJUUN (OSTA,
RAKENNA, YHTEISTYÖN KAUTTA)

•

TÄRKEIMMÄT SYNERGIAT TESTILABORATORION NÄKÖKULMASTA
TARJOTA NÄKYVYYTTÄ KANSALLISIIN JA KANSAINVÄLISIIN TOIMIJOIHIN (VARSINKIN
JULKINEN SEKTORI) SEKÄ TARVITTAESSA TUKEA YHTEYDENOTOISSA HEIHIN

EROAAKO NÄKEMYS ARVOKETJUN
MUODOSTUMISESTA LABORATORIO- JA
TUOTANTOYMPÄRISTÖISSÄ
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VERIFIOINTI
KÄYTTÖ-

TEKNINEN

TAPAUKSET

ARKKITEHTUURI

VERIFIOINTI

MONISTUS

YHTEENTOIMIVUUSTYÖN TOIMINNOT

TESTILABORATORION TAVOITE

•

ARVOKETJU

TARKASTETAAN VASTAAKO RATKAISU
SUUNNITELTUA

•
•

TEKNINEN TOIMINNALLISUUS

- E2E

AMMATTILAISTEN SAAMA LISÄARVON
MITTAAMINEN

•
•

RATKAISUN KÄYTETTÄVYYS
ELINEDELLYTYKSET ARVOKETJUN SUHTEEN

–

ONKO ARVOKETJU KAIKKIEN PELUREIDEN
SUHTEEN KESTÄVÄLLÄ POHJALLA

•

TULOKSENA VERIFIOINNISTA SAADAAN LISTA
PARANNUKSISTA

•
•

– VAATIMUKSISTA

BENCHMARK OLEMASSA OLEVIIN RATKAISUIHIN
UUSIA INNOVAATIOAIHIOITA

TÄRKEIMMÄT SYNERGIAT TESTILABORATORION NÄKÖKULMASTA
TARJOTA TYÖKALUJA JA KOMPETENSSIA JOITA VOIDAAN HYÖDYNTÄÄ
INNOVAATIOLABORATORIOISSA
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MONISTUS
KÄYTTÖ-

TEKNINEN

TAPAUKSET

ARKKITEHTUURI

TESTILABORATORION TAVOITE

•
•
•
•

ARVOKETJU

VERIFIOINTI

MONISTUS

YHTEENTOIMIVUUSTYÖN TOIMINNOT

RAHOITUSTYÖKALUT JA MEKANISMIT
SERTIFIOINTIIN LIITTYVÄ TUKI
IPR MAHDOLLISUUDET JA RISKIT
SOVELTUVUUS JA POLKU KANSALLISEEN
KÄYTTÖÖN

•

VERIFIOINTIMAHDOLLISUUS PARANNETULLE
VERSIOLLE

•

KOTIMAINEN REFERENSSI ASTINLAUTANA
KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE

TÄRKEIMMÄT SYNERGIAT TESTILABORATORION NÄKÖKULMASTA
TUKEA SYMBIOOSISSA INNOVAATIOLABORATORIOIDEN TOIMINNAN KANSSA KEHITTÄJIEN
POLKUA KANSALLISEEN JA KANSAINVÄLISEEN MARKKINAAN
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HANKKEIDEN MATERIAALI
KUMMANKIN HANKKEEN MATERIAALIT LÖYTYVÄT INNOKYLÄSTÄ
”TUOTOKSET JA TULOKSET” VÄLILEHDEN TAKAA:

SAMPO-MATERIAALI:
HTTPS://WWW.INNOKYLA.FI/WEB/HANKE2007842

SYTKE-MATERIAALI:
HTTPS://WWW.INNOKYLA.FI/WEB/HANKE1522768

SAMPO

SYTKE
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Kyselyjen tulosmateriaalit
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Sytke-kyselyt
• Sytke-hankkeen puitteissa järjestetty kaksi kyselyä:
– kysely osa 1: Toiminnot, 18.6-11.9.2015 [KY1]
– kysely osa 2: Yhteentoimivuustyön kohde- ja sisältöalueet, 30.9.- 28.10.2015 [KY2]

• Kyselyillä on haettu näkemyksiä SYTKE-hankkeen asiantuntijoilta ja sidosryhmiltä
(vastauspyyntö toimitettu mm. seuraaviin: Sytke-asiantuntija-, -ohjausryhmä, HL7-jäsenistö,
Akusti-uutiskirje, SFS SR 301-jäsenet, Sytke-projektin ja startup-yritysten round table tapahtumaan osallistuneiden jakelulista ja Facebook-ryhmä)
• Vastauksien tarkoituksena on selventää yhteentoimivuuskeskuksen toiminnan osa-alueita
sekä kohde- ja sisältöalueita, niiden priorisointia ja niihin liittyviä tarpeita
Osion sisältö:
- Yhteenveto järjestetyistä kyselyistä
- Kyselykohtaiset tulosmateriaalit
- Osa 1 Toiminnot: toimintojen priorisointi vastausyhteenvetojen perusteella, eri toimintoihin
saadut vapaamuotoiset kommentit ja ehdotukset
- Osa 2 Kohde- ja sisältöalueet: eri sisältöalueisiin saadut vapaamuotoiset kommentit ja
ehdotukset
Kyselystä käytetty lyhenne muussa Sytke-materiaalissa hakasuluissa kyselyn nimen perässä.
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Kysely osa 1: Yhteentoimivuustyön
toiminnot
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kysely osa 1: Toiminnot – nostot ja tulokset
• Tämä osio sisältää
– Kyselyn osion 1 numeerisen osan (eri toimintojen tärkeys) vastausten
yhteenvedon
• Kysymyksenä:

– kyselyn vastaajien vapaamuotoisia näkemyksiä kunkin toiminnon
suhteen
• kysymysotsikkona: ”Kehittämistarpeet, ehdotukset järjestämistavasta tai
perustelu suhteessa nykytilanteeseen”

• Seuraavalla kalvolla yhteenveto toimintojen otsikoista, joihin
kysely perustui
50

Key Activities – TOIMINNOT
E Kehittämisen ja hankintojen tuki
29) Yhteentoimivuus- ja standardiosaamisen kehittäminen
ja koulutus
30) Standardien ja määritysten helpdesk (kysymyksiin
vastaaminen)
31) Hankintaprojektien tukeminen ja neuvonta
32) Kehittämisprojektien / tuotekehityksen tukeminen ja
neuvonta
33) Yhteentoimivuutta kehittävien projektien
rahoittaminen (esim. avustusten, määrärahojen tai yhteistai jäsenrahoituksen kautta)
34) Yhteentoimivuusosaamisen tarjoaminen hankinta- tai
kehitysprojektien käyttöön asiantuntijapalveluina
35) Sosiaali- ja terveyspalveluiden uusien
toimintakonseptien kehittämisen tukeminen
yhteentoimivuusnäkökulman osalta

A Yhteentoimivuustyön organisointi ja rakenteet
1) Eri osapuolet kokoavien yhteistyöfoorumien organisointi
2) Pysyvien työryhmien toiminnan järjestäminen ja aktivointi
3) Yhteentoimivuusmäärittelyjä tuottavien projektien vetäminen /
hallinnointi
4) Määritysten kokoaminen ja saatavuuden varmistaminen yhteen
katalogiin tai tietovarastoon
5) Osallistuminen kansainvälisiin yhteisprojekteihin, joilla kehitetään
yhteentoimivuutta
6) Eri osapuolten osallistumisen tukeminen standardointi- ja
yhteentoimivuustoiminnassa
7) Määritysten hyväksyttäminen äänestysten kautta
8) Osallistuminen kansainvälisiin äänestyksiin
9) Määritysten virallistaminen ja suositusten sitovuus
viranomaistoiminnan kautta
10) Tiedottaminen / uutiskirje toimintaan osallistuville
11) Ulkoinen tiedotus, tietoisuuden lisääminen

D Testaus ja verifiointi
22) Yhteentoimivuuden testausvälineiden tuottaminen tai tarjoaminen
23) Yhteentoimivuuden testaus- ja kokeiluympäristöjen / testaustapahtumien
tarjoaminen hyväksyttyihin määrittelyihin
24) Rajapinta- ja standardimäärittelyjen mukaisuuden yhteentoimivuustestaus
(testauspalvelut)
25) Tuotesertifiointi eli tuotteille myönnettävät sertifikaatit määritysten
mukaisuudesta
26) Osaajien sertifiointi eli asiantuntijoille myönnettävät sertifikaatit tiettyjen
standardien tai määrittelyjen hallinnasta, kokeiden järjestäminen
27) Tuoterekisterit / testaustulosrekisterit, yhteentoimivien tuotteiden esiin
nostaminen
28) Yhteentoimivuusdemojen järjestäminen

B Yhteentoimivuusvaatimusten
kokoaminen ja seuranta
12) Vaatimusten ja kehittämiskohteiden
kokoaminen ja priorisointi ratkaisujen
käyttäjiltä / sote-palvelujen tuottajilta
13) Vaatimusten, kehittämiskohteiden ja
ratkaisuehdotusten kokoaminen ja
priorisointi ratkaisujen ja tietojärjestelmien
tuottajilta
14) Kansainvälisen kehityksen seuranta ja
siitä tiedottaminen

C Määrittelyjen etsiminen ja tuottaminen
15) Valmiiden määrittelyjen ja standardien etsiminen
16) Standardien arviointi ja valinta
17) Kansainvälisten määrittelyjen paikallistaminen
18) Uusien kotimaisten määrittelyjen / soveltamisoppaiden tai
standardien tuottaminen
19) Uusien kansainvälisten määrittelyjen / soveltamisoppaiden tai
standardien tuottaminen
20) Vaikuttaminen kansainvälisten määrittelyjen kehittämiseen siten että
meiltä tulevat tarpeet huomioidaan
21) Julkaistavien määrittelyjen ja soveltamisoppaiden laadunvarmistus
(kommentointien / äänestysten järjestäminen ja palautteen huomiointi)

51

Vastaajaprofiili (kysely osa 1)
Toimijatyyppi

lkm

%-osuus

Sote tai hyvinvointipalvelun tuottaja tai järjestäjä

2

8,33 %

Järjestelmän, tuotteen tai ratkaisun valmistaja tai kehittäjä

8

33,33 %

Tietohallintopalvelujen tuottajaorganisaatio

3

12,50 %

Viranomainen tai muu kansallinen toimija

6

25,00 %

Sote-ammattilaisryhmä tai ammattijärjestö

0

0,00 %

TKI-toimija tai rahoittaja

2

8,33 %

Muu, esim. standardointijärjestö, koulutusorganisaatio tai
konsultointi

3

12,50 %

Toimintojen arvioinnissa ja priorisoinnissa toimenpide-esityksiä varten hyödynnetty
myös asiantuntijatapaamisten ja asiantuntijarymäkokoontumisten materiaaleja
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Vastaukset – yhteenveto
- toimintojen tärkeysjärjestys – TOP 10

osa-alueet:
A Yhteentoimivuustyön organisointi ja rakenteet
B Yhteentoimivuusvaatimusten kokoaminen ja
seuranta
C Määrittelyjen etsiminen ja tuottaminen
D Testaus ja verifiointi
E Kehittämisen ja hankintojen tuki

Tärkeys
1.

Toiminto
Määritysten kokoaminen ja saatavuuden varmistaminen yhteen katalogiin tai tietovarastoon (4), 58p

2.
3.

Kyvykkyys Resurssi
2

2

Eri osapuolet kokoavien yhteistyöfoorumien organisointi (1), 57p

1

V2X

Yhteentoimivuusmäärittelyjä tuottavien projektien vetäminen / hallinnointi (3), 54p

2

2X

Yhteentoimivuuden testausvälineiden tuottaminen tai tarjoaminen (22), 54p

3

3X

5.

Tiedottaminen / uutiskirje toimintaan osallistuville (10), 52p

1

2X

6.

Kansainvälisen kehityksen seuranta ja siitä tiedottaminen (14), 51p

3

2XX

Valmiiden määrittelyjen ja standardien etsiminen (15), 51p

3

V2XX

Standardien arviointi ja valinta (16), 51p

3

V2X

Vaatimusten, kehittämiskohteiden ja ratkaisuehdotusten kokoaminen ja priorisointi ratkaisujen ja
tietojärjestelmien tuottajilta (13), 50p

2

V2X

Vaatimusten ja kehittämiskohteiden kokoaminen ja priorisointi ratkaisujen käyttäjiltä / sote-palvelujen
tuottajilta (12), 49p

2

V3X

Yhteentoimivuuden testaus- ja kokeiluympäristöjen / testaustapahtumien tarjoaminen hyväksyttyihin
määrittelyihin (23), 49p

3

V2X

9.
10.
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Vastaukset – yhteenveto
- toimintojen tärkeysjärjestys, sijat 12-21

osa-alueet:
A Yhteentoimivuustyön organisointi ja rakenteet
B Yhteentoimivuusvaatimusten kokoaminen ja
seuranta
C Määrittelyjen etsiminen ja tuottaminen
D Testaus ja verifiointi
E Kehittämisen ja hankintojen tuki

Tärkeys
12.
13.
14.
16.

Toiminto
Julkaistavien määrittelyjen ja soveltamisoppaiden laadunvarmistus (kommentointien / äänestysten
järjestäminen ja palautteen huomiointi) (21), 46p

2
3
2
2
3

V2
2X
V2X
3X
V3X

Rajapinta- ja standardimäärittelyjen mukaisuuden yhteentoimivuustestaus (testauspalvelut) (24), 42p
Ulkoinen tiedotus, tietoisuuden lisääminen (11), 37p
Standardien ja määritysten helpdesk (kysymyksiin vastaaminen) (30), 36p
Uusien kotimaisten määrittelyjen / soveltamisoppaiden tai standardien tuottaminen (18), 35p
Yhteentoimivuusdemojen järjestäminen (28), 35p

2
3
1
3
3
2

V2XX
V3X
2X
V2X
V3X
V3X

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uusien toimintakonseptien kehittämisen tukeminen
yhteentoimivuusnäkökulman osalta (35), 35p

3

V2XX

Yhteentoimivuus- ja standardiosaamisen kehittäminen ja koulutus (29), 45p
Pysyvien työryhmien toiminnan järjestäminen ja aktivointi (2), 43p
Eri osapuolten osallistumisen tukeminen standardointi- ja yhteentoimivuustoiminnassa (6), 43p
Osallistuminen kansainvälisiin yhteisprojekteihin, joilla kehitetään yhteentoimivuutta (5), 42p
Vaikuttaminen kansainvälisten määrittelyjen kehittämiseen siten että meiltä tulevat tarpeet huomioidaan
(20), 42p

19.
20.
21.

Kyvykkyys Resurssi
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Vastaukset – yhteenveto
- toimintojen tärkeysjärjestys – sijat 24-35

osa-alueet:
A Yhteentoimivuustyön organisointi ja rakenteet
B Yhteentoimivuusvaatimusten kokoaminen ja
seuranta
C Määrittelyjen etsiminen ja tuottaminen
D Testaus ja verifiointi

Tärkeys
24.

E Kehittämisen ja hankintojen tuki
Toiminto
Kyvykkyys Resurssi
Määritysten virallistaminen ja suositusten sitovuus viranomaistoiminnan kautta (9), 34p
3
2
Tuotesertifiointi eli tuotteille myönnettävät sertifikaatit määritysten mukaisuudesta (25), 34p
3
3X

26.

Määritysten hyväksyttäminen äänestysten kautta (7), 33p

2

V2X

Kehittämisprojektien / tuotekehityksen tukeminen ja neuvonta (32), 33p

3

3XX

28.

Kansainvälisten määrittelyjen paikallistaminen (17), 30p

3

3X

29.

Uusien kansainvälisten määrittelyjen / soveltamisoppaiden tai standardien tuottaminen (19), 29p

3

V3X

30.

Osallistuminen kansainvälisiin äänestyksiin (8), 28p

3

V2X

31.

Tuoterekisterit / testaustulosrekisterit, yhteentoimivien tuotteiden esiin nostaminen (27), 24p

2

2

32.

Hankintaprojektien tukeminen ja neuvonta (31), 23p

3

3XX

33.

Yhteentoimivuutta kehittävien projektien rahoittaminen (esim. avustusten, määrärahojen tai yhteis- tai
jäsenrahoituksen kautta) (33), 11p

2

3XX

Yhteentoimivuusosaamisen tarjoaminen hankinta- tai kehitysprojektien käyttöön asiantuntijapalveluina (34),
11p

3

3XX

Osaajien sertifiointi eli asiantuntijoille myönnettävät sertifikaatit tiettyjen standardien tai määrittelyjen
hallinnasta, kokeiden järjestäminen (26), 10p

3

3X

35.
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Tärkeysjärjestys osa-alueittain
Keskiarvot sekä vaihteluvälit osa-alueittain:
osa-alueet
2) A Yhteentoimivuustyön organisointi ja
rakenteet
1) B Yhteentoimivuusvaatimusten kokoaminen ja
3) seuranta

4) C Määrittelyjen etsiminen ja tuottaminen
5) D Testaus ja verifiointi
E Kehittämisen ja hankintojen tuki

keskiarvo

vaihteluväli

43,73p

28p-58p

50,00p

49p-51p

40,57p

29p-51p

35,43p

10p-54p

27,71p

11p-45p
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1) Eri osapuolet kokoavien yhteistyöfoorumien organisointi – vastaajien
kommentit
Kehittämistarpeet, ehdotukset järjestämistavasta tai perustelu suhteessa nykytilanteeseen
1: ”Heti aluksi pitää tehdä selväksi mitä tavoitteita kokonaisuudelle on ja miten se hyödyttää osallistujia. Foorumille voi olla pelkkä tiedonjako tavoite, mutta silloin se on vaarassa tulle
pelkäksi keskustelukerhoksi. Pitää saada eri osapuolet aidosti kohtaamaan, niin että yhteistyön järjestäminen ei ole lähtöisin jonkin osapuolen yksipuolisesta tavoitteesta.”
2: ”Alalla on useita toimijoita niin hankkija kuin tarjoajapuolellakin, ja yhteistyön kehittäminen näiden kesken olisi varmasti hyvä tapa edistää järjestelmien kehittymistä haluttuun suuntaan.”
3: ”Nykyäänkin on useita yhteisfoorumeita, joiden tavoitteita ja tehtäviä ei kuitenkaan ole aina määritelty tarkasti. Foorumeilla mukana olevat toimijat eivät aina ole toimivaltaisia.
Keskustelukerholla ja toimivaltaisella foorumilla on eroa.”
4: ”Yhteinen nettisivusto, fyysinen kokoontuminen pari kertaa vuodessa”
5: ”Koska tähdätään yhteentoimivuuteen, pitäisi olla foorumi, jossa voidaan sopia asioista ja jossa eri osapuolet saavat riittävän ajoissa tietoa tulevista yhteentoimivuuskäytännöistä
varautuakseen niihin.”
6: ”Sote lain säädännön, tietojärjestelmien ja käytäntöjen kehittämisen synkronoiminen muutettaessa lainsäädäntöä lakien latija ei selvitä eikä huomioi riittävästi käytäntöjä ( +
kustannuksia), eikä toimittajien mahdollisuuksia kehittää tietojärjestelmiä lakien vaatimusten mukaisesti”
7: ”Tulisi vakiinnuttaa laajaalaisena ja ajantasaisena toimintana, jonka päätöksillä on myös statusta.”
8: ”Virallinen, kansallisen statuksen omaava toimija tarpeen, toiminnassa oltava riittävä edustus/näkemys eri suunnista (= tilaajat, toimittajat, kansalliset viranomaistoimijat)”
9: ”Terveydenhuollon sektorilla ohjelmistoille asetetaan useita erilaisia vaatimuksia. Ongelmana on itse asiassa se, että eri requlaatiotarpeista johtuvia vaatimuksia ei ole kaikin osin tehty
yhdenmukaisiksi. Eli ongelma tulee siinä, että req.vaatimukset toteutetaan kehitysvaiheessa, jonka jälkene alkaa hyväksyntä. Jos hyväksyntävaiheessa huomataan, että kaikkia vaatimuksia ei
ole tunnistettu seuraa tästä lisäkustannuksia. Toisaalta tunnistaako käyttäjät edes kaikkia terveydenhuollon ohjelmistoille asetettuja vaatimuksia (mitä ne ovat, miten tunnistan oikeat
vaatimusket, mistä vaatimusten noudattaminen voidaan todentaa, onko koulutusta)”
10: ”Toiminnan tulee lähteä selkeistä tarpeista huomioiden kansainvälinen näkökulma tukemaan alan liiketoiminnan kehittymistä. Yhteistyöfoorumeissa suositeltavaa olla osapuolia hyvin
erilaisista näkökulmista, myös muilta kuin terveyden aloilta. Kyse on digitalisuudesta ja ICTn mahdollisuuksista, aivan varmasti useiltakin teollisuuden aloilta on hyviä oppeja omaksuttavaksi
terveyden ICT:hen.”
11: ”Nykytilan kehittäminen on helppoa, koska sosiaalihuollon osalta yhteistyötä ei ole juurikaan ollut. Toimittajat ovat tehneet yhteistyötä toimittajavetoisesti omien asiakkaiden kanssa.
Yhteistyötä tarvitaan asiakkaiden ja kaikkien toimittajien kesken, jotta voidaan sopia yhteentoimivuuden vaatimukset. Lisäksi tarvitaan toimittaja/järjestelmä kohtaisia yhteistyöfoorumeita,
jossa yhteiset määrittelyt sovitetaan asiakkaiden kanssa tiettyyn järjestelmään.”
12: ”On tärkeää, että organisointia hoitava taho on puolueeton ja riippumaton siten, että kaikki osapuolet voivat siihen luottaa.”
13: ”Tämä on taasen suomalaista "puuhastelua": foorumeita työryhmiä, muistiota jne. Teitojärjestelmien yhteentoimivuus lähtee osapuolten ja asiakkaiden tarpeista. Jos Palvelujen/liike
toiminnan lähtökiohdista tarve on olemassa päästään yhteystoiminnallisuusteen käyttämällä': yhteisiä käsitteitä tietomalleja ja kv-standardeja”
14: ”Tarvitaan yhteistyöfoorumeita, joilla selkeä tavoite ja osallistujilla motivaatio osallistumiseen.”
15: ”Yhteistyössä pitäisi löytyä enemmän aitoa yhteistoimintaa myös keskenään kilpailevien teknologiayritysten välillä, koska kysymys on myös markkinoiden kehittämisestä. Nyt kuitenkin
kilpailevat toimijat edelleen jossain määrin katselevat poteroistaan mitä muut tekevät. Tosiasiassa kuitenkin jokainen oppisi toimintakentästä jos käytäisiin edes vähän avoimempaa
keskustelua eikä jätettäisi viranomaisia yksin pähkäilemään ratkaisujen kanssa. Myös terveydenhuollon toimijat pitäisi saada aktiivisemmin osallistumaan keskusteluun, erityisesti
kuuntelemaan muita näkemyksiä ja miettimään miten toimintaa voisi käytännössä kehittää niin että teknologialla olisi käytännön edellytykset toimia halutulla tavalla. Nykyisellä tyylillä
käytännön teknisiä ongelmia ei tule huomioitua ajoissa ja yhteisten standardien kehitys on todella hidasta. Valitettavasti tähän ongelmaan ei ole tarjota mitään patenttiratkaisua."
57

2) Pysyvien työryhmien toiminnan järjestäminen ja aktivointi vastaajien kommentit
Kehittämistarpeet, ehdotukset järjestämistavasta tai perustelu suhteessa nykytilanteeseen
1: ”Pysyvyys ja jatkuvuus tärkeää. Hanke, tai vapaaehtoispohjalta toimiminen ei ole riittävää.Jatkuvuus on yksi suurimmista ongelmista ICT kehityksessä ja julkisessa toiminnassa.asioiden
nimityksistä aloitettava, samaa asiaa tarkoittaen käytetään eri nimityksiä”
2: ”Pysyvien ja säännöllisesti tapaaville työryhmille on tarve, jotta kehittämistyöstä tulisi jatkuvaa.”
3: ”Vrt. edellä [Kysymys 1, vastaus 13] Ei työryhmällä saada mitään aikaan jos tarvetta ei ole. Terveyden huollon alalla tarvitaan myös tutkimukseen perustuvaa näyttöä
yhtetoiminnallisuuden hyädyllisyydestä.”
4: ”Norjassa kansalliset standardit on saatu toimimaan, kun on olemassa organisaatio, joka määrittelee kansalliset standardit yhteistyössä alan teollisuuden kanssa. Työryhmien työllä pitää
myös olla vaikutusta eli lopputulosten pitää päätyä kansallisesti toteutettaviksi, jotta työ kiinnostaisi osallistujaorganisaatioita.”
5: ”Suosittelen kevyttä organisoitumista, ei jäykkiä työryhmiä. Mieluummin ketterästi muodostetaan tarpeen mukaan työryhmiä asioiden ympärille jotka hajaantuvat kun asia on hoidettu.”
6: ”Suhteellisen pysyviä työryhmiä on nytkin olemassa, toiminnan järjestämisen ja aktiivisuuden tasot vaihtelevat, mutta tämä on luonnollistakin.”
7: ”Viittaan kohtaan 1 [Kysymys 1, vastaus 15]. Jatkuvuus on erittäin tärkeää luottamuksen ja ymmärryksen syntymisen muodostumiselle. Tämä voisi olla yksi toimenpide koko kentän
yhteistyön kehittämisessä. Työryhmillä pitäisi olla selkeä fokus, esim. keskitytään toiminnan kehittämiseen tai teknologisiin ratkaisuihin tai molempiin jonkin erityisalueen kohdalla, ja eri
tason työryhmillä pitäisi olla ristiin edustus, jotta tieto kulkee eri työryhmien välillä. Kaikissa työryhmissä fokuksesta riippumatta pitäisi olla edustusta kaikista sidosryhmistä, jotta tieto kulkee
ja ymmärrys ongelmasta lisääntyy.”
[Kysymys 1, vastaus 15]: ”Yhteistyössä pitäisi löytyä enemmän aitoa yhteistoimintaa myös keskenään kilpailevien teknologiayritysten välillä, koska kysymys on myös markkinoiden
kehittämisestä. Nyt kuitenkin kilpailevat toimijat edelleen jossain määrin katselevat poteroistaan mitä muut tekevät. Tosiasiassa kuitenkin jokainen oppisi toimintakentästä jos käytäisiin edes
vähän avoimempaa keskustelua eikä jätettäisi viranomaisia yksin pähkäilemään ratkaisujen kanssa. Myös terveydenhuollon toimijat pitäisi saada aktiivisemmin osallistumaan keskusteluun,
erityisesti kuuntelemaan muita näkemyksiä ja miettimään miten toimintaa voisi käytännössä kehittää niin että teknologialla olisi käytännön edellytykset toimia halutulla tavalla. Nykyisellä
tyylillä käytännön teknisiä ongelmia ei tule huomioitua ajoissa ja yhteisten standardien kehitys on todella hidasta. Valitettavasti tähän ongelmaan ei ole tarjota mitään patenttiratkaisua."
8: ”Organisoituminen on tärkeää toteuttaa pysyväluonteisena, mutta työryhmät tulee mukautua ajan henkeen, joten tarvittaessa niitä pitää pystyä uudistamaan”
9: ”Pysyvät työryhmät ovat kannatettavia, mutta ongelma on työn resurssointi. Resurssien säästämiseksi voisivat kokoontua pääsääntöisesti virtuaalisesti.”
10: ”Toiminta voi olla joko projektilähtöistä tai pysyvää. Voisiko ajatella, että olisi sekä pysyvä työryhmä että projekti/kohdekohtaiset työryhmät Projekti/tarvelähtöinen toiminta tuottaa
varmimmin käyttöönotettavia tuloksia. Staattisissa työryhmissä voi olla riski siinä, että ne ei pideämmän päälle palvele akuuttia tarvetta. Toisaalta pysyvät työryhmät, jos ne ovat aktiivisiä,
voivat paremmin koordinoida yhtenäisyyttä.”
11: ”Sote tietojen standardointi ja tiedonsiirron standardointi”
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3) Yhteentoimivuusmäärittelyjä tuottavien projektien vetäminen /
hallinnointi – vastaajien kommentit
Tarpeet, kehittämisehdotukset tai ehdotukset järjestämistavasta tämän osa-alueen suhteen?
1: ”Määrittelyjä voidaan tehdä muuallakin, mutta koordinointia tarvitaan keskitetysti.”
2: ”Jotta niihin saadaan sitovuutta ja arvovaltaa, tulee ne hallinnoida taiten”
3: ”Projektit tulisi asettaa siten, että lopputuloksena on valmis ratkaisu. Paloitellaan määrittely siten, että saadaan asioita pala palalta toteutukseen. Ei
määritellä useita asioita yhtä aikaa eikä määritellä ratkaisuja varastoon odottelemaan myöhempää toteutusta. Toimittajien resurssit sitoa suuri joukko
työntekijöitä useisiin yhtä aikaan toimiviin määrittelyryhmiin on rajallinen.”
4: ”Lähtökohtaisesti roolin pitäisi olla ylläpitävä ja tukeva, ei "tuotannollinen".
Rahoituksen pitäisi olla järjestetty ilman jatkuvaa määrärahojen hakua hankkeiden ja projektien kautta. Käyttävien organisaatioiden pitää tietää mitä he
haluavat ja mikä on kannattavaa ja mikä ei. Yhteentoimivuuskeskus ei myöskään saisi olla rahoitusta myöntävä tai yritysten kanssa yhdessä hakeva taho,
jotta roolit eivät vääristy.”
5: "Yhteentoimivuusmäärittelyiden kehittämistä edistävien organisaatioiden tehtävänä tulisi olla työkalujen tarjoaminen määrittelyiden valmisteluun,
kommentointiin, lausuntojen käsittelyyn, äänestämiseen jne., mutta varsinaisten projektien vetäminen ja hallinnointi tapahtuu muualla.”
6: ”Jos projekteja perustetaan tulee niiden olla aitoja sellaisia ja niillä pitää olla ammattitaitoinen vetäjä. STM:n ja Tekesin määrittelyprojektit ovat olleet
liikaakin puuhastelua viimeisenä 15 vuotena.”
7: ”Kansallisiamäärittelyjä tehdessä tämä on tärkeä, yksi puolueeton taho joka vetää / hallinnoin projekteja.”
8: ”Pitävät määrittelyt HYVISSÄ AJOIN ja muuttumattomina.”
9: ”Ei projektina, vaan kansallinen organisaatio, jonka tehtäväksi annettu yhteentoimivuusmäärittelyiden tuottaminen, tietojen saatavuuden
varmistaminen ja valvonta, sekä tuotesertifikaattien myöntäminen”
10: ”vrt. ed vastaus [Kysymys 2, vastaus 10]”
[Kysymys 2, vastaus 10]: ”Toiminta voi olla joko projektilähtöistä tai pysyvää. Voisiko ajatella, että olisi sekä pysyvä työryhmä että projekti/kohdekohtaiset
työryhmät Projekti/tarvelähtöinen toiminta tuottaa varmimmin käyttöönotettavia tuloksia. Staattisissa työryhmissä voi olla riski siinä, että ne ei
pideämmän päälle palvele akuuttia tarvetta. Toisaalta pysyvät työryhmät, jos ne ovat aktiivisiä, voivat paremmin koordinoida yhtenäisyyttä.”
11: ”Jälleen viittaan Norjaan. Siellä on elin, jossa on eksperttejä ja kansallisten määritysten hallinnointi.”
12: ”Tärkeintä on huolehtia tehtyjen määrittelyjen jatkuvasta ylläpidosta, määrittelyt "omistavan" tahon toimesta.”
13: ”minimissään kontrolloitu keskustelu”
14: ”Projektien koordinointi on hyvin pitkään ollut varsin horjuvaa ja näkemyksetöntäkin tai ainakin näkemykseltään rajoittunutta. Tilanne on viime
vuosina parantunut huomattavasti, mutta parantamisen varaa on. Vastuut pitäisi olla selvät ja resurssit riittävät.”
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4) Määritysten kokoaminen ja saatavuuden varmistaminen yhteen
katalogiin tai tietovarastoon – vastaajien kommentit
Kehittämistarpeet, ehdotukset järjestämistavasta tai perustelu suhteessa nykytilanteeseen
1: ”Tietoa on saatavilla todella paljon ja helposti Internetistä nykypäivänä. Hieman varauksella suhtaudun uusien arkistojen tekemiseen,
Suomi on jo pullollaan erilaisia arkistoja ja tietovarastoja. Mutta toki tärkeää on tuoda tietoisuuteen mistä mitäkin löytää.”
2: ”Parantamisen varaa on mutta toimii kuitenkin suhteellisen hyvin. Saatavuutta suurempi ongelma on ettei esim. määrittelyjen muutosten
dynaamisia vaikutuksia huomioida riittävästi ja ohjeisteta muutostilanteita.”
3: ”Tämä on mahdollista, mutta kokonaisuuden edistämisen kannalta ei ole välttämätöntä. Tietoja löytyy tarvittaessa muutenkin netistä,
eikä kaiken kattavaa katalogia ole mahdollista koostaa. Esimerkiksi avoindata.fi on turhan laaja (linkit esim. W3C:n perusmäärittelyihin).
Mikäli yhteentoimivuuskeskus julkaisee omia määrittelyitä, julkaisemiseen pitää olla katalogi/nettisivusto.”
4: ”Määrityksistä vastaavat useat eri tahot, jolloin hajautettu säilytys voi olla tehokkaampi, mutta keskitetyn määritysluettelon ylläpito voisi
olla tarkoituksenmukaista.”
5: ”Helpottaa esim. hankinnoissa.”
6: ”Keskusarkisto määrityksille helpottaa yritysten toimintaa määritysten käyttöönotossa.”
7: ”Asiakkaiden/tilaajien sitoutuminen ratkaisee näiden määritysten noudattamisen. Tätä asiaa olisi hyvä josskin yhteydessä
korostaa/vaatia.”
8: ”Se tieto mikä on yhteisesti jaettavaa tulee tarjota mahdollisimman helposti tähän tapaukseen liittyen. Ylläpito?”
9: ”Määritykset tulee johtaa standardeihin. Enne standardisointia tulee määritykset validoida.”
10: ”Jos määritykset ovat hajallaan, syntyy erilaisia variaatioita ja yhteentoimivuus kärsii merkittävästi. Toisaalta nykyteknologia
mahdollistaa eri tietokantojen yhdistämisen. Tässä palveluväylä tulee olemaan keskeisessä roolissa”
11: ”Eroteltunat, kanta, MDD kehys, 250/2014, ohejistus DOCn laatimiselle jne.Huomioiden valmistajien niin kuin käyttäjienkin
tarpeet/vaatimukset”
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5) Osallistuminen kansainvälisiin yhteisprojekteihin, joilla kehitetään
yhteentoimivuutta – vastaajien kommentit
Kehittämistarpeet, ehdotukset järjestämistavasta tai perustelu suhteessa nykytilanteeseen
1: ”Kansainvälistä työtä tehdään valtavasti ja niihin osallistuminen on kallista, joten tässä on käytettävä tarveharkintaa”
2: ”Jos osallistuminen tarkoittaa määrittelyiden varsinaista työstämistä (ml. kirjoittamista), tähän tarvitaan selkeästi enemmän
resursseja kuin mitä nyt on saatavilla. Uusien rahoituskanavien etsiminen on tärkeää (esim. Tekes tai Sitra), jotta tämä tulisi
mahdolliseksi. Kommentointi/lausuntojen antaminen voi onnistua pienemmilläkin resursseilla.”
3: ”Suomalaisilta toimittajilta pitäisi löytyä tarvittava osaaminen. Toki asiakkaat voivat tukeutua myös kansainvälisiin standardeihin,
mutta toimittajien mahdollisuus osallistua työhön lienee rajallinen.”
4: ”Jos ei osallistuta, tulevat Suomenssa käsitellyn kanssa ristiriitaiset ohjelmistot”
5: ”tiedonhankinta ja keskusteluun osallistuminen kaikkien toimijoiden vastuulla,”
6: ”Vain silloin kun se keskittyy yhteentoimivuuden määrittelyihin ja yhteistyöhön. Muiden toimijoiden pitäisi tehdä varsinaiset
hankkeet.”
7: ”EU pyrkii helpottamaan potilastietojen siirtoa jäsenmaiden välillä. Tämän toiminnan seuraaminen on tärkeää siksi, ettei
kansallisista ratkaisuista tule kovin yhteensopimatonta EU:n mahdollisesti velvoittaviin määrityksiin nähden.”
8: ”Erityisesti liiketoiminnan näkökulmasta katsottuna tämä on erittäin tärkeä. Suomi on liian pieni "yksikkö" monessa asiassa ja on
tärkeää päästä mukaan kv-arvoverkkoihin vaikuttamaan. Toki on tärkeää myös Suomen kannalta osallistua kv-projekteihin, jotta ei ole
vain ottavana vastapuolena mitä muualla on tehty.”
9: ”Elinehto Suomen elinkeinolle. Onnistuminen riippuu siitä, miten tämä onnistutaan resurssoimaan.”
10: ”Kansainvälinen yhteentoimivuus ei tällä hetkellä ole vielä olennaisin kysymys. Toki tällaiset yhteisprojektit voisivat olla
mahdollisia ja ensisijaisesti toimintamallien kehittämisen osalta enemmänkin kuin teknologian kehittämisen, koska toimintamallit
rajoittavat teknologista yhteentoimivuutta tällä alalla.”
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6) Eri osapuolten osallistumisen tukeminen standardointi- ja
yhteentoimivuustoiminnassa – vastaajien kommentit
Kehittämistarpeet, ehdotukset järjestämistavasta tai perustelu suhteessa nykytilanteeseen
1: ”Yksittäisten osallistumisten tukeminen ei vielä rakenna varsinaista yhteentoimivuusverkostoa.”
2: ”Kansainvälisen toimintaan osallistuminen vaatii jonkin verran matkarahoja, mutta osallistujien työaika tulee yleensä osallistujan taustaorganisaation maksettavaksi. Matkarahasummat
eivät kuitenkaan ole kovin suuria vuosittain, vaikka aktiivisuutta nykyisestä lisättäisiin.”
3: ”En täysin ymmärrä kysymystä. Toimittajat tarvitsevat tiedon yhteistoimivuuden tarpeesta ja vaadittavasta rajapinnasta. Tukea tarvitaan myös testaukseen ja ratkaisujen katselmointiin
ym.”
4: ”Standardisointiryhmiin osaavia asiantuntijoita ei vain STM:n "asiantuntijoita"”
5: ”Nimenomaan tukeminen antamalla puolueettoman testausympäristön ja tietotaidon, sekä yhteistyöverkoston selkeillä säännöillä toimijan käyttöön, mutta ei rahoittajana yms.”
6: ”Onko mahdollista?”
7: ”Mikäli tukemisella tarkoitetaan koulutusta ja käytön tukea, niin kyllä.”
8: ”Viittaan kohtiin 1 ja 2[Kysymys 1, vastaus 15][Kysymys 2, vastaus 7]. Kaikki osapuolet pitäisi saada aktiivisesti mukaan jotta ymmärrys yhteentoimivuuden vaatimuksista leviää riittävän
laajalle”
[Kysymys 1, vastaus 15] ”Yhteistyössä pitäisi löytyä enemmän aitoa yhteistoimintaa myös keskenään kilpailevien teknologiayritysten välillä, koska kysymys on myös markkinoiden
kehittämisestä. Nyt kuitenkin kilpailevat toimijat edelleen jossain määrin katselevat poteroistaan mitä muut tekevät. Tosiasiassa kuitenkin jokainen oppisi toimintakentästä jos käytäisiin edes
vähän avoimempaa keskustelua eikä jätettäisi viranomaisia yksin pähkäilemään ratkaisujen kanssa. Myös terveydenhuollon toimijat pitäisi saada aktiivisemmin osallistumaan keskusteluun,
erityisesti kuuntelemaan muita näkemyksiä ja miettimään miten toimintaa voisi käytännössä kehittää niin että teknologialla olisi käytännön edellytykset toimia halutulla tavalla. Nykyisellä
tyylillä käytännön teknisiä ongelmia ei tule huomioitua ajoissa ja yhteisten standardien kehitys on todella hidasta. Valitettavasti tähän ongelmaan ei ole tarjota mitään patenttiratkaisua."
[Kysymys 2, vastaus 7]: ”Viittaan kohtaan 1 [Kysymys 1, vastaus 15]. Jatkuvuus on erittäin tärkeää luottamuksen ja ymmärryksen syntymisen muodostumiselle. Tämä voisi olla yksi toimenpide
koko kentän yhteistyön kehittämisessä. Työryhmillä pitäisi olla selkeä fokus, esim. keskitytään toiminnan kehittämiseen tai teknologisiin ratkaisuihin tai molempiin jonkin erityisalueen
kohdalla, ja eri tason työryhmillä pitäisi olla ristiin edustus, jotta tieto kulkee eri työryhmien välillä. Kaikissa työryhmissä fokuksesta riippumatta pitäisi olla edustusta kaikista sidosryhmistä,
jotta tieto kulkee ja ymmärrys ongelmasta lisääntyy.”
9: ”Jos vain rahaa riittää, eikä keskeisiä osapuolia muuten saada mukaan. Standardoinnin tuki tulee pääasiassa onnistuneiden ratkaisujen kautta.”
10: ”vrt. vastaus kohtaan 4 [Kysymys 4, vastaus 7]”
[Kysymys 4, vastaus 7]: 7: ”Asiakkaiden/tilaajien sitoutuminen ratkaisee näiden määritysten noudattamisen. Tätä asiaa olisi hyvä josskin yhteydessä korostaa/vaatia.”
11: ”Tällä hetkellä standardointi ja yhteentoimivuustoiminta on aika pitkälle "talkootoimintaa" suomessa. Ehdottomasti isompia hartioita resurssimielessä tarvitaan ja tukea osallistuville
osapuolille. Mitä aikaisemmassa vaiheessa osapuolia saa mukaan toimintaan, sitä helpommin myös toteutukset menevät ja toki asiantuntemus leviää.”
12: ”katso vastus 3 [Kysymys 3, vastaus 9] + kaikkien toimijoiden kuuleminen ja kehitystyössä mukana oleminen”
[Kysymys 3, vastaus 9]”: Ei projektina, vaan kansallinen organisaatio, jonka tehtäväksi annettu yhteentoimivuusmäärittelyiden tuottaminen, tietojen saatavuuden varmistaminen ja valvonta,
sekä tuotesertifikaattien myöntäminen”
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7) Määritysten hyväksyttäminen äänestysten kautta
– vastaajien kommentit
Kehittämistarpeet, ehdotukset järjestämistavasta tai perustelu suhteessa nykytilanteeseen
1: ”Voi olla muitakin tapoja hyväksyä määrittelyt”
2: ”Muiden organisaatioiden toimintaa minun mielestä.”
3: ”Tässä myös näkisin mahdollisimman kevyen menettelyn parhaaksi. Standardeille on jo omat
hyväksymiskäytännöt ja niitä lienee seurattava edelleen.”
4: ”Ei merkittävä asia toimittajan kannalta. Ei kuitenkaan ole kenenkään etu, jos päädytään ratkaisuihin, joka on
jollekin osapuolelle erityisen vaikea tai jopa mahdoton.”
5: ”Kaikilla pitää olla mahdollisuus vaikuttaa lopputulokseen. Näin ne myös paremmin sitoutuvat päätöksiin.”
6: ”Ketkä äänestäisivät ja millä äänimäärillä? Äänestämällä syntyy helposti vinoutuneita tai jopa
sattumanvaraisia tuloksia.”
7: ”Tällä pystytään varmistamaan se, että kaikki ovat mukana, eikä yksi osapuoli pääse määräävään asaemaan.”
8: ”Äänestykset saattaa luoda hitautta ja byrokratiaa. Riittävän laajaalaisella pohjalla valmisteltuja määrittelyjä
ei välttämättä tarvitsisi hyväksyttää, vaan ne "leimattaisiin" kansallisen toimijan toimesta. Määrittely ja
hyväksymisprosessi pitäisi olla ketterä.”
9: ”Lausuntokierrosten järjestäminen voi paljastaa ongelmia määrittelyissä ja se antaa soveltajille
valmistautumisaikaa.”
10: ”Kyseessä on tärkeä työkalu, jota määrittelyiden kehittäjät voivat käyttää.”
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8) Osallistuminen kansainvälisiin äänestyksiin
– vastaajien kommentit
Kehittämistarpeet, ehdotukset järjestämistavasta tai perustelu suhteessa
nykytilanteeseen
1: ”Ei olennaisinta”
2: ”Muiden organisaatioiden toimintaa minun mielestä.”
3: ”Tärkeä, jos halutaan vaikuttaa mihin suuntaan kvasiat etenee, pitää
osallistua tai sitten on tyydyttävä siihen jota meille annetaan.”
4: ”Tarpeen mukaan”
5: ”Tärkeintä on seurata harmonisoitujen standardien kehitystä ja vaikuttaa
niihin, jotta suomalaisten toimijoiden mahdollisuudet eivät liikaa rajoitu.”
6: ”Äänestyksiin osallistumisen koordinointi on erittäin tärkeää järkevän
resurssien käytön kannalta. Osallistuminen kansainvälisiin äänestyksiin on
muuttumassa entistä tärkeämmäksi, koska syntyy uusia kvverkostoja, joihin
Suomi osallistuu.”
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9) Määritysten virallistaminen ja suositusten sitovuus viranomaistoiminnan
kautta – vastaajien kommentit
Kehittämistarpeet, ehdotukset järjestämistavasta tai perustelu suhteessa nykytilanteeseen
1: ”Olisi hyvä saada poikkeaminen jotenkin rangaistavaksi”
2: ”Minusta on erittäin tärkeää suhteuttaa tämän uuden toimijan suhde nykyisiin viranomaisiin ja niiden toimivaltaan. Lisäksi on syytä huomoida
tietohallintolaki ja kokonaisarkkitehtuuri. Tässä vaikuttaisi yhteenvoimivuus ymmärrettävän aika teknislähtöisenä asiana. Yhteentoimivuutta usein
ajatellaan prosessien, tietojen ja teknologian kautta. Pitäisi siis miettiä, että miten rakennetaan kytkentä esim. prosessien kehittämiseen ja sinne missä
kehitetään sotetoimintaa.
Tietoarkkitehtuurin ja rakenteiden tulisi taas heijastaa käsitystä sotetoiminnasst. Onko riski, että näitä asioita kehitetään esim. tulevilla sotealueilla ja
THL:ssä, mutta tämä sitten tässä yhteentoimivuustyössä ollaa irti näistä muista kehittämistoimista? Siksi minusta tällaisen uuden
yhteentoimivuustoimijan roolit pitää määritellä selväksi ja suhde yleiseen sotekehittämiseen tulee saada selkeäksi. Samoin on määriteltävät tämän
toimijan suhde myös kokonaisarkkitehtuurin ohjausmalliin.”
3: ”Tietojärjestelmien toiminnallisuuden määrittäminen viranomaistoiminnan kautta on ns. jälkiDDR ajattelua ja liian jäykkää. Tulee myös ottaa
huomioon, että kansalliset sitovat viranomaismäärityykset voivat muodostaa kaukan esteen (kts.EU sopimukset). Parasta on kv standardit ja sertifipointi.
Sertifiointi voi olla viranomaismääräys ja se tulee tapahtua perustua standardeihin ja regulaatiion.”
4: ”Sitouttaminen määrityksiin voi tapahtua kansallisia palveluja kehittämällä ja niiden rajapintoja avaamalla.”
5: ”Tärkeämpää ja hedelmällisempää olisi saada eri osapuolet sitoutumaan muutenkin”
6: ”k”
7: ”Pätee osaan linjauksista, mutta kaikelle sitä ei tarvita”
8: ”Sitovuudella saadaan aikaan todellista yhteentoimivuutta. Sitovien määritysten tulee olla riittävän laadukkaita, että ne toimivat käytännössä.”
9: ”Suomessa tahtoo olla käytäntö "pelottelupakottaminen" jolla saadaa asiat liikkeelle. Mutta minusta on löydettävä joku muu keino tähän. Avoimuus,
hankintaorganisaatioiden osaamistason nostaminen jotta osaavat tarvetta vastaavia määrityksiä tehdä. Tästä alkaa kyllä sitten kenttä muotoutua. Vrt.
Dicom historia, kun asiakkaat alkoivat vaatia Dicom yhteensopivuutta, alkoi Dicom yleistyä äkkiä valmistajilla. Eli mennään tarve edellä, ei oletuspakotuspelotus.”
10: ”Määrittelyiden laadulla ja markkinoinnilla on enemmän vaikutusta niiden käytön laajuuteen.”
11: ”Viranomaisilla on tai pitää olla mahdollisuus tehdä sitovia määrityksiä. Lisäksi voidaan julkaista suosituksia.”
12: ”Enemmän pitäisi kyllä keskittyä siihen, että olisi avoimet rajapinnat toimijoiden itsenäiselle testaukselle ja sitten kun on päästy tarpeeksi pitkälle
toimija pyytää hyväksyntä testauksen, jossa tulee leima. Ei pitäisi sotkeentua liikaa määritysten tekemiseen, jos toiminta ei kuitenkaan ole osana
viranomaistehtävää...”
13: ”Optimaalinen tilanne on se, jossa määrityksia/suosituksia noudatetaan "kilpailullisista" syistä, eikä viranomaismääräyksin”.
14: ”Eteenpäin varmasti päästään myös sopimalla. Asiakkaiden hankintavaatimukset ohjaavat myös toimintaa tehokkaasta.”
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10) Tiedottaminen / uutiskirje toimintaan osallistuville
– vastaajien kommentit
Kehittämistarpeet, ehdotukset järjestämistavasta tai perustelu suhteessa nykytilanteeseen
1: ”Tiedotus ja nimenomaan ennakkotiedotus on tarpeellista varsinkin sitovien määritysten osalta.”
2: ”Toimiva yhteistyö on kuitenkin tärkeämpää.”
3: ”Tiedottaminen on tärkeää, mutta ennemmin kuin yleisellä uutiskirjeellä sen pitäisi olla jotenkin
kohdistettua vastaanottajan mielenkiinnon alueiden mukaan”
4: ”Toimintaan osallistuvien tulee osallistua eikä vain lukea uutiskerjeitä.”
5: ”Kohdan 4. yksi toteutustapa.” [Kohta 4]: Määritysten kokoaminen ja saatavuuden varmistaminen
yhteen katalogiin tai tietovarastoon
6: ”Tiedotusta aina tarvitaan mutta pitää löytää oikea tapa välittää tietoa. Uutiskirjeitä tulee
lukematon määrä nykypäivänä ja tieto tahtoo hukkua. Kenties muita keinoja kuin sähköposti >
SOME.”
7: ”Informaation jakaminen keskeistä”
8: ”Monikanavainen tiedottaminen on tärkeää.”
9: ”Resursoitava korkealle, jotta yhteistoimintaa voidaan edistää ja kaikki osallistujat
"pakotettava" mukaan”
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11) Ulkoinen tiedotus, tietoisuuden lisääminen
– vastaajien kommentit
Kehittämistarpeet, ehdotukset järjestämistavasta tai perustelu suhteessa nykytilanteeseen
1: ”Salamyhkäisyys herättää epäilyksiä.”
2: ”Ulkoinen tiedotus lienee viranomaisasia. Yhteentoimivuus on enemmän alan sisäinen asia.”
3: ”toiminnalle vuosikello (toiminnan toteutus + tapahtumat)”
4: ”Järjestelmähankintojen tekijöiden tulee olla perillä niistä yhteentoimivuusmäärityksistä, joita
heidän hankkiemiensa järjestelmien tulee täyttää tai olisi hyvä täyttää, jotta standardien mukaisilla
totutuksilla on kysyntää, joka puolestaan motivoi järjestelmätoimittajia toteuttamaan standardeja.”
5: ”Ilman tietoisuuden lisäämistä on turha tavoitella laajaa toimintaa tämän ympärillä.
Erittäin tärkeä on tehdä jalkatyötä ja keskustella eri osapuolten kanssa, ei vain "työryhmissä,
kokouksissa, pajoissa", vaan suoraan kädet savessa kentällä kulkemista evankelista tyyliin.”
6: ”Informaation jakaminen keskeistä”
7: ”Asialle olisi saatava laaja kannatus”
8: ”Monikanavainen tiedottaminen on tärkeää.”
9: ”Heti alkuun kerrottava mitä tämä tarjoaa, eli tiedotus ei saa jäädä siihen, että nyt tälläinen on
perustettu....”
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12) Vaatimusten ja kehittämiskohteiden kokoaminen ja priorisointi ratkaisujen
käyttäjiltä / sote-palvelujen tuottajilta
– vastaajien kommentit
Kehittämistarpeet, ehdotukset järjestämistavasta tai perustelu suhteessa nykytilanteeseen
1: ”seminaarit, kirjalliset kommentoinnit yms”
2: ”Eikö SOTEpalveluje nasiakkailla ole tässä mitään roolia. Kyllä asiakakiden tarpeet tulisi nykyaikana aina ottaa huomioon.”
3: ”Kannatan ehdottomasti tarve edellä menemistä!”
4: ”Tämä osuus erityisen tärkeä ja haastava, koska eri tahoilla on erilaisia tavoitteita ja näkemyksiä.”
5: Selkeästi priorisoidut vaatimukset auttaisivat järjestelmäkehittäjiä suunnittelu ja toteutustyössä niin erikseen kuin yhdessäkin. Järjestelmätoimittajan
näkökulmasta konkreettiset toiminnallisuusvaatimukset on yksinkertaisempi muuttaa business caseiksi, mikä taas määrittelee sen, mihin suuntaan
tuotekehitystä viedään.”
6: ”Tietoa tarpeista on jo paljon, erityisesti soteorganisaatioissa esim. Eksote ja PäijätHäme. Näiden organisaatioien kokemuksia pitää hyödyntää.
Vaatimukset ja kehittämiskohteet ovat palvelutehtäväkohtaisia, mutta yhteisiä näkökulmia on paljon.
Sosiaalihuollossa tarvitaan sekä palvelukohtaista että yhteistä työskentelyä.”
7: ”Tämä tapa ei yleensä ole tuottanut tähän mennessä kovin innovatiivisia eikä eteenpäinvieviä ehdotuksia. Toinen vaihtoehto olisi tuoda ideoita esim.
muilta toimialoilta tai vaikka ketteriltä yrityksiltä, jotka ovat jo kehityksessä edellä.”
8: ”Standardien on tuettava toimintaa ja feedback on siinä olennaista!”
9: ”Tarve vaihtelee riippuen siitä, millä yhteentoimivuuden tasolla toimitaan. Alemmilla protokollatasoilla käyttäjät eivät osaa ottaa kantaa
yhteentoimivuusmäärityksiin.”
10: ”Jos tehtäväksi määrittyy standardointi organisaatio niin siinä tapauksessa.”
11: ”Tähän mennessä toteutetuissa kyselyissä on ollut paljon vastauksia, joissa korostetaan liian monen kehittämistarpeen tärkeyttä, priorisointi on
suhteellisen hankalaa näiden vastausten pohjalta. Kansallisen kehittämispolun pitää perustua kokonaisarkkitehtuurityöhön ja sen avulla rakennettuun
tavoitetilan kuvaukseen ja strategisiin tavoitteisiin.”
12: ”On erittäin tärkeää että kehittämiskohteet ja tarpeet kootaan ratkaisujen käyttäjiltä. On kai tätä tehty nytkin, mutta resurssit eivät välttämättä ole
olleet ihan riittävät kattavaan selvittämiseen. Priorisointi ja lopulliset vaatimukset joudutaan kuitenkin päättämään erikseen kerättyjen tietojen pohjalta,
koska käyttäjien näkemykset voivat olla hyvinkin ristiriitaisia. Tähän pitää panostaa ja olla realisti.”
13: ”Vuosittainen kysely palvelujen tuottajien tietohallintojohtajille voisi olla paikallaan.”
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13) Vaatimusten, kehittämiskohteiden ja ratkaisuehdotusten kokoaminen ja
priorisointi ratkaisujen ja tietojärjestelmien tuottajilta
– vastaajien kommentit
Kehittämistarpeet, ehdotukset järjestämistavasta tai perustelu suhteessa nykytilanteeseen
1: ”kun käyttäjiltä on saatu tarpeet, voivat tietojärjestelämien tuottajat miettiä ratkaisuja”
2: ”Puuttuvien määrittelyiden tunnistamisen ja avoimien rajapintojen rakentamisen kannalta on tärkeää, että
tietojärjestelmätoimittajilta tulee palautetta yhteentoimivuustyöstä vastaaville organisaatioille.”
3: ”Toimittajien näkemysten huomiointi alentaa kustannuksia ja nopeuttaa kehitystyötä.
Toimittajien näkökulmat saadaan esille työryhmissä.”
4: ”Kehittämiskohteita on priorisoitava suhteessa tuottajien tarpeisiin. Mielestäni tätä ei voi tehdä erillisenä osuutena. On siis
tunnistettava sekä toiminnalliset, että arkkitehtuurilliset tarpeet ja käsiteltävä niitä kokonaisuutena.”
5: ”Vrt. ed. vastaus [Kysymys 12, vastaus 7]. Tuottajat katsovat usein maailmaa omien ratkaisujensa läpi. Voi olla, että uudistusta ei
tapahdu tarpeeksi nopeasti.”
[Kysymys 12, vastaus 7]: ”Tämä tapa ei yleensä ole tuottanut tähän mennessä kovin innovatiivisia eikä eteenpäinvieviä ehdotuksia.
Toinen vaihtoehto olisi tuoda ideoita esim. muilta toimialoilta tai vaikka ketteriltä yrityksiltä, jotka ovat jo kehityksessä edellä.”
6: ”Jotta standardit saadaan tuotteisiin, on se välttämätöntä”
7: ”Jos tehtäväksi määrittyy standardointi organisaatio niin siinä tapauksessa.”
8: ”Säännölliset kyselyt järjestelmätoimittajille voisivat olla paikallaan siinä tapauksessa, että ei saada muodostetuksi toimivia
foorumeita, josta tämä tieto nopeasti tulee hallinnon tietoon.”
9: ”Ratkaisuehdotusten kokoaminen ratkaisujen tuottajilta on erittäin tärkeää, mutta myös muiden mainittujen osalta on syytä
selvittää tuottajienkin näkemyksiä.”
10: ”Laajasti eri osapuolia tulee osallistaa mukaan”
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14) Kansainvälisen kehityksen seuranta ja siitä tiedottaminen
– vastaajien kommentit
Kehittämistarpeet, ehdotukset järjestämistavasta tai perustelu suhteessa nykytilanteeseen
1: ”Kehittämiskohteiden valinnan ja erityisesti ratkaisuehdotusten osalta kansainvälisten ratkaisujen
hyödyntäminen on järkevää milloin mahdollista”
2: ”Olemme osa globaalia markkinaaluetta”
3: ”Ei pelkkä seuranta, vaan kvtoimintaan osallistuminen ja muiden toimijoiden osallistaminen sekä
tiedottaminen. Selkeät tavoitteet miksi osallistutaan ja mitä halutaan saada aikaiseksi, missään
nimessä ei osallistumista vain seurannan vuoksi.”
4: ”vrt kohta 5 [Kysymys 5, vastaus 4]
[Kysymys 5, vastaus 4]: ”Jos ei osallistuta, tulevat Suomenssa käsitellyn kanssa ristiriitaiset
ohjelmistot”
5: ”EU:n jäsenenä meidän on seurattava EU:n kehitystä alalla. Koska EU usein omaksuu globaaleja
standardeja, myös niiden seuranta on oleellista varautumista tulevaan. Ainakaan vientiä tavoitteleva
yrityskenttä ei voi jättää kansainvälistä kehitystä huomiotta.”
6: ”Seurannan laajentaminen myös HL7:n ja IHE:n ulkopuolelle on tavoiteltavaa. Kokonaisuuden
hahmottaminen kokonaisarkkitehtuurityön tueksi ja strategisen suunnan valitseminen on tärkeää.”
7: ”Itse vai toimijoiden kautta?”
8: ”Ratkaisujen toteuttajille elinehto.”
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15) Valmiiden määrittelyjen ja standardien etsiminen
– vastaajien kommentit
Kehittämistarpeet, ehdotukset järjestämistavasta tai perustelu suhteessa nykytilanteeseen
1: ”Etsiminen ja tiedonjako eri asia kuin varsinaisen testauksen mahdollistaminen...”
2: ”Onhan parempi jos löydetään valmiita ja muuallakin toimivia ratkaisuja kuin että jokaiseen ongelmaan kehitetään oma
kotikutoinen viritelmä”
3: ”Toimeksiannon pohjalta tapahtuva standardien etsintä ja soveltuvuuden arviointi on melko raskas työ, johon ei välttämättä ole
saatavilla riittävästi resursseja. Standardien ottaminen käyttöön tietyn projektin tarpeisiin on projektin vastuulla.
Yhteentoimivuuskeskus voi toki kommentoida tehtyjä standardivalintoja ja tarjota tukea standardien etsimiseen postituslistojen tai
muiden mekanismien kautta, mutta kokonaisvaltaisen palvelukokonaisuuden rakentaminen on liian raskasta.”
4: ”Onko tietoa niiden määrästä? On aina parempi rakentaa niitä hyväksi käyttäen”
5: ”Kaikkea ei pidä itse keksiä ja myös yli toimialojen menevä yhteistyö on tärkeää”
6: ”Sosiaalihuollossa standardeja on vähän. THL:n määrittelyt pitää toki huomioida.”
7: ”Prioriteetti 1. Direktiivit ja lait 2. Harmonisoidut standardit 3. Standardit 4 .
Suositukset 5. Ohjeistus”
8: ”Pyörää ei kannata keksiä uudestaan. Olemassaolivista standardeista voi löytyä ratkaisu ongelmaan tai ainakin pohja, josta
ratkaisun yksityiskohtia voidaan kansallisesti määritellä tarkemmin.”
9: ”Tämä tulee parhaiten esim. osallistumalla aktiivisesti kvtyöhön. Monet asiat ovat hiljaistatietoa jotka eivät löydy "googlaamalla".
Turha tehdä samaa uudestaan mitä on jo olemassa, vaan ilman muuta hyödynnetään olemassa olevaa ja yhteistyötä lisätään muiden
kanssa”
10: ”Olemassa olevaa pitää pystyä hyödyntämään, ja nostamaan tehtyjä ratkaisuja kansallisiksi.”
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16) Standardien arviointi ja valinta
– vastaajien kommentit
Kehittämistarpeet, ehdotukset järjestämistavasta tai perustelu suhteessa nykytilanteeseen
1: ”[Standardien arviointi ja valinta] Tätä työtä voisi valmistella ja koordinoda erillisen teknisen ryhmän toimesta.”
2: ”Standardien arvioinnissa tulee lähteä liikkeelle ylätasolta eli mihin direktiivit ja lait viittaavat Standareja on valtava määrä, kaikkia ei millään voi ottaa
mukaan Mikäli direktiiveihin ja lakeihin perustuen on saatu hallitatva joukko, niin tämän jälkeen pitäisi pyrkiä kansalliseen yhteiseen terveydenhuollon
tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämiseen Perustuu kansallisiin määritelmiin (jos on) ja sitten kehitetään tarvittavat maakohtaiset säädöt (jos tarvetta,
huomioiden lait esim. 250/2014)”
3: ”Tämä vaatii hyvää osaamista (myös yksityiskohdissa). HL7 standardien kohdalla osaamista löytyy mutta ISO/IEC/ETSI standardien oslata suomalainen
osaaminen on vaatimatonta. Tavoiteeena ei tule olla vain yhden standardiperheen ratkaisu.”
4: ”Tästä mahdollisimman kevyt toiminta, ei raskasta prosessia. Tarve edellä mennään ja aina parempi jos löytyy jo jostakin päin maailmaa standardien
soveltajia, otetaan opiksi sieltä. Jos jollakin standardilla ei ole käytännön soveltajia, joko standardi on uunituore tai sitten standardille ei vain ole käyttöä >
maailmassa on lukematon määrä standardeja joita ei käytetä mihinkään. Parhaat standardit ovat muodostuneet hyviksi havaituista käytännöistä, eli
soveltajat on jo olemassa.”
5: ”Ks. edellinen vastaus. [Kysymys 15, vastaus 3]”
[Kysymys 15, vastaus 3]: ”Toimeksiannon pohjalta tapahtuva standardien etsintä ja soveltuvuuden arviointi on melko raskas työ, johon ei välttämättä ole
saatavilla riittävästi resursseja. Standardien ottaminen käyttöön tietyn projektin tarpeisiin on projektin vastuulla. Yhteentoimivuuskeskus voi toki
kommentoida tehtyjä standardivalintoja ja tarjota tukea standardien etsimiseen postituslistojen tai muiden mekanismien kautta, mutta kokonaisvaltaisen
palvelukokonaisuuden rakentaminen on liian raskasta.”
6: ”Jokainen standardi, joka ei tule pakollisena direktiivin kautta, on syytä arvioida ennen käyttöönottoa. Kaikki alan standardit eivät ole hyvälaatuisia.”
7: ”Käyttöön otettavia ratkaisuja ei tietenkään pidä tehdä ilman että arvioidaan niiden toimivuutta”
8: ”Pyritään pitkäaikaisiin ratkaisuihin, joten päätökset pitää olla hyvin perusteltuja”
9: ”Miten keskus voi päättää mitä standardia tarvitaan ja mitä ei? Toimija voi esimerkiksi päättää tähdätä pelkästään Kiinan tai USA:n markkinoille >
annetaanko silloin keskuksesta vastaus, että olemme valinneet testattavaksi standardiksi vain EU:ssa ratifioidut standardit?”
10: ”Kaikki mukaan”
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17) Kansainvälisten määrittelyjen paikallistaminen – vastaajien kommentit
Kehittämistarpeet, ehdotukset järjestämistavasta tai perustelu suhteessa
nykytilanteeseen
1: ”Valitettavasti paikallistamiseen todennäköisesti joudutaan panostamaan vaikka olisi
parempi hyödyntää määrittelyjä sellaisenaan jos mahdollista. Paikallistamista vaaditaan
kun toimintamallit eivät sopeudu määrittelyihin.”
2: ”Kaikkea ei kannata lähteä paikallistamaan, vaan mahd. paljon tukeutua olemassa
olevaan.”
3: ”Kuka tekee valinnat?”
4: ”Mahdollisimman vähän lokalisaatiota. Terveveydenhuolto on muuttumassa kovaa
kyytiä kansainväliseksi tai ainakin EU:ssa crossborder tyyppiseksi.”
5: ”Luonnollisesti pitäisi siihen, että paikallistamista siten että poiketaan kv. määrittelystä
tarvittaisiin mahdollisimman vähän toki kieliversiot pitää olla olemassa (ellei kyse ole
pelkästään hyvin teknisluontoisesta määrittelystä jolloin englanti saattaa riittää).”
6: ”Kansainväliset standardit eivät aina vie ratkaisua aivan loppuun asti ja siksi tarvitaan
paikallistamistoimintaa.”
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18) Uusien kotimaisten määrittelyjen / soveltamisoppaiden tai standardien
tuottaminen – vastaajien kommentit
Kehittämistarpeet, ehdotukset järjestämistavasta tai perustelu suhteessa nykytilanteeseen
1: ”Ks. edellinen [Kysymys 17, vastaus 10]”
[Kysymys 17, vastaus 10]: ”Riippuu määrittelystä. Tavoitteena tulisi olla kansallisten erikoisuuksien määrän vähentäminen. Mikäli
kansallisia soveltamisoppaita/tarkennuksia joudutaan tekemään, on tärkeää, että ne viedään myös kvprosesseihin.”
2: ”Kansainvälisten standardien ja soveltamisoppaiden lokalisointiin tulee suhtautua kriittisesti. Tarve Suomessa on sama kuin
kansainvälisestikin.”
3: ”Hyvä lähtökohta olisi ensin katsoa, mitä kansainvälisiä standardeja alueelle on olemassa ja jos nämä puttuuvat, vasta sitten
lähdettäisiin kansallisten standardien tielle.”
4: ”Ks. komemntit yllä olevissa boxeissa)” [muuten tyhjiä kenttiä, paitsi Kysymys 16, vastaus 2]
[Kysymys 16, vastaus 2]: ”Standardien arvioinnissa tulee lähteä liikkeelle ylätasolta eli mihin direktiivit ja lait viittaavat Standareja on
valtava määrä, kaikkia ei millään voi ottaa mukaan Mikäli direktiiveihin ja lakeihin perustuen on saatu hallitatva joukko, niin tämän
jälkeen pitäisi pyrkiä kansalliseen yhteiseen terveydenhuollon tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämiseen Perustuu kansallisiin
määritelmiin (jos on) ja sitten kehitetään tarvittavat maakohtaiset säädöt (jos tarvetta, huomioiden lait esim. 250/2014)”
5: ”Vain jos soveltuvaa kansainvälistä standardia ei ole olemassa.”
6: ”Ne ovat yhteentoimivien toteutusten kulmakiviä”
7: ”Soveltamisoppaat on välttämätön, mutta että luotaisiin uusia standardeja niin en oikein usko.”
8: ”Mitä tarkoittaa tässä "uudet määrittelyt"? Jonkunhan nuo määrittelyt on tuotettava, mutta onko sitä tarpeen organisoida
uudelleen?”
9: ”Oppaita YES. Kotimaisia standardeja EI !”
10: ”Sosiaalihuollon ja soteyhteistyön näkökulmasta tämä on välttämätöntä, koska standardeja ei juuri ole.”
11: ”Kotimaisia soveltamisoppaita voidaan tarvita, joskin kannattaa kriittisesti punnita mihin tarvitaan kotimainen ja missä voidaan
hyödyntää jo olemassa olevaa (vaikkapa englanninkielistä). Pelkästään kotimaisia standardeja en suosittele, mutta hyviä tarpeista
lähteviä jo käytännössä olevia (ei vielä standardeja vaan enemmän adhoc) caseja kannattaa lähteä viemään kvstandardeiksi jos niille
nähdään potentiaalia. > vaatii resursseja”
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19) Uusien kansainvälisten määrittelyjen / soveltamisoppaiden tai
standardien tuottaminen – vastaajien kommentit
Kehittämistarpeet, ehdotukset järjestämistavasta tai perustelu suhteessa nykytilanteeseen
1: ”Kyllä, mikäli otetaan käyttöön.”
2: ”Tämä mieluummin kuin vain kotimaiset, kts. kohta 18” [Kysymys 18, vastaus 11]
[Kysymys 18, vastaus 11]: ”Kotimaisia soveltamisoppaita voidaan tarvita, joskin kannattaa kriittisesti
punnita mihin tarvitaan kotimainen ja missä voidaan hyödyntää jo olemassa olevaa (vaikkapa
englanninkielistä). Pelkästään kotimaisia standardeja en suosittele, mutta hyviä tarpeista lähteviä jo
käytännössä olevia (ei vielä standardeja vaan enemmän adhoc) caseja kannattaa lähteä viemään kvstandardeiksi jos niille nähdään potentiaalia. > vaatii resursseja”
3: ”Tarpeen mukaan”
4: ”Jos nähdään, että jollakin alueella on tarvetta standardille ja tehdään se kansallisesti, kannattaisi
tarjota tätä työtä kansainvälisen työn pohjaksi, ettei käy niin, että jostakin tömähtää eteen
yhteensopimaton kansainvälinen standardi tälle alueelle, johon joudutaan taipumaan.”
5: ”Soveltamisoppaat on välttämätön, mutta että luotaisiin uusia standardeja niin en oikein usko”
6: ”Ks. vastaus kysymykseen 5” [Kysymys 5, vastaus 2]
[Kysymys 5, vastaus 2]:”Jos osallistuminen tarkoittaa määrittelyiden varsinaista työstämistä (ml.
kirjoittamista), tähän tarvitaan selkeästi enemmän resursseja kuin mitä nyt on saatavilla. Uusien
rahoituskanavien etsiminen on tärkeää (esim. Tekes tai Sitra), jotta tämä tulisi mahdolliseksi.
Kommentointi/lausuntojen antaminen voi onnistua pienemmilläkin resursseilla.”
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20) Vaikuttaminen kansainvälisten määrittelyjen kehittämiseen siten että meiltä
tulevat tarpeet huomioidaan – vastaajien kommentit
Kehittämistarpeet, ehdotukset järjestämistavasta tai perustelu suhteessa
nykytilanteeseen
1: ”Erityisesti velvoittavien standardien sisältöjen osalta pitäisi saada Suomen
lainsäädännön erityistarpeet huomioonotetuiksi.”
2: ”Onhan toki erittäin hyödyllistä jos voimme vaikuttaa kansainväliseen kehitykseen, mutta
valitettavasti painoarvomme ei ole suuri ja voi olla kuitenkin helpompaa sopeutua
kansainväliseen kehitykseen.”
3: ”Kallista puuhaa ja vaikutusmahdollisuudet rajalliset, mutta hyvin perusteltuna ok”
4: ”Tämä erittäin tärkeää mutta siirtymävaiheessa saatetaan tarvita kotimaisiakin
määrittelyjä.”
5: ”Jos toiminta sisältää standardointi osuuden”
6:”Täysin samaa mieltä varmistettava jatkuva vaikuttaminen
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21) Julkaistavien määrittelyjen ja soveltamisoppaiden laadunvarmistus
(kommentointien / äänestysten järjestäminen ja palautteen huomiointi)
– vastaajien kommentit
Kehittämistarpeet, ehdotukset järjestämistavasta tai perustelu suhteessa nykytilanteeseen
1: ”Edetään mieluummin ketterästi ja korjataan, jos menee pieleen.”
2: ”Kuuluu yhteentoimivuuskeskuksen ydintoimintaan.”
3: ”Luo statusta määrittelyille, mutta ei läheskään kaikissa osakokonaisuuksissa tarpeellista”
4: ”Toki työ on tehtävä huolella ja laadulla, sinänsä erikoinen kysymys. Hyviä käytäntöjä on
sovellettavissa vaikkapa kvpuolelta.”
5: ”Äänestykset? Miten voisi toimia? Äänestimme yhteentoimivuuskeskuksessa, että emme noudata
kansallisesti esim. jotakin EU standardia? Laadun varmistus on tärkeää ja pitää tehdä yhdessä
soveltamisoppaiden ja testauslaboratorion kanssa.
Nopeus tässä valttia...”
6: ”Laatu ei välttämättä ole nyt kaikin osin kovin korkealla tasolla ja se nojautuu jo liiaksikin
muutamilta aktiivisilta toimijoilta saatavaan palautteeseen.
Laadunvarmistusta pitäisi tehdä aktiivisesti muutenkin kuin mainituilla tavoilla. Se tietenkin vaatisi
nimettyjä resursseja.”
7: ”Lausuntokierrosten järjestäminen voi paljastaa ongelmia määrittelyissä ja se antaa soveltajille
valmistautumisaikaa.”
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22) Yhteentoimivuuden testausvälineiden tuottaminen tai tarjoaminen –
vastaajien kommentit
Kehittämistarpeet, ehdotukset järjestämistavasta tai perustelu suhteessa nykytilanteeseen
1: ”Esim. Sytke voi toimia testausvälineiden tuottajana. Toimittajilta voi vaatia "Sytken V;x.yyy" vaatimusten täyttymistä.”
2: ”Ilman näitä ratkaisuja yhteentoimivuus tulee olemaan jatkossakin horjuvaa ja edistyy erittäin hitaasti. Vastuu yhteentoimivuudesta
pitäisi jotenkin saada toimijoille itselleen. Kelan roolia yhteistestauksen vetäjänä voisi keventää ja testausjärjestelyt saada
joustavammiksi.”
3: ”PÄÄTEHTÄVÄ”
4: ”Testaustyökaluja erityisesti tietosisältöjen validointiin ja testauksen koordinointiin tarvitaan laajempaan käyttöön. Validaattoreilla
ja simulaattoreilla voi saavuttaa säästöjä ja työn nopeuttamista. Myös testauksen koordinointiin tarvitaan parempia työvälineitä.
Tiivistettävä yhteistyötä mm. IHE Europen ja NISTin kanssa.”
5: ”Taataan yhteentoimivuus virheettömästi”
6: ”Standardi ilman laadunvalvontaa ei toimi, testauskeskus on välttämätön”
7: ”DICOMin ja Continuan standardien käytännön toimivuuden taustalla ovat testausvälineiden kehityshankkeet ja tapahtumat.”
8: ”Mitä helpompaa on järjestelmävalmistajien verifioida toimivuus, sitä helpompi on lähteä soveltamaan uusia määrityksiä jne.”
9: ”toimittajien vastuulla on tuottaa järjestelmiä, joissa kansalliset (kansainväliset) määrittelyt toimivat”
10: ”Tämä erityisesti sitten, jos määrittelyt ovat sitovia. kts nro 9.”[viittaa Kysymykseen 9 kysymystekstiin]: Määritysten virallistaminen
ja suositusten sitovuus viranomaistoiminnan kautta
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23) Yhteentoimivuuden testaus- ja kokeiluympäristöjen / testaustapahtumien
tarjoaminen hyväksyttyihin määrittelyihin
– vastaajien kommentit
Kehittämistarpeet, ehdotukset järjestämistavasta tai perustelu suhteessa nykytilanteeseen
1: ”Kokeilemisen arvoinen: testaus/kokeilutapahtumilla voi saavuttaa mm seuraavia hyötyjä (1) toteutustyön
nopeuttaminen, (2) välittömän palautteen antaminen määrittelijöille ja tietojärjestelmätoimittajille, (3)
ilmapiirin muuttuminen avoimempaan suuntaan. Perustoiminnallisuuksien testaaminen on mahdollista ko.
tapahtumissa, mutta tarkempi käyttöönottoa edeltävä testaus on suoritettava erikseen.”
2: ”PÄÄTEHTÄVÄ”
3: ”kts 22” [Kysymys 22, vastaus 10]
[Kysymys 22, vastaus 10]: ”Tämä erityisesti sitten, jos määrittelyt ovat sitovia. kts nro 9.”[viittaa Kysymykseen 9
kysymystekstiin]: Määritysten virallistaminen ja suositusten sitovuus viranomaistoiminnan kautta
4: ”Se, että KanTaan on olemassa testijärjestelmä, varmasti helpottaa yhteentoimivuuden saavuttamisessa.”
5: ”Kun määrittelyissä ei käytännössä voida kaikkia asioita aukottomasti kuvata niin mallit ja erityisesti eri
toimijoiden kehittämät erilliset mallit pitäisi saada kattavasti kaikkien käyttöön. Tämä voisi yhtenäistää
ratkaisuja kun jotkut mallit osoittautuvat omia paremmiksi jo kehitysvaiheessa ja joka tapauksessa
mahdollistaisi kattavamman yhteentoimivuuden varmistamisen.”
6: ”Kannatan tätä esim. IHEn Connechtathlon käytäntöä. Myös testausta järjestelmätoimittajien oikeiden
tuotteiden välillä ei pelkästään "johonkin testiympäristöön"”
7: ”Tärkeä työkalu”
8: ”Asianmukainen kehitys ja testausympäristö on toimittajille välttämätön.”
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24) Rajapinta- ja standardimäärittelyjen mukaisuuden
yhteentoimivuustestaus (testauspalvelut) – vastaajien kommentit
Kehittämistarpeet, ehdotukset järjestämistavasta tai perustelu suhteessa
nykytilanteeseen
1: ”Testaamista tarvitaan sekä tuotekehitys että käyttöönottovaiheissa.”
2: ”PÄÄTEHTÄVÄ Puolueetomana”
3: ”Pelkästään papereiden pohjalta tuskin saadaan dynaamisia järjestelmiä toimimaan
ilman testausta.”
4: ”Yhteentoimivuuskeskuksen tulee ensi tilassa keskittyä testausvälineiden tuottamiseen
ja tarjoamiseen, kysymykseen testauspalveluiden ulkoistamisesta voi palata kun kattavat
testausvälineet ovat käytössä.”
5: ”Suosittelen tekemään testauksen mahdollisimman automaattisesti. Kyse on
tietojärjestelmistä, jolloin testaus on mahdollista automatisoida pitkälle soveltuvilla
työkaluilla. > testaustyökalut avoimeksi kaikille > ruokkii soveltamista”
6: ”Välineiden ja testausympäristöjen tarjoaminen olisi tehokkaampaa ja hyödyllisempää
kuin palvelujen laajentaminen, mutta jonkin verran testauspalvelujakin varmaan tarvitaan,
ainakin tulkintaongelmien ratkaisemiseen.”
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25) Tuotesertifiointi eli tuotteille myönnettävät sertifikaatit määritysten
mukaisuudesta – vastaajien kommentit
Kehittämistarpeet, ehdotukset järjestämistavasta tai perustelu suhteessa nykytilanteeseen
1: ”auttaa kaupankäynnissä”
2: ”Kun järjestelmä toimii määritysten mukaisesti niille myönetään kansallinen sertifikaatti (edellytyksenä , että meillä on kansallinen
organisaatio , katso no 3 vastaus)” [Kysymys 3, vastaus 9]
[Kysymys 3, vastaus 9]: ”Ei projektina, vaan kansallinen organisaatio, jonka tehtäväksi annettu yhteentoimivuusmäärittelyiden
tuottaminen, tietojen saatavuuden varmistaminen ja valvonta, sekä tuotesertifikaattien myöntäminen”
3: ”Sertifikaatti helpottaisi ostajien asemaa, kun voi luottaa, että saadaan toimiva tuote. Jos sertifikaatti on pakollinen ja se maksaa
liikaa, se rajoittaa kilpailua ja vähentää innovaatiomahdollisuuksia.”
4: ”Tähän on jo olemassa toimintamallit. Sertifiointia tärkeämpää olisi saada aikaan itsevalvontaa.”
5: ”Jonkinlainen avoin / julkinen listaus määritysten mukaisuudesta per tuote per valmistaja on hyvä olla. Helpottaa esim.
hankintaorganisaatioden työtä ja ohjaa myös valmistajia toteuttamaan määrityksiä.”
6: ”Spesifioitava, missä se on tarpeen”
7: ”Jotta voi myöntää sertifikaatin niin pitää olla aikapaljon osaamista ja hyväksyntöjä.
Halutaanko sellaiseen lähteä, eikö olisi parempi myöntää hyväksyntöjä tyyliin Tested
By TeamFinland Lab's ( ulkoiset organisaatiot haetaan hyväksymään testilaboratorio a testimenetelmät standardeille), tällöin toimijat
tietävät että testiymäristö ja testcaset on varmistettu standardin myöntäjän tai määrittelijä organisaatioin toimesta jota vastaan
testataan.”
8: ”Liittyy edelliseen.” [Kysymys 24, vastaus 4]
[Kysymys 24, vastaus 4]: ”Yhteentoimivuuskeskuksen tulee ensi tilassa keskittyä testausvälineiden tuottamiseen ja tarjoamiseen,
kysymykseen testauspalveluiden ulkoistamisesta voi palata kun kattavat testausvälineet ovat käytössä.”
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26) Osaajien sertifiointi eli asiantuntijoille myönnettävät sertifikaatit tiettyjen
standardien tai määrittelyjen hallinnasta, kokeiden järjestäminen – vastaajien
kommentit
Kehittämistarpeet, ehdotukset järjestämistavasta tai perustelu suhteessa
nykytilanteeseen
1: ”Riittää, että tuotteet täyttävät niille asetetut vaatimukset. Ei laadita liikaa
normeja riesaksemme.”
2: ”Mikään standardin hallitseminen ei takaa riittävää osaamista käytännössä”
3: ”Eikös suomessa ole jo vino pino konsultteja/koulutusta näihin?”
4: ”Sertifioinnissa tulee osata toimiala, pitää tuntea käytännön problematiikka ja
tuntea myös ohejelmointia, ohjelmistosuunnittelua, ohjelmistoarkkitehtuuria
jne.”
5: ”Tämä voisi toimia joillekin rajatuille ja valikoiduille kokonaisuuksille, joissa
osaaminen valmiina. Asiantuntijoiden osaamisen tarvittava ylläpitäminen ei ole
halpaa eikä välttämättä kannata (jos ei ole sitovia monivuotisia sopimuksia).
Käytetään ennemmin erityisasiantuntijoita luomaan testcaset ja rajapinnat.”
6: ”osaavien tekijöiden käyttö välttämätöntä”
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27) Tuoterekisterit / testaustulosrekisterit, yhteentoimivien tuotteiden
esiin nostaminen– vastaajien kommentit
Kehittämistarpeet, ehdotukset järjestämistavasta tai perustelu suhteessa nykytilanteeseen
1: ”Tämä on tärkeää tietojärjestelmien markkinoinnin, standardoinnin edistämisen, sekä valvovien
viranomaisten (esim. Valvira) työn kannalta.”
2: ”Kellä tähän on oikeudet?”
3: ”Toimijoiden välisiä sopimuksia kunnioittaen...kenelle tätä tehdään määrittelee miten pitäisi toimia”
4: ”Sertifiointitiuloksien tule olla avoimia myös käyttäjille mukaanlukien löydökset ja huomautukset.”
5: ”Ilman muuta vrt. 25” [Kysymys 25, vastaus 5]
[Kysymys 25, vastaus 5]: ”Jonkinlainen avoin / julkinen listaus määritysten mukaisuudesta per tuote per
valmistaja on hyvä olla. Helpottaa esim. hankintaorganisaatioden työtä ja ohjaa myös valmistajia
toteuttamaan määrityksiä.”
6: ”Markkinointivaltti, jolloin tuotteen painoarvo nousee.”
7: ”Rekisterit ovat varmaan loppukäyttäjille merkityksellisiä ja kertovat markkinatilanteesta myös ratkaisujen
toimittajille. Jossain tapauksessa tieto voi auttaa toimittajia myös selvittämään ongelmia tai ratkaisumallien
toimivuutta, mutta tähän tieto ei luultavasti ole kuitenkaan riittävän yksityiskohtaista.”
8: ”Jos ja kun tällainen melko halvalla saadaan aikaiseksi kansallisen toimijan wwwsivustolle, niin miksipä ei.
Myös ostajat saavat näin tiedon vaihtoehdoista.”
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28) Yhteentoimivuusdemojen järjestäminen – vastaajien kommentit
Kehittämistarpeet, ehdotukset järjestämistavasta tai perustelu
suhteessa nykytilanteeseen
1: ”Saattaa kiinnostaa erityisesti loppukäyttäjiä. Miksei voisi parantaa
myös toimittajien ymmärrystä aiheesta.”
2: ”Helpottaa toteutusten levittämistä”
3: ”ilman muuta vrt 23.” [Kysymys 23, vastaus 6]
[Kysymys 23, vastaus 6]: ”Kannatan tätä esim. IHEn Connechtathlon
käytäntöä. Myös testausta järjestelmätoimittajien oikeiden tuotteiden
välillä ei pelkästään "johonkin testiympäristöön"”
4: ”Toimijoiden välisiä sopimuksia kunnioittaen...kenelle tätä tehdään
määrittelee miten pitäisi toimia”
5: ”Tämä on mahdollista, mutta jättäisin tämän järjestelmätoimittajien
aktiviteetiksi.”
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29) Yhteentoimivuus- ja standardiosaamisen kehittäminen ja koulutus
– vastaajien kommentit
Kehittämistarpeet, ehdotukset järjestämistavasta tai perustelu suhteessa
nykytilanteeseen
1: ”Koulutus lisää ymmärrystä aiheesta ja yhtenäistää näkemyksiä. Helpottaa uusien
tekijöiden tuloa alalle.”
2: ”Koulutukset ovat erittäin tärkeitä, ja tähän mennessä mm. HL7 Finlandin ja sen
alaisuudessa toimivien ryhmien järjestämät koulutukset ovat olleet suosittuja.
Koulutukset vähentävät neuvontatarvetta (helpdesk kuormittuu vähemmän).”
3: ”Keskittyisin ennemmin ytimeen ja toimijoiden yhteistyöylläpitämiseen ja testaukseen,
kuin koulutukseen.”
4: ”Oikein ajoitettuna peruskulmakivi työlle”
5: ”Ainakin IHE Finlandin suuntaan on toivottu koulutusta järjestettävän.
Korkeakouluissa voisi olla asioihin liittyvää koulutusta osana tiettyjä tutkintoja ja
täydennyskouluttajat voisivat järjestää lyhytkursseja ajankohtaisista aiheista.”
6: ”Koulusta aina tarvitaan”
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30) Standardien ja määritysten helpdesk (kysymyksiin vastaaminen)
– vastaajien kommentit
Kehittämistarpeet, ehdotukset järjestämistavasta tai perustelu suhteessa
nykytilanteeseen
1: ”Miksipä ei, mutta enemmän koostaisin vaikkapa esimerkkicaseja soveltamisesta,
esimerkkitoteutuksia (voimia)...”
2: ”HL7 HelpDeskiin on tullut viime aikoina tosi vähän kysymyksiä, mutta
kantakehitys@kanta.fi on ollut aktiivisessa käytössä. Muiden kuin HL7standardien osalta on
erittäin tärkeää, että standardien käyttäjillä on yhteyspiste/helpdesk, joka pystyy
vastaamaan kysymyksiin tai ohjaamaan kysyjän toiseen paikkaan.”
3: ”Mikään standardi tai määritys ei ole yksikäsitteinen joten tulkintakysymyksiin pitää
varautua vastaamaan.”
4: ”Pitkäaikainen kokemus sen tärkeydestä, mutta on huomioitava, että tieto vanhenee”
5: ”Testauskeskus on luonnolline paikka”
6: ”Paras olisi sopia asiat työryhmissä.”
7: ”Tärkeää aloitteleville yrityksille? tai uusien standardien yhteydessä.”
8: ”Helpdeskiin tuskin kannattaa täysipäiväistä henkilöä palkata, mutta kysymyksiin
vastaaminen voisi hoitua jonkin muun tehtävän ohella.”
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31) Hankintaprojektien tukeminen ja neuvonta – vastaajien kommentit
Kehittämistarpeet, ehdotukset järjestämistavasta tai perustelu suhteessa nykytilanteeseen
1: ”Esim. valmiita liiteluonnoksia tarjouspyyntöihin.”
2: ”Hankintavaiheessa ei yleensä hankintaihmiset tunne requlaatiosta johtuvia vaatimuksia, eikä itse
asiantuntijat pääse vaikuttamaan riittävän hyvin asiaan.Hankintalaki ei välttämättä tue laajojen
tietojärjestelmien hnakintaa siinä teknisessä laajuudessa kuin pitäisi > syy tähän olisi hyvä
tunnistaa”
3: ”Tiettyyn rajaan asti ok, mutta ei saa sotkeutua päätöksentekoon”
4: ”Sen joka hankki tulisi tietää tarpeensa. Ei valtiuollista (a' la THL) tukiorganisaatiota vaan
asiantuntijaverkosto.”
5: ”Neuvonta pitäisi olla, mutta vääränlainen tukeminen johtaa tasaarvoisuuden menetykseen ja
joidenkin toimijoiden suosimiseen.”
6: ”Hankintaorganisaatioden osaaminen on avainasemassa! Jos ostaja ei vaadi, ei myöskään saa...”
7: ”Mikäli hankintaprojekti tarvitsee tiettyjen standardien osaajia, yhteentoimivuuskeskus voisi
tarjota yhteystiedot.”
8: ”Jos kansallisessa tiedotuskanavassa on riittävät tiedot ja luettelo vaatimukset täyttävistä
järjestelmistä, muuta tuskin kovin paljoa tarvitaan. Tarvittaessa sairaanhoitopiirien vastuuhenkilöt
voivat konsultoida toisiaan.”
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32) Kehittämisprojektien / tuotekehityksen tukeminen ja neuvonta –
vastaajien kommentit
Kehittämistarpeet, ehdotukset järjestämistavasta tai perustelu suhteessa
nykytilanteeseen
1: ”Tuotekehityksen tukemisen jättäisin esim. Tekesin normaalien tukitoimien
varaan.”
2: ”Jos tuotetta kehittävät eivät osaa ovat he väärällä alalla.”
3: ”Tuotekehityksen tuki kyllä, kunhan ei unohdu tarve mihinkä oikeasti
ratkaisua tehdään. esim. kohdennettu projektirahoitus voi myös ohjata
vääränlaiseen suuntaan...”
4: ”Riippuu siitä kenen tarpeisiin tehdään ja mitkä on asetetut reunaehdot”
5: ”Mikäli kehittämisprojekti tarvitsee tiettyjen standardien osaajia,
yhteentoimivuuskeskus voisi tarjota yhteystiedot.”
6: ”Ilman yhteensopivia tuotteita ai ole yhteensopivuutta ja yhteensopivuus
rakennetaan käytännössä kehitysvaiheessa, ei esim. testauksessa.”
7: ”Tärkeää, mutta työteliästä mistä resurssit?”
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33) Yhteentoimivuutta kehittävien projektien rahoittaminen (esim. avustusten,
määrärahojen tai yhteis- tai jäsenrahoituksen kautta) - vastaajien kommentit
Kehittämistarpeet, ehdotukset järjestämistavasta tai perustelu suhteessa
nykytilanteeseen
1: ”ok, mutta mistä rahat?”
2: ”Ei pitäisi olla rahoituskanava ollenkaan, tämä romuttaa yhteistyön ja
riippumattomuuden varmasti.”
3: ”Tiettyihin uusien määritysten testausalustojen laatimiseen voisi olla perusteltua
sijoittaa jonkin verran resursseja.”
4: ”Ei sotketa rahoitusta tähän. Se vinouttaa aina toimintaa.”
5: ”Jos oikeaan tarpeeseen tehdään ja asiakkaita on (myös kvpuolella), niin kyllä ratkaisuja
syntyy ilman narulla työntämistä. Tarve edellä ja liiketoimintapotentiaali esiin!”
6: ”Kuten olen alussa todennut jos liietoiminnan ja asiakkaiden maksuhalun lähtökohdista
tarvetta yhteistoiminnalisuudelle löytyy, rahaa löytyy kehittäjiltä. Jos ei löydy, eivät he ole
tosiasiassa kiinnostuneita. Avustukset ovat hukkana heitettyä rahaa.”
7: ”Ei pidä lisätä rahoittajalähteitä nykyisestään siihen on jo liikaakin organisaatioita.”
8: ”Kokeilujen kautta tapahtuvaa innovatiivisuutta tuettava.”
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34) Yhteentoimivuusosaamisen tarjoaminen hankinta- tai kehitysprojektien
käyttöön asiantuntijapalveluina - vastaajien kommentit
Kehittämistarpeet, ehdotukset järjestämistavasta tai perustelu
suhteessa nykytilanteeseen
1: ”Konsulttipalvelumarkkinat syntyvät, jos palveluille on kysyntää.”
2: ”Perustyötä”
3: ”Hankintaorganisaatioden osaaminen on avainasemassa! Jos ostaja ei
vaadi, ei myöskään saa...”
4: ”Helpdesktoiminnon ja asiantuntijoiden yhteystietojen tarjoaminen olisi
riittävää tähän tarpeeseen.”
5: ”Ei sotketa minkäälaista palvelua, josta veloitetaan muuta kuin
jäsenmaksu tms. tähän. Sekin vinouttaa hommia.”
6: ”Riippuu rahoitusmallista, voiko vaikuttaa puolueettomuuteen? En ehkä
myisi palvelua ulos...”
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35) Sosiaali- ja terveyspalveluiden uusien toimintakonseptien kehittämisen
tukeminen yhteentoimivuusnäkökulman osalta – vastaajien kommentit
Kehittämistarpeet, ehdotukset järjestämistavasta tai perustelu suhteessa nykytilanteeseen
1: ”Tuote ja palvelukehityksessä on aina viivettä, joten toimittajan kannalta hyvissä ajoin
kommunikoidut selkeät vaatimukset ovat tärkeitä.”
2: ”En oikein hahmota tätä enkä keksi heti esimerkkiä tähän.”
3: ”Yhteentoimivuuskeskus voi jossain määrin koordinoida standardointityötä uusien
toimintakonseptien kehittämisen osalta.”
4: ”Omien tehtävien kautta tapahtuvana ja esimerkiksi yhteistyössä muiden
julkishallinnon/koulutoimen kanssa?”
5: ”Liittyy SOTEkokonaisarkkitehtuuriin. Tämä työ on ilmeisesti osa sitä.”
6: ”Mitä tämä tarkoittaa ts. "kehittämisen tukeminen"? Kuulostaa ikivanhalle STM/THL/Tekes
slangille ?”
7: ”Lainsäädäntöä ollaan juuri uusimassa tähän suuntaan”
8: ”Toimintamallit ovat avainasemassa yhteentoimivuuden kannalta. Poikkeavat mallit vaikeuttavat
tuotteiden kehittämistä nykyään kohtuuttomasti.”
9: ”Hyvä asia, mutta helposti voi unohtua oikea asia ja keskitytään erilaisiin projekteihin
toimintamallien/konseptien virityksissä. Tässäkin tarve edellä!”
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Onko mielessäsi jokin muu painopiste toiminnalle?
Viimeisenä kysymyksenä kyselyssä oli vaapamuotoinen kysymys, jolla kartoitettiin muita mahdollisia toiminnan osa-alueita sekä myös kehitysehdotuksia ja
ajatuksia toiminnan järjestämismallista.

Kerro vapaamuotoisesti mielessäsi olevasta yhteentoimivuuskeskuksen toiminnan piiriin kuuluvasta toiminnan osa-alueesta alla olevaan tekstikenttään. Voit
halutessasi myös avata erilaisia kehitysehdotuksia sekä ajatuksiasi toiminnan järjestämismallista.
•
1: ”Yhteentoimivuuskeskuksen tulisi katsoa yhteensopivuustarpeita laaja-alaisesti huomioiden kaikki terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät järjestelmät ja
palvelut, ml. yksityisen sektorin hyvinvointisovellukset.”
•
2: ”Avoimen rajapintojen ja datan toimijayhteisöjä kannattaa ottaa mukaan suunnitteluun ja määrittelyyn.”
•
3: ”Monikaan teollinen toimija ei tarvitse tietää kaikkea standardeista. Riittää kun löytää itselle tarpeellisen tiedon. Monesti itselle soveltuvan tiedon
löytäminen ja filtteröinti on kuitenkin hyvinkin hidasta ja työlästä ja asiantuntijapalvelut olisivat tarpeen.”
•
4: ”Keskuksen tulee olla ehdottoman puolueeton ja sillä ei saa olla omia palvelutuotteita ja ratkaisuja kehittävälle alueelle. Erittäin hyvänä esimerkkinä
http://singularityu.org/. Valmiit ja sitovat sopimusmallit vaitioloyhteiskehitys.rajapinta yms. asioihin. Kaikille on oltavat oikeudet ja velvollisuudet
toiminnassa. Yliopistot kytkettävä tähän ehdottomasti mukaan jo ennen perustamista.”
•
5: ”SOTE-kokonaisarkkitehtuurissa olisi huomioitava tämän työn tulokset ja ne olisi päivitettävä kansallisiin KA-linjauksiin ja arkkitehtuureihin.”
•
6: ”Priorisoisin toiminnan aluksi kyselyn osa-alueisiin A,B,C ja sen jälkeen D. 'E kehittämisen ja hankintojen tuki' voisi tulla tarpeiden mukaan sitten
myöhemmin.”
•
7: ”Jo yllä lueteltujen tavoitteiden saavuttaminen on haasteellista, kannattaa prirorisoida tekeminen.”
•
8: ”Yhteisty Suomessa tällä kentällä ontuu”
•
9: ”Kannattaisi olla yhteydessä Norjaan ja selvittää heidän toimintamallinsa. Ehkä sieltä voitaisiin omaksua jotain, vaikka resurssimme jatkossakin ovat ehkä
vain viidesosa heidän resursseistaan.”
•
10: ”Näkökulma "Standardien hyödyntäminen yritysten kasvun, kilpailukyvyn ja innovoinnin tukemisessa" puuttuu käytännössä kokonaan tästä
kartoituksesta. Tämä on kuitenkin kaikista oleellisin asia, jos määritykset/oppaat/standardit eivät tue yritysten liiketoimintaa, ei synny kuin onceinalifetime
toteutuksia. Enemmän paukkuja minusta tarpeiden esille tuomiseen ja liiketoimintapotentiaalin hahmottamiseen!”
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Kysely osa 2: yhteentoimivuustyön kohde- ja
sisältöalueet
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kysely osa 2: Yhteentoimivuustyön kohde- ja
sisältöalueet
• Kysely oli suunnattu SYTKE-hankkeen asiatuntijoille kartoittamaan
yhteentoimivuuteen liittyviä kohde- ja sisältöalueita sekä niiden priorisointia.
• Kysely pohjautuu SYTKE-hankkeessa tuotettuun yhteentoimivuustyön kohde- ja
sisältöalueiden jäsennykseen, joka on nähtävissä seuraavalla kalvolla.
• Kysymyksenasettelu kohtiin 1-9:
Yhteentoimivuustyön kohde- ja sisältöalueita
Ota kantaa yhteentoimivuustyön ja standardien kohde- ja sisältöalueisiin vastaamalla
seuraavaan kysymykseen: mitkä näet keskeisimpinä a) määrittelytarpeina tai b)
standardeina tässä kohdealueessa? Ota kantaa pelkästään niihin kohde- ja sisältöalueisiin
joita haluat erityisesti painottaa yhteentoimivuustyön tulevaisuuden suuntaamisen
kannalta. Tämä kysely keskittyy sote- ja hyvinvointipalvelujen aihepiiriin.
Yhteentoimivuustyössä hyödynnetään myös yleisiä ja toimialariippumattomia ratkaisuja,
määrittelyjä ja standardeja, joita ei ole pääosin sisällytetty tähän kyselyyn tarkalla tasolla.
Ks 2 Yhteentoimivuustyön jäsennys / Yhteentoimivuustyön
kohde- ja sisältöalueet
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•

Yhteentoimivuustyön kohde- ja sisältöalueet
–

–
–
–

Tietotyypit, viitemallit, yleiskäyttöiset pohjastandardit, rajapinta- ja
tiedonsiirtotekniikat, arkkitehtuurimallit (KA + viite- ja
kohdearkkitehtuurit)
•
Terminologiat, koodistot, luokitukset
Tunnistestandardit (esim. GS1, OID)
Tietoturvallisuuden
•
•
•
•

–

•

–
–

•

Menettelytavat (esim. 27799)
Tekniset ratkaisut (esim. X.509)
Sovellustason standardit (esim. ATNA, PASS…)

Mm. HL7 CDA, FHIR, v2/v3, ISO ja CEN viitemallit / SFS, IHE XD*profiilit, GS1, toimialariippumattomat tekniset standardit
Mm. potilashallinto, lähete/hoitopalauteratkaisut, asianhallinta,
tuotannonohjaus
Laskutus, kustannusten kohdistaminen ja raportointi,
(palvelupaketit)
HL7 Patient Administration, IHE

•

Mm. laboratorio, kuvantaminen, sydäntaudit, lääkehoito,
genomitiedot

–

Sisältörakenteet, prosessit, asiakirja- ja
tietokomponenttimäärittelyt

Sähköinen asiointi ja etähoito
Mm. sähköiset ajanvaraukset, asiakas / ammattilaisviestintä,
etämonitorointi
IHE Patient Care Devices, Continua, FHIR

Omahoito ja itsehoito
–
–

•

DICOM, IHE Radiology, HL7 Domain Committees, IHE Laboratory /
Pathology / Eye care
Lääketieteellisen päätöksenteon tuki

Sosiaalihuolto

–

Tilastointi ja johtaminen, laaduntarkkailu (kansallinen, sairaalat,
rekisterit jne.), BI, ennustettavuus, big data,
•
hyvinvointikertomus jne.?
Terveydenhuollon kliiniset tiedot ja erikoisalat
•
– Terveydenhuollon palveluissa laajasti tarvittavat tiedot ja mallit
•
esim. potilaskertomuksen ydin- ja yhteenvetotiedot, lääkehoito,
riskitiedot, diagnoosit jne.
•
–

–

–

Sote-palvelutuotanto ja sen ohjaus
–

•

–

Yleinen pohja

mm. PHR, omamittaukset, riskitestit
Continua, FHIR, HL7 Mobile Health

Biolääketieteellinen, lääketieteellinen (ml. lääke-), väestötason
tutkimus
–
–
–

mm. lääketutkimukset
CDISC, HL7 BRIDGE
EHR4CR institute

Sote-integroidut palvelut (integroidut toimintamallit,
suunnitelmat)
Sote- ja hyvinvointitietojen yhdistäminen
Sote- ja muiden toimialojen tietojen integrointi
Sote-avoin data
–
–

Sote-tietostrategialähtöiset: Palvelutiedot, Väestötason yhteenvedot
SotkaNet.fi, Sitra-palveluoperaattori
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Kysely osa 2 (kohde- ja sisältöalueet) poimintoja
• Kyselyllä haettiin asiantuntijoilta vapaamuotoisia kannanottoja ja
painotuksia yhteentoimivuuden sisältöalueisiin
• Vastauksia haettiin vastaavilla jakeluilla kuin kyselyn osassa 1
(yhteentoimivuustyön toiminnot)
• Vastaajamäärä jäi pieneksi
• Eniten kommentteja koonneet osiot:
– Yleinen pohja (rajapinta- ja tiedonsiirtotekniikat, tietomallit ja tietosisällöt,
terminologiat/koodisto/luokitukset, tietoturvallisuus)
– Terveydenhuollon kliiniset tiedot ja erikoisalat
– Omahoidon, sähköisen asioinnin ja etähoidon ratkaisut
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1) Yleinen pohja 1/2
1.1 Tietotyypit, tietojen viitemallit
•Navitas
1.2 Rajapinta- ja tiedonsiirtotekniikat
•On odotettavissa, että REST-tyyppiset rajapinnat yleistyvät lähitulevaisuudessa, mutta toisaalta myös X-ROAD-pohjainen kansallinen palveluväylä.
Kumpaakin suuntaa pitäisi seurata ja kehittää niiden hyödyntämismalleja SOTE-järjestelmissä.
•b) HL7 v2.3: ORM, ORR, ORU, ACK, ADT, SIU, SSU, QRY, DSR CDA R2 HL7 v3.0
•Web Service SOAP REST ASTM: monia versioita
1.3 Arkkitehtuuri- ja kokonaisarkkitehtuurimallit
•Archimate, UML, BPMN riittävät.
•-
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1) Yleinen pohja 2/2
1.4 Tietomallit ja tietosisällöt
• a) Kanta
• SOTE-tietojen tietokomponenttipohjaiset tietomallit, kuten sosiaalihuollon uudelleenkäytettävät tietokomponentit, terveydenhuollon HL7 FHIR -resurssit sekä yleisten
tietokomponenttimallien profilointimekanismit.
• a) Hyvinvointisovelluksiin liittyvät tietomallit ja tietosisällöt
• b) Standardi IEEE 11073 määrittelee tietosisältöjä monitorointilaitteiden mittaamille tiedoille. Tarvitaan uusia määrittelyjä muille hyvinvointitiedoille, kuten
päiväkirjamerkinnät, riskitestit, ...
1.5 Sosiaali- ja terveyspalvelujen terminologiat, koodistot ja luokitukset
• Pitäisi arvioida ICD-11:n ja SNOMED CT:n hyödyntämisen mahdollisuuksia. Samoin EDQM ja muut EMA:n koodistot.
• a) Hyvinvointisovelluksiin liittyvät terminologiat, koodistot ja luokitukset
• b) Standardi IEEE 11073 määrittelee koodiston monitorointilaitteiden mittaamille tiedoille. Tarvitaan uusia määrittelyjä muille hyvinvointitiedoille, kuten päiväkirjamerkinnät,
riskitestit, ...
• a) lisätietojen nimikkeistö
• b) Kuntaliiton laboratoriotutkimusnimikkeistö
1.6 Tietoturvallisuuden menettelytavat organisaatioissa
• Autentikoinnissa käytettävät protokollat kuten OAuth 2.0 ja User Managed Access (UMA).
• a) Tarvitaan määrittely/ohjeistus sille, miten ja millä edellytyksillä terveydenhuollon ammattilainen voi hyödyntää kansalaisen käytössä olevia hyvinvointisovelluksia ja
palveluja hoidon yhteydessä (esimerkiksi potilastietojen tallentaminen potilaan käytössä olevaan terveystaltioon tai potilaan tallentamien tietojen hyödyntäminen hoidossa).
• b) Ao.lainsäädännön (mm. henkilötietolaki, asiakastietolaki, julkisuuslaki) pohjalta tuotettava toimintatapaohjeistus.
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4) Terveydenhuollon kliiniset tiedot ja erikoisalat
4.1 Terveydenhuollon palveluissa laajasti tarvittavat tiedot ja mallit esim. potilaskertomuksen ydin- ja
yhteenvetotiedot, lääkehoito, riskitiedot, diagnoosit jne.
• Tiedonhallintapalvelun koostetoiminnallisuuden ja potilasyhteenvedon käyttöönottoa tulisi tukea myös
standardoinnin kautta. Tavoitteena pitäisi olla yleensäkin siirtyminen merkintäpohjaiseen toimintatapaan
asiakirjapohjaisesta, siinä missä se on mahdollista ja järkevää.
4.2 Kliiniset tukipalvelut kuten kuvantaminen, laboratorio jne.
• kliinisen laboratorion erikoisalojen yhteentoimiminen: kemia, mikrobiologia, patologia, genetiikka
• IHE-profiilit (laajemminkin kuin kuva-arkiston tarpeisiin), DICOM
4.3 Kliiniset erikoisalat kuten esim. sydäntaudit, patologia, kirurgian erikoisalat, psykiatria jne.
4.4 Lääketieteellisen päätöksenteon tuki
• Lääketieteellisen päätöksenteon tuen määrittely-/standardointitarpeita tulisi tarkastella myös kansalaisen
näkökulmasta PHR-palveluun liittyvänä asiana.
• a) potilaan geneettisten ominaisuuksien vaikutuksen huomiointi
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5) Sosiaalihuollon määrittelyt
5.1 Sosiaalihuollon määrittelyt kuten sisältörakenteet, asiakirjat ja tietokomponenttimäärittelyt
• Sosiaalihuollon tietosisältöjen määrittelyt ovat edellytys toimiville sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisille
ratkaisuille.

6) Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiset ratkaisut
6.1 Sote-integroidut palvelut mm. asiakkaan kokonaissuunnitelmat, monialaiset asiakaspolut jne.
• Asiakaskeskeiset integroidut palvelut ovat tärkeimpiä kehittämisen kohteita. Tämä vaatii tietojärjestelmien
teknisen yhteentoimivuuden lisäksi myös hallinnollisen ja toimintaprosessien yhteentoimivuuden lisäämistä.
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7) Omahoidon, sähköisen asioinnin ja etähoidon
ratkaisut 1/2
7.1 Etähoitoratkaisut kuten potilaiden etämonitorointi
• Continua-standardit erityisesti laiterajapinnassa, tulevan FHIR-standardin hyödyntäminen etähoidossa (ilmeisesti
meneillään jo Continuan kautta).
• Mittaustiedon välittämistä varten on Continua Health Alliancen kokoamat IEEE 11073:een pohjautuvat
määrittelyt. Etähoitoon liittyy myös muita kuin mittalaitetietoja, joiden määrittely on tarpeen (vrt. kohdat 1.4 ja
1.5). Lisäksi, erilaisten mittausten jatkuvasti lisääntyessä tarvitaan täydentävää määrittelyä myös laitetiedoille,

7.2 Sähköiset asiointipalvelut kuten ajanvaraus, palveluhakemistot ja asiakkaiden yhteydet ammattilaisiin
• SADe-hankkeessa toteutetun palveluhakemistoratkaisun pohjalta tulisi tuottaa kansallinen määrittely
palvelutietojen rakenteelle ja sisällölle huomioiden erityisesti tarve palvelutiedon siirtymiseen sitä hyödyntävien
sovellusten välillä.
• Ajanvarauksen kansallinen määrittelytyö on jo tuottanut tuloksia, ja työtä pitäisi jatkaa. Kansalaisen ja
ammattilaisen välisen turvallisen viestinvälityksen standardointityö ei ole edennyt riittävän nopeasti, ja siihen
pitäisi jatkossa panostaa terveydenhuollon digitalisoitumisen takia. Palveluhakemistojen rakentamisessa pitäisi
nojautua laajemmassa kuin SOTE-käytössä oleviin ratkaisuihin kuten JHS 183 ja kehittää niitä eteenpäin.
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7) Omahoidon, sähköisen asioinnin ja etähoidon
ratkaisut 1/2
7.3 Asiakkaiden omien hyvinvointi- ja terveystietojen hallinta, kuten terveystaltio- tai terveyskansioratkaisut,
riskitestit, oman hyvinvoinnin ylläpitoratkaisut
• Tarvitaan tietomalleja ja koodistoja hyvinvointitiedoille (ks. Kyselyn kohdat 1.4 ja 1.5) sekä riskitesteille.
• Kansallisen PHR-projektin käyttämät standardit: HL7 FHIR, OAuth 2.0, mahdollisesti UMA, LOINC.
Yhteentoimivuuskeskuksen pitäisi osallistua yhteisiä tietoelementtejä sisältävän rekisterin muodostamiseen (ks
http://hl7.org/fhir/dataelement.html#standardization ja http://simplifier.net) tai koordinoida tätä työtä.
Yhteentoimivuuskeskus voisi myös osallistua FHIR PHR-profiilien kehittämiseen ja edistää tätä työtä myös
kansainvälisellä tasolla.
• Erilaisten terveys- ja hyvinvointipalvelujen yhteenliittämiseksi tarvitaan yhtenäiset hyvinvointitietojen hallintaan
soveltuvat tietoarkkitehtuurimallit. Tiedon laatu ja vertailukelpoisuus on oltava määriteltynä, jotta sitä voidaan
luotettavasti hyödyntää terveydenhuollon palvelujen tuottamisessa.

7.4 Sote-ja hyvinvointitietojen yhdistäminen, asiakkaan tietojen hyödyntäminen hoidon ja palvelujen
tuottamisessa
• Menettelytavat tulee määritellä ja ohjeistaa. Ks. kyselyn kohta 1.6
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8) Lääketieteellinen, biolääketieteellinen ja
väestötason tai kansanterveydellinen tutkimus
8.1 Tietovarantojen hyödyntäminen tutkimuksessa, hoidon ja palvelujen yhteydessä kootun tiedon
jatkojalostaminen
• Tutkimuskäyttöön liittyvät yhteiset rajapintamäärittelyt ja toimintaprosessien määrittelyt puuttuvat. Samoin
tarvitaan määrittelyjä liittyen aineiston anonymisointiin. Biopankkien kokonaisarkkitehtuuri on hyvä pohja em.
määrittelytyölle.
8.2 Väestöstä valittuihin populaatioihin kohdistuvat lääke- ja interventiotutkimushankkeet
• Rajapintamäärittelyt puuttuvat. Arkaluonteisen tiedon tutkimuskäytön viitearkkitehtuuri on hyvä pohja
määrittelytyölle ja sisältää myös prosessikuvauksia.
8.3 Biopankkien ja genomitietojen hyödyntämiseen liittyvä tutkimus
• Kts. kpl 8.1. Yhteiset rajapintamäärittelyt ja toimintaprosessien määrittelyt puuttuvat. Samoin tarvitaan
määrittelyjä liittyen aineiston anonymisointiin. Biopankkien kokonaisarkkitehtuuri on hyvä pohja em.
määrittelytyölle.
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Sisältöalueet, joihin ei tullut vastaajilta korostuksia
/ ehdotuksia
1.7 Tietoturvallisuuden tekniset ja sovellustason ratkaisut

2) Sote-palvelutuotanto ja sen ohjaus
2.1 Potilashallinto, toiminnanohjaus, lähete/hoitopalauteratkaisut, asianhallinta
2.2 Laskutus, kustannusten kohdistaminen ja raportointi, palvelujen tuotteistus

3) Tilastointi ja johtaminen
3.1 Sote-palveluorganisaatioiden johtaminen, laaduntarkkailu ja palvelujen ohjaus
3.2 Väestötason yhteenvetotietojen kokoaminen päätöksentekoa ja palvelujen ohjausta varten

9) Avoin data sote-palveluihin, terveyteen ja hyvinvointiin liittyen
9.1 Palveluihin liittyvät saatavuus-, laatu- ja tilastotiedot jne.
9.2 Väestötason yhteenvetotiedot palveluista, terveysindikaattoreista ja hyvinvoinnista jne.
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Kysely osa 2: ehdotuksia tärkeimmiksi yhteentoimivuustyön
(kyselyn lopussa
kohde- ja sisältöalueiksi

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

vapaamuotoinen kysymys)
Asiakkaan itse hallinnoiman sähköisen terveys- ja hyvinvointitiedon tuonti ja
vienti terveyden- ja sosiaalihuollon järjestelmiin/stä
Omahoito, etähoito ja sähköinen asiointi
Hyvinvointisovelluksiin liittyvät sisällöt
Toimintatapojen määrittely ja ohjeistukset liittyen hyvinvointisovellusten
hyödyntämiseen terveydenhuollossa ja hyvinvointitietojen yhdistämiseen
kliinisiin SOTE-tietoihin
Sosiaalihuollon tietomallit sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteenliittämiseen
vaadittavat tietomallit ja standardit
Terveydenhuollon tietomallien ja tiedonsiirtostandardien jatkokehittäminen
Biopankkeihin ja laajemmin tiedon toissijaiseen hyödyntämiseen liittyvät
rajapintamäärittelyt
Yhteentoimivuuden ja määritystenmukaisuuden testauksessa hyödynnettävien
työkalujen kehittäminen
Monikanavainen viestintä eritasoisille toimijoille
Tietomallit ja tietosisällöt
Rajapintakuvaukset ja niiden soveltamisohjeet
Erillisohjelmistojen työpöytäintegraatiot
Lisäksi laaja joukko eri sisältöalueisiin kohdistuvia kommentteja, jotka huomioidaan
toimenpide-ehdotuksissa
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Yleisesti kohde- ja sisältöalueista
(kyselyn lopussa vapaamuotoinen kysymys)
Mitä muita keskeisiä kohdealueita, määrittelytarpeita tai standardeja tulisi huomioida yhteentoimivuustyön
jatkokehittämisessä?
• Yleisesti ottaen pitäisi pyrkiä siihen, että analysoidaan ja opiskellaan kv-standardeja kunnolla ennen kuin
lähdetään laajentamaan niitä paikallisesti. Jos standardi ei taivu käyttötarpeeseen, pitäisi myös osata luopua
tarvittaessa sen käyttöönotosta. Mikäli standardi otetaan käyttöön, tulisi myös seurata sen kehittymistä ja
tarpeen mukaan osallistua siihen, ja tarvittaessa siirtyä paikallisista soveltamisoppaista kansainvälisesti
sovittuihin.
Yhteentoimivuuskeskus voi toimia tässä roolissa vähintäänkin sparraajana. Yhteentoimivuuden vaatimukset,
testaus ja hyväksymiskriteerit tulisi huomioida jo määrittelyjä tehtäessä. Yksiselitteiset ja kaikkien speksiä
käyttävien tiedossa olevat (minimi) vaatimukset voisivat auttaa löytämään niitä kohteita, joissa testauksen
automatisoinnista ja muista testaukseen käytettävistä työkaluista olisi eniten hyötyä.
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