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Sisältö 

Sote-yhteentoimivuustyön organisointi ja toimenpide-ehdotukset 

• Eri toimintojen organisointi 
– toimintojen organisointi kyvykkyys- ja resurssitarpeiden näkökulmasta 

– toimintojen organisointi:  tarkennetut toimenpide-ehdotukset 

– sisältöaluekohtaiset toimenpide-ehdotusten tarkennukset 

• Toimijakohtaiset päätoimenpide-ehdotukset 

 

• Täydentää ja tarkentaa tulospaketin osiota 5a ”Yhteentoimivuustyön 
ohjaus ja koordinaatio - toimenpide-ehdotukset” 

• Pohjana aiemmat suositukset, nykytilanteen ja eri toimintojen analyysi, 
kyselyissä ja työryhmätapaamisissa esiin nostetut ideat ja painotukset 
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Sytke- työsuunnitelma - tavoitteet:  
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Lähdeviittaukset [] merkinnöillä viittaavat Sytke-toteutusraportissa kuvattuihin tapahtumiin ja haastatteluihin 

• 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) 
 
 



Työpaketit ja toimenpiteet 
• TP1: Ohjaus, viestintä ja milestonet 

– MS1: käynnistyskokous (4/2015) 

– 1-2 tilaisuutta, joissa tarkennetaan ja kootaan 
palvelutuottajien, yritysten ja viranomaisten tarpeita, 
näkemyksiä ja ideoita aiheeseen (4-5/2015) 

– MS2: linjausvaihtoehdot organisointi- ja rahoitusmallista 
ja toiminnan osa-alueista (6/2015) 

– linjausehdotukseen tai vaihtoehtoihin saatujen 
kommenttien käsittely (6-8/2015) 

– MS3: tuotosluonnoksen kommentointikierros ja sen 
pohjalta tehtävät tarkennukset (8-9/2015) 

– tuotosdokumentin / selvityksen viimeistely (9-10/2015) 

– MS4: tuotosdokumentin / selvityksen julkaisu ja tiedotus 
tuloksista (11/2015) 

– ohjausryhmän toiminta (3 etäkokousta), muu 
yhteydenpito 

– asiantuntijaryhmän toiminta (3 etäkokousta, vuorottelee 
ohjausryhmän kanssa) 

– projektiryhmän säännölliset palaverit 

– rahoittajien edellyttämät toteuttajien kustannus- ja 
rahoitustoteumien kokoaminen ja raportoinnit  

• TP2: Tarpeiden ja vaatimusten tarkennukset 
– rakenteisen jäsennyksen mukainen sähköinen kysely 

(5/2015) 

– avainhenkilöiden (asiantuntijaryhmä, erikseen nimettävät 
asiantuntijat) haastattelut: toimintamuodot, sisältöalueet 
(4/2015-8/2015) 

– kyselyn (5-6/2014) ja haastattelujen (9-10/2015) tulosten 
purku: nykytilan kehittämiskohteet, keskeisimmät 
tarpeet, saadut kehittämisehdotukset ja -ideat 

• TP3: Muualla käytettyjen toimintamallien ja 
parhaiden käytäntöjen selvittäminen (yleiskuva 4-
5/2014, tarkempi 9/2015) 
– Ranska (Interop Sante ja ASIP Sante), ml. asiantuntijoiden 

kanssa pidettävä tarkennuskokous 

– Englannin (NHS, PRSB, HSCIC) mallit ja tilanne 

– USA (S&I, ONC) ja Kanada (Health Infoway Standards 
Collaborative) 

– Tanska (Medcom) + muiden Pohjoismaiden tilanne 

• TP4: Tavoitetilan tarkennukset  - alustavat 3-
4/2015, viimeistellyt 5-9/2015 
– tavoiteltavat hyödyt eri toimijaryhmien näkökulmasta 

– toiminta-alueiden ja toimintamuotojen määrittely, 
tavoitteet ja rajausehdotukset 

– kuvaus tarvittavista resursseista ja kyvykkyyksistä 
toiminta-alueittain 

– ehdotus tai vaihtoehtoiset ehdotukset 
organisointimallista 

– ehdotukset positioinnista ja työnjaosta keskeisten 
sidosryhmien välillä 

– ehdotus toiminnan jatkuvuuden mahdollistavasta 
rahoitusmallista tai sen elementeistä 

• TP5: Toimenpide-ehdotukset  
– alustavat linjausehdotukset tarvittavista toimenpiteistä 

5/2015 

– tarkennetut ehdotukset eri osa-alueiden toiminnasta, 
organisointimallista ja rahoituksesta 10-11/2015 

– ehdotus käynnistämistoimenpiteistä 10-11/2015 
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Toimintojen organisointi kyvykkyys- ja 
resurssitarpeiden näkökulmasta 
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Toimintojen edellyttämät kyvykkyydet ja resurssit 
 • Ks. ”2 Yhteentoimivuustyön jäsennys” / Resurssit ja 

kyvykkyydet”  

• Eri toimintojen kyvykkyys- ja resurssitarveanalyysi tehty 
osana ”Yhteentoimivuustyön jäsennys” materiaalia  

• Tässä osiossa organisoinnin näkökulmasta sen tulosten 
pohjalta tehtäviä johtopäätöksiä toimenpide-ehdotuksia 
varten 
– Erityisesti: toimintojen organisoinnin keskittäminen vs. 

hajauttaminen, ”kentän toimijoiden” kytkeytyminen 
yhteentoimivuustyöhön, asiantuntijapalvelujen ja osaamisen 
kehittämisen kannalta keskeiset toiminnot 
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Key Activities – TOIMINNOT 

 - pääryhmittely 

B  
Yhteentoimivuus-

vaatimusten kokoaminen 
ja seuranta 

C  
Määrittelyjen etsiminen 

ja tuottaminen 

D  
Testaus ja verifiointi 

E  
Kehittämisen ja 
hankintojen tuki 

A Yhteentoimivuustyön 
organisointi ja rakenteet 
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Toimintojen edellyttämät kyvykkyydet ja 
resurssitarpeet 

 
• Toimintojen toteuttamiseen vaadittavien kyvykkyyksien ja osaamisresurssien luokittelu 
• Kyvykkyydet 

– 1 Suuri määrä osaajia 
– 2 Osaajia saatavilla 
– 3 Pieni määrä pitkälle erikoistuneita osaajia 

• Resurssit (rahoitus ja osaajat / osallistujat) 
– V Toiminnon tuottaminen edellyttää useita osallistujia vapaaehtoistyönä tai ”oman kotiorganisaation” 

kautta (ei pelkästään ”asiakkaita”) 
– 1 Onnistuu täysin tai pääosin osallistujien vapaaehtoistyönä tai omien organisaatioiden kautta 
– 2 Vaatii hieman dedikoituja resursseja tai erillisrahoitusta 
– 3 Vaatii runsaasti dedikoituja resursseja ja rahoitusta 
– X Tekeminen kohdistuu muutamiin eri sisältöalueisiin eri sisältoisenä, kokonaisresurssit riippuvat kuinka 

moniin alueisiin kohdistetaan 
– XX Tekeminen kohdistuu lukuisiin eri sisältöalueisiin eri sisältoisenä, kokonaisresurssit riippuvat kuinka 

moniin alueisiin kohdistetaan 

• ”X” tai ”XX” toiminnot kohdistuvat muutamiin tai lukuisiin eri sisältöalueisiin tai projekteihin eri 
sisältöisenä, jolloin on päätettävä mihin sisältöihin tekemistä erityisesti kohdistetaan 

• Mikäli kohdassa ei ole X- tai XX-merkintöjä, on toiminta pitkälti keskitettävissä ja vakioitavissa 
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Key Activities – TOIMINNOT 

sekä niiden edellyttämät  
kyvykkyydet ja resurssit 

B Yhteentoimivuusvaatimusten 
kokoaminen ja seuranta 
12) Vaatimusten ja kehittämiskohteiden 
kokoaminen ja priorisointi ratkaisujen 
käyttäjiltä / sote-palvelujen tuottajilta 2,V3X 
13) Vaatimusten, kehittämiskohteiden ja 
ratkaisuehdotusten kokoaminen ja 
priorisointi ratkaisujen ja tietojärjestelmien 
tuottajilta 2,V2X 
14) Kansainvälisen kehityksen seuranta ja 
siitä tiedottaminen 3,2XX 

C Määrittelyjen etsiminen ja tuottaminen 
15) Valmiiden määrittelyjen ja standardien etsiminen 3,V2XX 
16) Standardien arviointi ja valinta 3,V2X 
17) Kansainvälisten määrittelyjen paikallistaminen 3,3X 
18) Uusien kotimaisten määrittelyjen / soveltamisoppaiden tai 
standardien tuottaminen 3,V3X 
19) Uusien kansainvälisten määrittelyjen / soveltamisoppaiden tai 
standardien tuottaminen 3,V3X 
20) Vaikuttaminen kansainvälisten määrittelyjen kehittämiseen siten että 
meiltä tulevat tarpeet huomioidaan 2,V2XX 
21) Julkaistavien määrittelyjen ja soveltamisoppaiden laadunvarmistus 
(kommentointien / äänestysten järjestäminen ja palautteen huomiointi) 
2,V2X 

D Testaus ja verifiointi 
22) Yhteentoimivuuden testausvälineiden tuottaminen tai tarjoaminen 3,3X 
23) Yhteentoimivuuden testaus- ja kokeiluympäristöjen / testaustapahtumien 
tarjoaminen hyväksyttyihin määrittelyihin 3,V2X 
24) Rajapinta- ja standardimäärittelyjen mukaisuuden yhteentoimivuustestaus 
(testauspalvelut) 3,V3X 
25) Tuotesertifiointi eli tuotteille myönnettävät sertifikaatit määritysten 
mukaisuudesta 3,3X 
26) Osaajien sertifiointi eli asiantuntijoille myönnettävät sertifikaatit tiettyjen 
standardien tai määrittelyjen hallinnasta, kokeiden järjestäminen 3,3X 
27) Tuoterekisterit / testaustulosrekisterit, yhteentoimivien tuotteiden esiin 
nostaminen 2,2 
28) Yhteentoimivuusdemojen järjestäminen 2,V3X 

E Kehittämisen ja hankintojen tuki 
29) Yhteentoimivuus- ja standardiosaamisen kehittäminen 
ja koulutus 3,2X 
30) Standardien ja määritysten helpdesk (kysymyksiin 
vastaaminen) 3,V2X 
31) Hankintaprojektien tukeminen ja neuvonta 3,3XX 
32) Kehittämisprojektien / tuotekehityksen tukeminen ja 
neuvonta 3,3XX 
33) Yhteentoimivuutta kehittävien projektien 
rahoittaminen (esim. avustusten, määrärahojen tai yhteis- 
tai jäsenrahoituksen kautta) 2,3XX 
34) Yhteentoimivuusosaamisen tarjoaminen hankinta- tai 
kehitysprojektien käyttöön asiantuntijapalveluina 3,3XX 
35) Sosiaali- ja terveyspalveluiden uusien 
toimintakonseptien kehittämisen tukeminen 
yhteentoimivuusnäkökulman osalta 3,V2XX 

A Yhteentoimivuustyön organisointi ja rakenteet 
1) Eri osapuolet kokoavien yhteistyöfoorumien organisointi 1,V2X 
2) Pysyvien työryhmien toiminnan järjestäminen ja aktivointi 2,V2X 
3) Yhteentoimivuusmäärittelyjä tuottavien projektien vetäminen / 
hallinnointi 2,2X 
4) Määritysten kokoaminen ja saatavuuden varmistaminen yhteen 
katalogiin tai tietovarastoon 2,2 
5) Osallistuminen kansainvälisiin yhteisprojekteihin, joilla kehitetään 
yhteentoimivuutta 3,V3X 
6) Eri osapuolten osallistumisen tukeminen standardointi- ja 
yhteentoimivuustoiminnassa 2,3X 
7) Määritysten hyväksyttäminen äänestysten kautta 2,V2X 
8) Osallistuminen kansainvälisiin äänestyksiin 3,V2X 
9) Määritysten virallistaminen ja suositusten sitovuus 
viranomaistoiminnan kautta 3,2 
10) Tiedottaminen / uutiskirje toimintaan osallistuville 1,2X 
11) Ulkoinen tiedotus, tietoisuuden lisääminen 1,2X 
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Kyvykkyys- ja resursointijohtopäätöksiä toimintojen organisointiin 
• Kyvykkyys 3-kohdat: potentiaalia osaajien markkinaehtoiselle toiminnalle (konsultointipalvelut), 

erityisesti X- ja XX-kohdissa joissa myös vaaditaan paljon resursseja 
• Mahdollisuuksia keskittää ja vakioida tekeminen: yhteentoimivuustyön organisoinnin ”yhteisiä 

ydintoimintoja” tai toimintoja, joiden mandaatti järkevää keskittää tietylle toimijalle 
– Kohdat, joissa ei X-merkintöjä 

• Resurssitarpeet kertautuvat XX-kohdissa, joissa suuri määrä potentiaalisia työkohteita tai 
hyödyntäjiä 

• Koulutustarjonnan kehittäminen yliopistojen + standardointijärjestöjen / konsulttien ja 
koulutuspalveluja tarjoavien (myös ulkomaiset) kanssa 
 

• Seuraavilla kalvoilla priorisoituna (kysely osa 1 painotusten mukaisesti) toimintojen 
organisointiin 
– Toiminnot, joissa keskittämisestä merkittävimmät hyödyt 
– Toiminnot, joiden hajauttaminen erityisen perusteltua 
– Toiminnot, joissa optimitilanteessa pieni määrä toimijoita tai erikoistumista sisältöalueesta 

riippuen, tai hieman kilpailua 
– Toiminnot, joissa erityisesti potentiaalia asiantuntijapalveluille 
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Toiminnot, joissa keskittämisestä merkittävimmät hyödyt 
• Keskittäminen mahdollisimman pieneen määrään toimijoita tai ”osoitteita” 

– Määritysten kokoaminen ja saatavuuden varmistaminen yhteen katalogiin tai tietovarastoon (4) 
• Pohjaa: Sote KA standardisalkku, HL7 Finland rajapintakartta, Kela/Kanta noudatettavat määrittelyt, SFS Online kokoelmat 

– Määritysten virallistaminen ja suositusten sitovuus viranomaistoiminnan kautta (9) 
– Tuoterekisterit / testaustulosrekisterit, yhteentoimivien tuotteiden esiin nostaminen (27) 

• Valviran tuleva sote-tietojärjestelmien rekisteri (sis. Kelan yhteistestauksen tulokset), IHE International Connectathon Results 
Browser, tuleva Omakanta omatietovarantoon liittyvien sovellusten hakemisto 

• Asiakastarpeiden näkökulmasta keskittäminen ja ”yhdistäminen” yli eri sisältöalueiden järkevää: 
– Tiedottaminen / uutiskirje toimintaan osallistuville (10) 
– Kansainvälisen kehityksen seurannan koordinointitehtävät (14x) 
– Vaatimusten, kehittämiskohteiden ja ratkaisuehdotusten kokoaminen ja priorisointi ratkaisujen ja 

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

käyttäjiltä / sote-palvelujen tuottajilta (12) 
– Julkaistavien määrittelyjen ja soveltamisoppaiden laadunvarmistuksen organisointi (kommentoinnit, 

äänestykset, palautteiden huomiointi) (21x) 
– Pysyvien työryhmien toiminnan järjestäminen ja aktivointi (2) 
– Ulkoinen tiedotus, tietoisuuden lisääminen (11) 
– Standardien ja määritysten helpdesk ja mentorointipalvelu organisointi (30x) 
– Määritysten (kotimainen) hyväksyttäminen äänestysten kautta (7) 
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Toiminnon  
sijoitus  
priorisointi- 
Kyselyssä: 
TOP11 
TOP12-23 



Toiminnot, joissa optimitilanteessa pieni määrä toimijoita tai 
erikoistumista sisältöalueesta riippuen, tai hieman kilpailua  

• Eri sisältöalueilla tai kansainvälisen vaikuttamisen näkökulmasta järkevää organisoida erikseen 
– Eri osapuolet kokoavien yhteistyöfoorumien organisointi (1) 

• Koordinointi- ja ohjausryhmät yhteisiä, ”työskentelyryhmissä” keskittyminen kunkin ryhmän ydinosaamiseen 
• Keskeisimmille sisältöalueille tarvitaan omat ”kotipesät” 
• Huolehdittava myös kansainvälisistä jäsenyyksistä / yhteyksistä, jotka käytännössä muodostuvat asiantuntijoiden kautta 

– Yhteentoimivuuden testausvälineiden tuottaminen tai tarjoaminen (22) 
– Kansainvälisen kehityksen seuranta (14x) 
– Julkaistavien määrittelyjen ja soveltamisoppaiden laadunvarmistuksen toteuttaminen (kommentoinnit, äänestykset ja palautteen 

huomiointi) (21x) 
– Vaikuttaminen kansainvälisten määrittelyjen kehittämiseen (20) 
– Osallistuminen kansainvälisiin äänestyksiin (8) 
– Osaajien sertifiointi (26) 

• Sopiva määrä kilpailua tai erikoistumista tarpeellista markkinoiden toimivuuden näkökulmasta 
– Yhteentoimivuuden testaus- ja kokeiluympäristöjen / testaustapahtumien tarjoaminen (23) 
– Rajapinta- ja standardimäärittelyjen mukaisuuden yhteentoimivuustestauspalvelut (24) 
– Tuotesertifiointi eli tuotteille myönnettävät sertifikaatit (25) 

• Muista syistä luonteva pienehkö joukko toimijoita 
– Eri osapuolten osallistumisen tukeminen standardointi- ja yhteentoimivuustoiminnassa (6) – tukimuotoja ja rahoituslähteitä 

useita 
– Yhteentoimivuusdemojen järjestäminen (28x) – edellyttää erityisosaamista demojen / standardien  
– Yhteentoimivuutta kehittävien (yhteis- tai pilotti)projektien rahoittaminen (33) –  TKI-rahoituslähteitä useita, eri tarkoituksiin 
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Toiminnon  
sijoitus  
priorisointi- 
kyselyssä: 
TOP11 
TOP12-23 

(Suluissa oleva numero viittaa toiminnon tunnisteeseen Yhteentoimivuustyön toimintojen jäsennyksessä, osa toiminnoista tarkennettu tai jaettu ”organisointi / 
toteutus” osiin tätä analyysiä varten) 



Toiminnot, joiden hajauttaminen erityisen perusteltua 
• Projekti-, organisaatio- tai yrityskohtaisten tarpeiden täyttämiseksi 

– Omien vaatimusten ja kehittämiskohteiden esittäminen ja yhteinen priorisointi (12) (13) 
– Valmiiden määrittelyjen ja standardien etsiminen, arviointi ja valinta, tarvittaessa tukipalveluja hyödyntäen 

(15) (16) (30) 
– Testausvälineiden, testausympäristöjen ja testaustapahtumien ja demojen hyödyntäminen / osallistuminen 

(22) (23) (24) (28) 
– Osallistuminen oman toiminnan kannalta keskeisiin ryhmiin (1) (2) (6x) 
– Yhteentoimivuusosaamisen kasvattaminen koulutuksiin osallistumalla (29x) 
– Tuote- ja palvelukehitys ja sen yhteydessä tarvittaessa uusien määrittelyjen tai soveltamisoppaiden 

tuottaminen (3x) (16) (17) (32) 
– Vaikuttaminen kv-määrittelyjen kehittämiseen siten että tarpeet huomioidaan (20) 
– Osallistuminen kansainvälisiin yhteisprojekteihin, joilla kehitetään yhteentoimivuutta (5) 
– Organisaatiokohtaiset kehittämis- ja hankintaprojektit ja niiden yhteydessä tarvittaessa uusien määrittelyjen 

tai soveltamisoppaiden tuottaminen (3x) (16) (17) (31) 
– Uusien toimintakonseptien kehittämisessä yhteentoimivuuden hyödyntäminen ja kehittäminen (35x) 
– Osallistuminen äänestyksiin ja kommentointeihin, palautteen antaminen (7) (8) (21x) 
– Omien tuotteiden ja palvelujen sertifiointi ja tulosten esiin nostaminen / rekisteröinti (25) (26) (27) 
– Yhteentoimivuutta kehittävien projektien toteuttaminen ja niihin rahoituksen hankinta (33) 
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Toiminnon  
sijoitus  
priorisointi- 
Kyselyssä: 
TOP11 
TOP12-23 

Tässä osiossa toimintoja sovitettu ja yhdistetty ”hajautus / kentän toiminta” näkökulmasta, järjestys perustuu eri rivien priorisointi-sijoituksen keskiarvoon  
HUOM. tässä osiossa toimintojen järjestyksessä huomioitava, että priorisointikyselyn vastaajat tehneet pisteytyksen yhteentoimivuuskeskus näkökulmasta – aiheet joilla matala  
prioriteetti voivat olla tarpeellisia ja tärkeitä, mutta eivät vastaajien mukaan ”keskuksen toimintana” 



Toiminnot, joissa erityisesti potentiaalia asiantuntijapalveluille ja 
osaamisen kasvattamiselle 

• Yhteentoimivuusmäärittelyjä tuottavien projektien vetäminen / hallinnointi (3x) 
• Valmiiden määrittelyjen ja standardien etsiminen (15) 
• Standardien arviointi ja valinta (16) 
• Yhteentoimivuus- ja standardiosaamisen kehittäminen ja koulutus (29) 
• Osallistuminen kansainvälisiin yhteisprojekteihin, joilla kehitetään yhteentoimivuutta (5) 
• Standardien ja määritysten helpdesk ja mentorointipalvelu toteuttaminen (30x) 
• Uusien kotimaisten määrittelyjen / soveltamisoppaiden tai standardien tuottaminen (18) 
• Yhteentoimivuusdemojen järjestäminen (28x) 
• Uusien toimintakonseptien kehittämisen tukeminen yhteentoimivuuden osalta (35) 
• Kehittämisprojektien / tuotekehityksen tuki ja neuvonta (32) 
• Kansainvälisten määrittelyjen paikallistaminen (17) 
• Hankintaprojektien tuki ja neuvonta (31) 
• Yhteentoimivuusosaamisen tarjoaminen hankinta- tai kehitysprojektien käyttöön 

asiantuntijapalveluina (34) 
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Toiminnon  
sijoitus  
priorisointi- 
Kyselyssä: 
TOP11 
TOP12-23 

HUOM. tässä osiossa toimintojen järjestyksessä huomioitava, että priorisointikyselyn vastaajat tehneet pisteytyksen yhteentoimivuuskeskus 
näkökulmasta – aiheet joilla matala prioriteetti voivat olla tarpeellisia ja tärkeitä, mutta eivät vastaajien mukaan ”keskuksen toimintana” 



Toimintojen organisointi:  
tarkennetut toimenpide-ehdotukset 
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Key Activities – TOIMINNOT 

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) 

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 

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 yhteis- 
tai 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 
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Prosessit 

• Ohjaus ja ryhmien toiminta 
– Ohjaus ja koordinointi, rahoitus 
– Hyväksyttämiset, virallistamiset 
– Sisältötyöryhmien fasilitointi 
– Yhteentoimivuusprojektien vetäminen / hallinnointi, osallistuminen 

• Määrittelyn ydinprosessi 
– Tarpeiden seuranta 
– Määrittelyjen etsiminen  ja arviointi 
– Määrittelyjen (myös soveltamisopas ja standardi) tuottaminen 

• Tukiprosessit:  
– Koulutus ja osaamisen kehittäminen 
– Projekti- tai asiakaskohtainen tuki 
– Kommentoinnit ja äänestykset 
– Tiedotus 
– Kv seuranta ja kv osallistumisen koordinointi 
– Testaus ja sertifiointi  

• Toteutus verkostossa määriteltyjen vastuiden mukaisesti 
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 Key Activities - TOIMINNOT 

1) Tarpeiden seuranta: 
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Tarpeiden seurantaa ja 
ratkaisujen kehittämistä 
tukevat toiminnot 

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) 

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 
yhteis- tai 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 
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Toimintokohtaiset toimenpide-ehdotukset 
toiminnan osa-alueittain: organisointi ja rakenteet 

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 
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1 ja 2 tarvittavat yhteistyöfoorumit ja pysyvät 
työryhmät 

• Ks. Organisointiehdotus (osio 5a) 
• Ohjausryhmä sote- ja hyvinvointialan yhteentoimivuudelle ja standardeille, osana sote ICT 

ohjausrakennetta 
• Sote- ja hyvinvointialan yhteentoimivuusfoorumi 

– Foorumin sihteeristö tukemassa kaikkien ryhmien toimintaa 
– Sisältöryhmä ja tekninen ryhmä ohjaamassa ja priorisoimassa työkohteita + toiminnan 

painotuksia 

• Yhteentoimivuustyöryhmien ”sateenvarjo-organisoituminen” 
– Yhteentoimivuusfoorumin tekninen ryhmä 
– IHE Finland 
– HL7 Finland Personal Health SIG 
– SFS SR301 
– THL koodistopalvelun tiimi 
– JHS yhteentoimivuusryhmät 
– Maakuntien yhteisen ICT:n ja maakuntien omien ryhmien organisointi 
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1 ja 2 tarvittavat yhteistyöfoorumit ja pysyvät 
työryhmät ja toimenpiteiden vastuutahot 

• Ks. Organisointiehdotus (osio 5a)  
• Ohjausryhmä sote- ja hyvinvointialan yhteentoimivuudelle ja standardeille, osana sote ICT 

ohjausrakennetta (STM, VM, Kuntaliitto, ”ohjausyksikkö”) 
• Sote- ja hyvinvointialan yhteentoimivuusfoorumi (STM, THL, HL7, Kela, Kuntaliitto, SFS) 

– Foorumin sihteeristö tukemassa kaikkien ryhmien toimintaa (Maak./THL/STM/Kuntaliitto/HL7) 
– Sisältöryhmä (THL, STM, Kuntaliitto, IHA) ja tekninen ryhmä (HL7, STM, SFS, ) ohjaamassa ja 

priorisoimassa työkohteita + toiminnan painotuksia 

• Yhteentoimivuustyöryhmien ”sateenvarjo-organisoituminen” 
– HL7 Finland tekninen komitea ( Yhteentoimivuusfoorumin tekninen ryhmä) 
– IHE Finland (HL7/IHE Finland) 
– HL7 Finland Personal Health SIG 
– SFS SR301  (SFS) 
– THL koodistopalvelun tiimi (THL, STM, Kela) 
– JHS yhteentoimivuusryhmät (VM, Juhta) 
– Maakuntien yhteisen ICT:n ja maakuntien omien ryhmien organisointi ja ohjaus (Maakuntien ICT-

palvelukeskus, VM, STM, Kuntaliitto) 
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3) Yhteentoimivuusmäärittelyjä tuottavien 
projektien vetäminen / hallinnointi 

• Yksityiskohtaisia yhteentoimivuuden määrittelyjä tuottavat projektit ovat osa 
toiminnan kehittämiseen liittyviä projekteja / hankkeita tai nojautuvat niiden 
tavoitteisiin 

• Lähes kaikki projektit toteutetaan hajautetusti ja ovat määräaikaisia: tuottavat 
usein määrittelyjä yhteentoimivuutta varten 

• Osa projekteista yhteisesti ”valtakunnallisesti” sovittavia ja toteutettavia 
– Projektien kohteet sekä ylhäältä alas ohjatusti että kentän ehdotuksista yhteiset kohteet 

priorisoimalla 
– Tavoitteena yhteisprojektit myös ”alueellisessa” kehittämisessä 

• Projektien suunnittelussa huomioitava yhteentoimivuustyöhön liittyvät 
määrittely-, toteutus- ja integraatiotehtävät 
– Valmiiden määrittelyjen ja standardien etsiminen, arviointi ja soveltaminen 
– Rahoitus varattava integraatioiden ”molempien päiden” toteuttamiseen 
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4) Määritysten kokoaminen ja saatavuuden 
varmistaminen yhteen katalogiin tai tietovarastoon 
• Keskitetty ylläpito ja avoin saatavuus verkon kautta 

– Myös viitatut määrittelyt avoimesti saatavilla aina kun mahdollista 

– Ylläpitofoorumi: Yhteentoimivuusfoorumi (päävastuu THL tai maakuntien yhteinen ICT) 

• Keskeisimmät lähtökohdat 
– Sote KA-standardisalkut (Sote KA standardisalkku, Kanta tekniset määrittelyt luettelo, 

sosiaalihuollon standardisalkku, sote sähköisen asioinnin standardisalkku / SADe) 

– HL7 Finland rajapintakartta (useita hakemistoja eri lähtökohdista) 

• Muita lähtökohtia 
– JHS 181 Standardisalkku 

– SFS standardikokoelmat 

– Eri standardointi- ja profilointijärjestöjen standardiluettelot 
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5) Osallistuminen kansainvälisiin yhteisprojekteihin, 
joilla kehitetään yhteentoimivuutta 

• Yhteisen tekemisen / rahoituksen kautta osallistumiset projekteihin, joilla 
laaja hyödynnettävyys / joilla luodaan pohjaa laajalle hyödynnettävyydelle 

• Eri toimijat luontevasti mukaan kansainvälisiin projekteihin omien 
tavoitteidensa mukaisesti 
– Valmiuksien luonti kansainväliseen yhteistyöhön 

• Kansainvälisten ”avainprojektien” esim. EU keskitetty seuranta ja 
raportointi osana kv-seurantaa 
– Pohjaa jo mm. HL7 kv-seurantaprojekti, THL/Kela kv-projektien osallistumiset 

• Avainprojekteja lähivuosina mm.  
– CEF (Connecting Europe Facility), Interoperability Conformity Assessment  
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6) Eri osapuolten osallistumisen tukeminen 
standardointi- ja yhteentoimivuustoiminnassa 

• Tavoitteena varmistaa, että tarvittavat näkökulmat tulevat 
huomioitua määrittelyjen / standardien tuottamisessa 

• Nykymalleja esim. SFS:n, HL7 Finlandin ja Englannin 
(ministeriö) tuet standardointiin ja kokouksiin osallistumiselle 
ja matka-apurahat 

• Toimenpiteitä:  

– Nykyiset instrumentit säilytetään käytössä 

– Sisällöllisen (mm. tietosisältöjen asiantuntijaryhmät) ja teknisen 
standardoinnin yhteensovittaminen Yhteentoimivuusfoorumissa 
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7) Määritysten hyväksyttäminen äänestysten kautta 
8) Osallistuminen kansainvälisiin äänestyksiin 

• Tavoite: konsensukseen perustuvien määrittelyjen hyväksyminen, laadun ja 
toteutettavuuden varmistus 
– Ensisijaisesti kv-standardien / määrittelyjen soveltamisoppaat ja profiilit 

• Kotimainen taso: keskitetään hoidettavaksi yhteentoimivuusfoorumissa 
– Pohja: HL7 Finland äänestysmenettely  

• äänestäjän äänimäärä suhteessa osallistumistasoon / toiminnan volyymiin, äänestyksen äänikynnys, 
hyväksyvien määrä/osuus jne. 

• Kansainvälinen taso:  
– Seuranta osana kv-seurannan organisointia 

– Koordinointi ja tarvittaessa yhteinen kannanmuodostus ensisijaisesti 
yhteentoimivuusfoorumin kautta 

– Äänestys / vaikuttaminen kunkin kv-organisaation ”paikallisen edustuksen” kautta (esim. 
HL7, IHE, SFS -> ISO, CEN..) 
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9) Määritysten virallistaminen ja suositusten 
sitovuus viranomaistoiminnan kautta 

• Kansallisiin tietojärjestelmäpalveluihin liittyvä määrittelyjen 
virallistaminen 
– Viranomaistoiminta lain mukaisilla valtuuksilla: määräykset ja määrittelyt 

THL (ja tarvittaessa) Kela (mm. olennaiset vaatimukset) 

• Mahdollisuus velvoittaa käytettäväksi myös muita keskeisiä 
määrittelyjä  
– Aiheiden päättämiseen ohjausryhmätaso hyödynnettävissä 

• Suositukset ja sisällyttäminen standardisalkkuun mahdollista myös 
ilman ”määräämistä” 
– ”Virallistamisen” alempi taso 
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10) Tiedottaminen / uutiskirje toimintaan 
osallistuville 

• Keskittäminen yhteentoimivuus- ja standarditoiminnan osalta 
yhteentoimivuusfoorumiin 

– ”Yleiskuvatieto”, mitä käynnissä, mitä lähdössä liikkeelle, äänestykset, 
tapahtumat jne.  

• Lisäksi tarvittaessa eri osa-alueiden tai toimijoiden ”omia” 
tiedotteita 

• Jo toimivia esimerkkejä: HL7/IHE Finland kuukausitiedote, THL 
koodistopalvelutiedotteet, SFS SR 301 postituslista, HL7 Finland 
postituslistat (tekninen komitea, IHE Finland, Personal Health SIG) 
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11) Ulkoinen tiedotus, tietoisuuden lisääminen 

• Keskittäminen yhteentoimivuusfoorumiin ja ohjausryhmään  

• Sidosryhmien kanavien hyödyntäminen keskeistä 

• Tiivistelmät ja lehdistötiedotteet ”isoista uutisista” 

• Näkyvyys ”yhteentoimivuuden osaamiskeskuksena” 
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Tukitoimintojen organisoinnin keskeisiä elementtejä 
• Ohjaus, johtaminen ja organisointi 

– Ks. 5a organisointiehdotus 

• Yhteistyöfoorumit 
– Sote-yhteentoimivuustyön ”sisäiset”  

• Yhteentoimivuusmäärittelyjen valinta, tuottaminen, kommentointi, hallinta 
• Sisällön asiantuntemusta ja teknistä asiantuntemusta kokoavat ryhmät 

– Sote-yhteentoimivuustyön ”ulkoiset”  
• toimialan muut työryhmät, toimialariippumaton yhteistyö, osallistumiset kv-ryhmiin ja 

organisaatioihin 

• Laadunvarmistus ja määritysten tuki 
– Katselmoinnit, äänestykset, tarkistuslistat, valmiit pohjat ja ”kaavaimet” 
– Työkalut ja välineet 
– Rajattu tuki määrittelyjen arviointiin ja tuottamiseen ryhmissä ja projekteissa 
– Asiantuntijoiden kokoaminen ja löydettävyys 

• Jäsenyyksien hallinta 
– Kotimaiset jäsenyys- ja osallistumismallit 
– Ulkomaiset jäsenyysmallit 
– Jäsenmaksut, projektimaksut, palvelujen hinnoittelu jne. 

• Tiedotus ja viestintä 
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Toimintokohtaiset toimenpide-ehdotukset 
toiminnan osa-alueittain: vaatimusten kokoaminen ja seuranta 

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 
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12) Vaatimusten ja kehittämiskohteiden kokoaminen ja 
priorisointi ratkaisujen käyttäjiltä / sote-palvelujen tuottajilta 

• Ensisijaisesti konkreettisten (ulkoisten tai yhteisten) kehittämisprojektien 
kautta tarpeiden kokoaminen, priorisointi ja määrittelyjen edistäminen 

• Toisena pääkanavana top-down kansallinen ohjaus (mm. strategiat) 

• Yhteisissä tarpeissa pääfoorumi yhteentoimivuusfoorumin sisältöryhmä TAI 
aihekohtaiset tarkemmat työryhmät, joissa käsitellään asiat tarkemmalla 
tasolla 

• Yhteisten kohteiden valinta ja priorisointi yhteentoimivuusfoorumissa 

• Laajavaikutteiset yhteiset soveltamiskohteet ja niihin kansallinen rahoitus 

• Erityishuomio riittävässä ”vaatimusten” tarkkuudessa ja jatkumossa 
sisällöllinen -> toteutusta tukeva määrittely 
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13) Vaatimusten, kehittämiskohteiden ja ratkaisuehdotusten 
kokoaminen ja priorisointi ratkaisujen ja tietojärjestelmien tuottajilta 

• Ensisijaisesti konkreettisten (ulkoisten tai yhteisten) 
kehittämisprojektien kautta tarpeiden kokoaminen, priorisointi ja 
määrittelyjen edistäminen 

• Toisena pääkanavana top-down kansallinen ohjaus (mm. strategiat) 

• Yhteentoimivuusfoorumin sisällölliseen ryhmään, tekniseen 
ryhmään tai  aihekohtaiset tarkemmat ryhmät 

• Kumppanuuksien ja ekosysteemin muodostaminen keskeinen 
tavoite 

• Konkreettiset ja riittävän tarkat vaatimukset sekä määrittelyt 
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14) Kansainvälisen kehityksen seuranta ja siitä 
tiedottaminen 

• Seurattavien kohteiden määrittely ja priorisointi: 
yhteentoimivuusfoorumi / sihteeristövalmistelu ja osallistujien 
priorisointi 

• Tieto käynnistyvistä kansainvälisistä kohteista ja määrittelyistä: kv-
ryhmiä muutenkin seuraavat ryhmät ja toimijat 
– Seurantaan ja ”raportointiin” yhteiset toimintatavat ja pohjat 

– Keinot ”hälyttää” keskeisiin kohteisiin vaikuttamista tarvittaessa, ks. 
toiminto 20 

• Foorumin yhteisiä resursseja tarvittaessa yhdessä priorisoitujen 
keskeisten kohteiden seurantaan 

34 

TOP11 



Toimintokohtaiset toimenpide-ehdotukset 
toiminnan osa-alueittain: Määrittelyjen etsiminen ja tuottaminen 

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) 
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15) Valmiiden määrittelyjen ja standardien etsiminen 
16) Standardien arviointi ja valinta 

• Esitettyihin tarpeisiin (projektit, työkohde-ehdokkaat) tai 
hyväksyttyihin työkohteisiin 

• Reitit 

– Standardisalkusta / määrittelyjen luettelosta / katalogista 

– Kansainvälisen seurannan kautta 

– Eri kv-ryhmiä seuraavien työryhmien kautta 

• Mahdollinen yhteentoimivuusfoorumin (tai joidenkin sen 
toimijoiden) tarjoama tukipalvelu (esim. kaksivaiheinen) 
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Standardien arviointi- ja valintaprosessin tehtävät: alustava ja 
yksityiskohtainen arviointi 

37 
[Mykkänen JA, Tuomainen MP. An evaluation and selection framework for interoperability standards. 
Inform Software Tech 2008:50(3):176-197.] 



17) Kansainvälisten määrittelyjen paikallistaminen 
18) Uusien kotimaisten määrittelyjen / soveltamisoppaiden tai standardien tuottaminen 

19) Uusien kansainvälisten määrittelyjen / soveltamisoppaiden tai standardien tuottaminen 

• Tapahtuu projekteissa 
• Tapahtuu tarvittaessa 

– Standardisalkun ja määrittelyjen tietovarannon kautta päällekkäisyyksien välttäminen 
– Ensisijaisesti mahdollisimman suoraan kansainvälisten määrittelyjen ja 

soveltamisoppaiden soveltaminen 
• Myös niiden tuottamiseen osallistuminen  

• Valtakunnallisten soveltamisoppaiden tuottaminen voi tapahtua yhteisten 
projektien kautta 

• Projektissa tehty soveltamisopas voidaan tuoda valtakunnallisesti 
hyväksyttäväksi 

• Projektin vetovastuu työkohteesta riippuen: sote-palveluntuottajat, 
viranomaiset, maakuntien ICT-palvelukeskus, yritykset, TKI-toimijat 

• Tieto projekteista ja työkohteista yhteentoimivuusfoorumin kautta, foorumin 
osallistujien asiantuntemuksen hyödyntäminen ja vaikutusmahdollisuudet 
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20) Vaikuttaminen kansainvälisten määrittelyjen kehittämiseen 
siten että meiltä tulevat tarpeet huomioidaan 

• Ks. toiminto 14 kv. kehityksen seuranta 

• Foorumin kautta koordinoidusti: 
– Äänestykset 

– Kommentoinnit 

– Kansainväliseen työhön työkohteiden ehdottaminen 

– Kv. työryhmiin osallistumiset (tai ryhmien vetäminen) tarvittaessa suoraan 
asiantuntijoiden kautta, tilannetieto työskentelystä foorumin kautta 

– Yhteisesti priorisoitujen kohteiden osallistumiseen tai vetämiseen tukea, 
esim. matkat, yhteisprojekteissa rahoitus 
• Järjestetään ensisijaisesti aiheryhmien kautta 
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21) Julkaistavien määrittelyjen ja 
soveltamisoppaiden laadunvarmistus  

• Työryhmien (aiheryhmät, yhteentoimivuusfoorumin sisällöllinen ja tekninen 
ryhmä) kautta tapahtuva työskentely 

• Laadunvarmistuksesta vastaa määrittelyjä tuottava projekti  
• Tukea yhteentoimivuusfoorumista ja aiheryhmistä: 

– Ensisijaisesti tähtäin kansainvälisten määrittelyjen ja standardien hyödyntämiseen, 
tarvittaessa tarkennukset (soveltamisoppaat, profiilit tai niiden kansalliset laajennukset) 

– Kommentointien / äänestysten järjestäminen tarvittaessa 
• Äänestykset etenkin uusien kohteiden soveltamisoppaista 

– Merkitys: riittävä merkittävyys, ”yhteisesti hyväksytty standardiksi” status 

• Uudet versiot aiemmin hyväksytyistä äänestykseen vain merkittävien muutosten johdosta: 
ensisijaisesti kommentointi ja kommenttien käsittely / huomiointi 

– Palautteen huomiointi 
• Aiheryhmien käsittely, määrittelyjä tuottava projekti huomioi palautteet 
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Toimintokohtaiset toimenpide-ehdotukset 
toiminnan osa-alueittain 

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 
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22) Yhteentoimivuuden testausvälineiden 
tuottaminen tai tarjoaminen 

• Testaus- ja toteutusvälineissä nojautuminen ensisijaisesti kv-
standardien kautta muodostuvaan välinetukeen 
– Verkoston osapuolten kautta mukana olo, seuranta ja hyödyntäminen 

mm. eurooppalaisissa hankkeissa, joissa kehitetään testauspalveluja 

• Testausvälineiden hyödyntäminen 

• Tarvittaessa erillisiä kehittämisprojekteja muiden 
yhteentoimivuuden testaustarpeiden edistämiseen, palvelujen 
ja välinetuen kehittämiseen tai käyttööönottoihin 
– Mm. IHE Europe Gazelle 
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23) Yhteentoimivuuden testaus- ja kokeiluympäristöjen / 
testaustapahtumien tarjoaminen hyväksyttyihin määrittelyihin 

• Hyötyjä mm. toteutustyön nopeutuminen, nopea palaute määrittelyistä, uusien 
ratkaisumallien koestaminen, kumppanuuksien ja verkostojen muodostuminen 

• Testaus- ja kokeiluympäristöjen verkostoihin, esimerkiksi yliopistopaikkakuntien 
testilaboratorioverkoston verifiointitoimintoihin yhteentoimivuus keskeisenä 
tekemisen ja testauksen kohteena mukaan 
– ks. Sampo-hankkeen tulokset 

• Testaustapahtumat: kansainvälisten testaustapahtumien mallien hyödyntäminen 
(tarvittaessa replikointi) ja osallistujien kokoaminen niihin 
– IHE Connectathon ja Continua Plugfest, uusia mahdollisuuksia mm. FHIR 

• Päällekkäisyyksien välttäminen ja vähentäminen 
– Mahdollisuus hyödyntää, edistää ja tehdä työnjakoa, esim. yllä mainitus suhteessa 

käyttäjieen ja toimittajien asiakastestaus- tai koulutusympäristöihin 
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24) Rajapinta- ja standardimäärittelyjen mukaisuuden 
yhteentoimivuustestaus (testauspalvelut) 

• Kansallisiin palveluihin Kelan yhteistestauspalvelu ja sen edelleen 
kehittäminen eri tyyppisten ”liittyjien” tarpeisiin 
– Lakisääteinen yhteentoimivuuden varmistaminen, yhteistestaus ja 

yhteentoimivuuden todentaminen 

• Tarvittaessa erillisiä kehittämisprojekteja muiden 
yhteentoimivuuden testaustarpeiden edistämiseen, palvelujen ja 
välinetuen kehittämiseen 
– Erityisesti nojautuminen testausalustoihin ja testauspalveluihin, joita 

kehitetään myös kansainvälisesti 

– Mm. IHE Europe Gazelle ja siihen pohjautuvat palvelut 
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25) Tuotesertifiointi eli tuotteille myönnettävät sertifikaatit 
määritysten mukaisuudesta 

• Kansallisiin palveluihin liittyen lakisääteinen sertifiointiprosessi – 
yhteentoimivuus + tietoturvallisuus viranomaistoimintana 
– Kelan yhteistestaustulokset yhteenveto osaksi Valviran rekisteriä 

hyväksytyistä sote-tietojärjestelmistä 

• Muilta osin nojautuminen ensisijaisesti kansainvälisiin malleihin 
– Mm. IHE Connectathon: ei ”sertifiointia” (viranomaishyväksyntä) vaan 

toimittajalle myönnettävä merkintä siitä että on testannut hyväksytysti 
muiden kanssa tietyn profiilin / määrittelyn avulla: suomalaiset entistä 
enemmän mukaan ja osallistumaan 

– Ks. esim. Connectathon results browser: http://connectathon-
results.ihe.net/  

45 

http://connectathon-results.ihe.net/
http://connectathon-results.ihe.net/
http://connectathon-results.ihe.net/
http://connectathon-results.ihe.net/


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

 • Standardiosaaminen jo joidenkin määrittelyprojektien 
asiantuntijoiden valintakriteerinä 

• Asiantuntijoiden sertifiointiin standardijärjestöjen palveluja, mm. 
HL7 certification exams (mm. CDA, HL7 v2, HL7 v3) 

• Yhteistyö erityisesti yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa – 
koulutus, kurssit, kurssien läpäiseminen 
– Yhteentoimivuus, standardit ja määrittelyt osaksi koulutusohjelmia, joilla 

tuetaan sote- ja hyvinvointipalvelujen ICT-palvelujen kehittämistä 

– Standardeihin ja yhteentoimivuuteen keskittyviä kursseja osaksi 
”vakiokoulutusohjelmia” – kertaluonteisesti järjestettyjä pohjia jo mm. 
Helsingin yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, 
Turun yliopisto, Laurea-amk, Savonia-amk 
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27) Tuoterekisterit / testaustulosrekisterit, 
yhteentoimivien tuotteiden esiin nostaminen 

 • Valviralle tulossa sote-tietojärjestelmien rekisteri 

– Rekisteriin suunniteltu jatkossa myös järjestelmien käyttötarkoituksen 
yhtenäisiä kuvauksia ja valtakunnallisiin palveluihin liittyvien järjestelmien 
osalta tietoja yhteistestaustuloksista 

• Ks Suomalaiset mukaan kansainvälisiin rekistereihin ja 
yhteistestauksiin 

– Ks. Esim. Connectathon Results Browser http://connectathon-
results.ihe.net/  

• Tuotteiden esiin nostamisessa olennaisia myös demot (toiminto 28) 
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28) Yhteentoimivuusdemojen järjestäminen 
 • Yhteentoimivien tuotteiden ja palvelujen sekä yhteentoimivuuden 

standardien / määrittelyjen hyötyjen ja käytännön toimivuuden esiin 
nostaminen 

• Ensisijaisesti nojautuminen kansainvälisiin malleihin demojen 
järjestämisessä 
– Valmista pohjaa mm. IHE Connectathon / Demonstration, Continua Plugfest 
– Nähty tarpeelliseksi demot sekä ”teollisuusstandardien” että kansallisten 

palvelujen yhteentoimivuuden esiin nostamisessa 
– Myös Suomessa kokemusta monenvälisistä demoista: IHE-profiilien esittely 

Tampere 2010, FHIR-demo Lahti 2016 (HL7 Finland) 

• Demojen järjestelyt siten, että järjestelmien ja tuotteiden käytännön 
ominaisuudet nousevat esiin ”loppukäyttäjän näkökulmasta” – ei teknisiin 
seikkoihin keskittymistä mutta standardien ja yhteentoimivuuden 
korostaminen mahdollistajana 
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Toimintokohtaiset toimenpide-ehdotukset 
toiminnan osa-alueittain 

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 

yhteis- tai jäsenrahoituksen kautta) 

34) Yhteentoimivuusosaamisen tarjoaminen hankinta- tai kehitysprojektien käyttöön 

asiantuntijapalveluina 

35) Sosiaali- ja terveyspalveluiden uusien toimintakonseptien kehittämisen tukeminen 

yhteentoimivuusnäkökulman osalta 
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29) Yhteentoimivuus- ja standardiosaamisen kehittäminen 
ja koulutus 

• Perustaidot ja peruskoulutus 

– Sote-yhteentoimivuuden perusteiden ymmärtämys korkeakoulujen ja yliopistojen tietohallinnon ja sote-ICT 
koulutusohjelmiin  

– Sote-ammattilaisille valmiudet ymmärtää yhteentoimivuuden ja siihen liittyvien vaatimusten, ratkaisujen ja 
standardien merkitys toiminnan kehittämisen mahdollistajana  

– Yliopistojen ”tapauskohtaisista” yhteentoimivuus- ja standardkursseista siirtyminen koulutusohjelmien 
vakiosisällöksi: sisältöjen kehittäminen koulutusprojektin kautta mutta jatkuvuuden ja toistettavuuden 
varmistaminen keskeistä 

– Keskeisimmät toimijat: yliopistot ja korkeakoulut, koulutusrahoittajat; yhteistyösopimukset 
standardointiryhmien tai -asiantuntijoiden kanssa 

• Täydennyskoulutukset 

– Keskeisimmistä ajankohtaisista ja käytössä olevista standardeista 

– Sekä kansainvälisiä kouluttajia pohjastandardeista että kotimaisia kouluttajia määrittelyjen soveltamisesta 
Suomessa 

– Osallistumiset kansainvälisiin etäkoulutuksiin ja koulutustapahtumiin (tarjontaa on!) 

– Keskeisimmät toimijat: yhteentoimivuusryhmät 

– Aiheiden valinta ja priorisointi yhteistyöryhmissä, osa yhteisestä rahoituksesta priorisoituihin koulutuskohteisiin 
50 
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30) Standardien ja määritysten helpdesk (kysymyksiin 
vastaaminen) 

• Nykypalvelujen jatkaminen ja kehittäminen:  
– Kela Kanta-helpdesk – kansalliset palvelut ja niihin liittyvät toteuttajien kysymykset 
– HL7 Finland helpdesk – HL7-standardien soveltamiseen liittyvät kysymykset 
– Helpdesk- ja tukipalvelujen koottu näkyvyys kehittämiskohteena 
– Kysymysten kokoaminen ja ohjeeminen vastaajille / asiantuntijoille keskitettynä, osaaminen ja 

kysymyksiin vastaaminen hajautettua 
• myös muiden kuin nykyisten yhteentoimivuusstandardien osalta  
• edellyttää ryhmien välistä koordinaatiota tai ”osaajien hakemistoa” 
• organisointi osana Yhteentoimivuusfoorumin ”asiakasrajapinnan” palveluja 

– ”Usein kysytyt kysymykset” kokoaminen organisoitava ja huomioitava esimerkiksi 
soveltamisoppaiden uusissa versioissa 

• Uusi tarve (erityisesti startup-toimijat): mentorointipalvelu 
– Ei yksittäisiä kysymyksiä vaan ”mitä ovat meidän uuden palvelumme kannalta relevantteja 

seikkoja, standardeja ja määrittelyjä yhteentoimivuudessa” 
– TEM rahoituksella tukemaan käynnistyneiden ja kasvavien yritysten tarpeita: osalle näistä 

toimijoista yhteentoimivuus, standardit ja niiden kautta muodostuvat ekosysteemit voivat tarjota 
pienen mutta ratkaisevan kilpailuedun 
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31) Hankintaprojektien tukeminen ja neuvonta 
• Hankintaorganisaatioiden oman osaamisen kehittäminen keskeistä: 

perusosaaminen, rajapintojen ja standardien merkitys ja yleistuntemus 
• Keskitetyn tuen kautta mahdollisuuksia: valmiit liiteluonnokset ja 

tarkistuslistapohjat esimerkiksi tarjouspyyntöihin 
• Asiantuntijaverkosto ja eri aiheiden asiantuntijoiden yksityiskohtaisemmat 

palvelut ”täsmätukena”, kun tarpeet pystytään kuvaamaan 
– Asiantuntija- ja konsultointipalvelut 
– ”Osaajien hakemiston” tai löydettävyyden tarve myös tässä toiminnossa  

• Kansallisten vähimmäisvaatimusten (esim. ”olennaiset vaatimukset”) 
selkeyttäminen ja järjestelmien viranomaisrekisteröinti ”lähtötasona”, 
jonka päälle edistyneemmät ominaisuudet rakentuvat 

• Kehitysympäristöissä ja testilaboratorioissa sekä työryhmissä 
yhteentoimivuuteen liittyvä toiminta ja palvelut 
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32) Kehittämisprojektien / tuotekehityksen tukeminen ja 
neuvonta 

• Keskeisin pohja kehittäjien oman osaamisen tason nostaminen: koulutus, 
kysymyksiin vastaaminen ja mentorointi (ks. toiminnot 29-30) 

• Kehitysympäristöissä ja testilaboratorioissa sekä työryhmissä 
yhteentoimivuuteen liittyvä toiminta ja palvelut 

• Tarpeisiin vastaaminen verkostossa syntyvien kumppanuuksien ja yhteisen 
kehittämisen ja määrittelyn kautta ekosysteemissä 
– Foorumit ja ryhmät kehittämisehdotusten esiin nostamiseen ja yhteiseen edistämiseen 

• Keskuksen ja laboratorioiden kautta täsmäosaajien löydettävyys, ”osaajien 
hakemistolle” tarve myös tätä kautta 

• Tuotekehityksen tukeminen osana TKI-rahoittajien (esim. Tekes) normaaleja 
tukitoimia, mutta rahoituskriteereissä kytkentä yhteentoimivuuden huomiointiin 
– Soveltuvin osin suora linkitys esim. toiminnon 31 tarkistuslistoihin ja liiteluonnoksiin 
– Ks. myös toiminto 33 
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33) Yhteentoimivuutta kehittävien projektien rahoittaminen (esim. 
avustusten, määrärahojen tai yhteis- tai jäsenrahoituksen kautta) 

 • Konkreettiset yhteentoimivuusmäärittelyt osana varsinaisia palvelujen ja 
tuotteiden kehittämisprojekteja, ks. toiminnot 15-21 
– Kysyntä ohjaa kehittämistyötä, keskuksessa oltava kyky vastata palvelu- ja 

tuotekehityksen kysyntälähtöisiin tarpeisiin 

• Yhteentoimivuus kiinteäksi osaksi TKI-rahoittajien yhteisiä rahoituskriteerejä, 
vastaavasti kuin esim. kokonaisarkkitehtuurin hyödyntäminen 
– Tavoitteena varmistaa eri rahoittajien kautta rahoitettavien kehittämisprojektien 

tulosten käyttöönotettavuus ja integroitavuus 

• Osa yhteisrahoituksesta yhteisiin kehittämiskohteisiin, jotka projektoitavissa, 
joista laaja hyöty, ja jotka eivät realisoidu pelkästään markkinalähtöisesti 
– Kokeilut, laajavaikutteista yhteistä pohjaa rakentavat kehittämiskohteet 

• Projektien tuloksille varmistettava jatkuvuus  
– ylläpito, kehitettävän uuden toiminnan vastuutaho jne. 
– yhteisille määrittelyille (saatavuus, kehittämistarpeiden kokoaminen, 

jatkokehitysprojektien fasilitointi), ”kotipesä” yhteentoimivuuskeskuksen osaryhmistä 
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34) Yhteentoimivuusosaamisen tarjoaminen hankinta- tai 
kehitysprojektien käyttöön asiantuntijapalveluina 

• Asiantuntija- ja konsulttipalvelut markkinaehtoisesti: kysyntä 
ohjaa 

• ICT-palvelukeskuksessa ja muissa tietohallintopalveluja 
tarjoavissa yrityksissä ”omistajan / asiakkaan tarpeisiin” osaajia 

• Yhteentoimivuuskeskuksen yhteisten rakenteiden kautta 
lähinnä helpdesk, osaajien löytäminen ja ”alkuun auttaminen” 

– ks. Toiminnot 30-32 
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35) Sosiaali- ja terveyspalveluiden uusien 
toimintakonseptien kehittämisen tukeminen 

yhteentoimivuusnäkökulman osalta 
• Sisällöllisen ja teknisen yhteentoimivuuden saumaton yhteensovittaminen 

sekä ohjaus- että sisältötasolla 
– Toimintalähtöiset integraatiot, säännöllinen sisältö- ja tarvelähtöinen uusien 

määrittelyjen ja kehittämiskohteiden etsintä ja priorisointi 
– Integraatiotarpeiden ja -vaatimusten määrittely ja selkeä kuvaaminen keskeiseksi 

osaksi toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämisprojekteja 
– Toimintalähtöisen kokonaisarkkitehtuurin ja soveltuvien mallien esim. ReEIF 

hyödyntäminen 
– Sisällöllisen ja teknisen koordinaatioryhmän ja eri aiheryhmien välinen yhteistyö 

• Testaus- ja kokeiluympäristöjen ja testilaboratorioiden kautta kokeiluja, 
koestamista, referenssejä ja polun luomista kansallisille ja kansainvälisille 
markkinoille 
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Sisältöaluekohtaiset toimenpide-
ehdotusten tarkennukset 
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Tässä osiossa 

• Eri sisältöalueiden erojen ja ominaispiirteiden huomiointi 
toimenpiteissä 

• Eri sisältöalueisiin kohdistuvia erityistoimenpiteitä 
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Yhteentoimivuustyön kohde- ja sisältöalueet 
• Yleinen pohja 

– 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 

• Sote-palvelutuotanto ja sen ohjaus 

– Mm. potilashallinto, lähete/hoitopalauteratkaisut, asianhallinta, 
tuotannonohjaus 

– Laskutus, kustannusten kohdistaminen ja raportointi, (palvelupaketit) 

– HL7 Patient Administration, IHE  

• 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. 

– Mm. laboratorio, kuvantaminen, sydäntaudit, lääkehoito, genomitiedot 

 

 

 

– DICOM, IHE Radiology, HL7 Domain Committees, IHE Laboratory / 
Pathology / Eye care 

– Lääketieteellisen päätöksenteon tuki 

• Sosiaalihuolto 

– Sisältörakenteet, prosessit, asiakirja- ja tietokomponenttimäärittelyt 

• Sähköinen asiointi ja etähoito 

– Mm. sähköiset ajanvaraukset, asiakas / ammattilaisviestintä, 
etämonitorointi 

– IHE Patient Care Devices, Continua, FHIR 

• Omahoito ja itsehoito 

– 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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 Value Propositions – HYÖDYT/TUOTTEET 



Pohjastandardit 
• Vakiintunut standardipohja säilyy käytössä ja vaatii ylläpitoa 

– Ylläpitorakenteet pääosin olemassa, turvattava jatkossakin 

– Sanomastandardit, organisaatioiden sisäiset integraatiot 

– jo tehdyt onnistuneet valinnat esim. HL7  CDA R2 hyödyntäminen ja vakiintuneet IHE-profiilit, 
kuvantamisen DICOM-pohjaiset ratkaisut 

• Uudet toimialakohtaiset ratkaisut rakentuvat entistä selvemmin yleiskäyttöisten 
teollisuusstandardien pohjalle 
– XML-tekniikat edelleen keskeisiä, SOAP, REST, tietoturvallisuus- ja varmennetekniikat 

– Myös tietoturvallisuuden ratkaisut erityisesti uusissa soveltamisalueissa, OAuth 2.0,  

• Yhtenäisten tietomallien ja tietoarkkitehtuurin hallinta korostuu valtakunnallisten 
tietojärjestelmäpalvelujen kautta 
– Kehittämistarpeita jatkumossa sisällöllisten tarpeiden, toiminnallisten määrittelyjen, koodistopalvelun, 

teknisen määrittelyn ja toteutusten välillä 

– Tarvittaessa siirtyminen asiakirjapohjaisuudesta hienojakoisempaan tiedonvaihtoon (esim. FHIR) 

– Pragmaattinen yhteensopivuus kansainvälisten sanastojen ja luokitusten kanssa luo pohjan 
semanttiselle toimivuudelle ja markkinahyödyille sekä yritysten että käyttäjien näkökulmasta 
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Erityispotentiaalia: hyvinvointi, omahoito ja asiointi 
• Lähtökohtia: 

– ”Ammattilaistiedon” rakenteistaminen antaa hyvän pohjan myös integraatiolle asiakassovelluksiin 
– Mittalaitteissa jo ISO/IEEE 11073 pohjaiset ratkaisut (mm. IHE, Continua) muodostumassa de facto malliksi silloin, kun 

laite-sovellus rajapinnassa käytetään standardia 

• Mahdollisuuksia:  
– Preventio (oman hyvinvoinnin ylläpito) ja omahoito (vaiva, yhteistyö palveluntuottajan kanssa) segmentit 
– Hyvinvointisovellusten tietomallit ja sisällöt, eteneminen konkreettisiin rajapintastandardeihin 
– Laajan alueellisen ja eri hankkeissa tehdyn pohjatyön hyödyntäminen myös kansallisessa kehityksessä (esim. Omakanta 

omatietovaranto, ODA, SADe-ohjelman tulokset) 
– HL7 FHIR kansainvälinen kehitys painottunut vielä hoitotietoihin, ottavatko suomalaiset veturiroolin ja johtoaseman 

hyvinvointi- ja asiointisoveltamisessa? 
– Aktiivisesti liikkeelle lähtenyt HL7 Finland Personal Health SIG toiminta 
– Pohjoismainen yhteistyö uudella alueella: mm. hyväksymiskriteerit, yhteentoimivuusmäärittelyt 

• Riskejä:  
– liika profiloituminen ammattilaistarpeiden täyttämiseen, perinteisen hoidon näkökulmaan prevention kustannuksella tai 

”viranomaistyöskentelyyn”, fragmentoituminen 

• Toimenpiteitä 
– ketterä määrittely- ja kokeilumalli yhteentoimivuuden toteuttamiseen, määrittelyissä hyödyntäjä- ja yritysvetoisempi 

toimintamalli kuin ”ammattilaisasiakirjoissa” 
– testaus- ja kehittämisympäristöjen verkoston yhteentoimivuustyö, ks. Sampo-suositukset 
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Erityispotentiaalia: sosiaalihuolto ja sote-integroidut palvelut 

• Sosiaalihuollon palvelujen osalta Suomessa tehty pohjatyö esimerkiksi palvelujen 
tietomallien ja tietokomponenttien osalta mahdollistaisi kansainvälisen 
edelläkävijyyden myös yhteentoimivuusmäärittelyjen ja 
yhteentoimivuusstandardien osalta 
– Kansainväliseen yhteistyöhön ja standardointiin mallien vienti ei kuitenkaan kansallisen 

toimeenpanon prioriteetti – löytyykö ”yritysvetureita” / konsortioita? 

• Sote-integraatio, asiakaslähtöisyys ja moniammatillisuus mahdollisuus 
edelläkävijyyteen 
– ”integrated care” standardipohja vasta muotoutumassa kansainvälisesti 
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Osa-alueita joissa erityisiä osaamisen ja toimintatapojen 
kehittämistarpeita 

• Hankinnoissa ja tuotekehityksessä kehittämistavoitteen kannalta olennaisten valmiiden 
sisältöalueiden ja niiden parhaiden mallien systemaattinen tunnistaminen, arviointi ja 
hyödyntäminen 
– koulutus, menetelmät,  ”hakemistojen” kehittäminen hyödyntäjänäkökulmasta 

• Kansainvälisten työryhmien työn, valmiiden standardien ja mallien huomiointi tietomalleissa 
ja vaatimuksissa 
– hyödynnettävä jo sisältö- ja vaatimusmäärittelyvaiheessa, ei pelkästään esim. osana ”teknistä HL7-

määrittelyä” 
– huomioitava erityisesti sisältöjen koordinaatiossa ja seurannassa 
– kansainvälisten luokitusten seurantaa on, mutta yhteyttä muuhun yhteentoimivuustyöhön 

parannettava: sisältökoordinaatioryhmä, kehittämisprojektit, THL asiantuntijaryhmät 

• Tutkimuksen, johtamisen ja tiedon jalostamisen standardipohja 
– nostettava ”operatiivisen käytön integraation” rinnalle, Suomi jälkijunassa eikä ole merkittävästi 

osallistunut kansainväliseen työhön / seurantaan, integroitava  
– täsmällisemmät tarpeet vaativat jatkoselvitystä 

• Tietoturvallisuuden ISO/IEC-standardien tuntemus ja hyödyntäminen 
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Toimijakohtaiset toimenpide-
ehdotukset 
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Sote- ja hyvinvointipalvelujen tuottajat 
organisoinnissa 

• ”Asiakkaan ääni” 
– Omien projektien ja kehittämiskohteiden edistäminen 
– Yhteisen työn prioriteettien asettaminen ja ohjaus 
– Vaatimusmäärittelyjen ja toiminnallisten määrittelyjen tuottaminen ja vetäminen 

(sisällöt, toiminnot) 
– Määrittelyjen katselmointi 
– Hankintojen ja kehittämisprojektien linkittäminen yhteentoimivuustyöhön, 

yhteentoimivuuden varmistaminen ja resursointi projekteissa 
• Esim. kehittämisprojektien rahoitus ”rajapinnan molempiin päihin” 

– Osallistuminen yhteisten toimintojen rahoitukseen 
– Moniammatillisuus: lääkärit, hoitotyö, sosiaalityö, tietohallinto 
– Ammattilaisten kouluttaminen (sekä tiedonhallinta että sote) 
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ICT-tuote- ja -palveluyritykset organisoinnissa 
• Eri yrityksillä hyvinkin erityyppisiä rooleja 

– Aktiivisten osallistujien / ICT-ratkaisutuottajien osallistuminen ja 
vaikutusmahdollisuudet ratkaisuihin turvattava 

– Startupien ja useiden pk-yritysten ”täsmätarpeisiin” vastaaminen: osa yhteisten 
tukipalvelujen kautta, osa markkinoilta saatavan osaamisen kautta 
• ”yhteentoimivuusklinikka” – ohjaus ja neuvonta, tukemaan uusien innovaatioiden linkittämistä 

olemassa oleviin ympäristöihin standardien ja rajapintojen kautta; käyttöönottokynnyksen 
madaltaminen, kilpailuedun luonti 

• Yritykset avainasemassa yhteentoimivuusratkaisujen määrittelyssä ja 
toteuttamisessa: tuotekehitys- ja asiakasprojektit 

• Yritysten rooli myös sisältöjen ohjauksessa oltava keskeinen 
• Osa toiminnoista (esim. yhteentoimivuusdemot) selkeästi yritysvetoisina 
• Osallistuminen, äänen kuuluvuus ja mahdollisuus vaikuttaa keskeisiä 
• Osallistuminen myös rahoitukseen (jäsenyysmalli, myös esim. IHE-tyyppinen 

sponsorointi mahdollista) ja toimintaan mukaan 
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STM ja VM jatkotoimenpiteet 
• Tavoitetilan vahvistus, tarvittaessa tarkennukset 
• Avainsidosryhmien koollekutsuminen 
• Ohjausrakenteen organisointi osana sote-tieto hyötykäyttöön 2020 strategian 

toimeenpanoa, kärkihankkeita ja Sote-ICT ohjausrakennetta 
– Ohjausryhmän, sihteeristön ja sisällöllisen + teknisen koordinaatioryhmän fasilitointi ja rahoitus 

• Priorisoitujen toimintojen ja hyödyt mahdollistavien yhteistyörakenteiden kestävä 
resursointi 
– Yhteentoimivuuskeskus on verkosto, jonka toimeenpano vaatii sisältö- ja 

koordinointiasiantuntemusta 
– Keskitetyt yhteentoimivuustyön viranomaistoiminnot esim. osana ”ohjausyksikön” tarkempaa 

suunnittelua 

• Priorisoidut kehittämistarpeet erillisinä projekteina 
• Nykyisten toimintojen jatkotoimenpide-ehdotukset osaksi niiden toiminnan 

jatkokehittämistä 
• Sote tiedonhallinnan ”ohjausyksikön” ja maakuntien yhteisten ja omien ICT-palvelujen 

tuottamisen suunnittelussa yhteentoimivuus keskeinen sisältöalue 
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THL/Kela rooli ja jatkotoimenpiteet 
• Olemassa olevien toimivien rakenteiden hyödyntäminen ja jatkokehittäminen 

• THL/Kela kautta organisoidaan ainakin  

– yhteentoimivuustyöhön liittyvät viranomaistoiminnot 

– määrittelyjen kansallinen hyväksyttäminen 

– sertifiointi (yhteentoimivuus ja turvallisuus) niissä kohdealueissa joissa sitä on edellytettävä valtakunnallisten ratkaisujen 
näkökulmasta 

– osa kansainvälisestä seurannasta  

– kansallisiin ratkaisuihin liittyvien soveltamisoppaiden (yhteentoimivuuden kuvaukset) tuottaminen 

– ”viranomaisreitti” yhteisesti käsiteltävien työkohteiden valintaan ja määrittelyyn 

• THL kautta organisoidaan ainakin  

– standardisalkun ylläpito 

– yhteentoimivuustyön linkitys Sote KA-kehittämiseen 

– kansallisiin palveluihin liittyvä tietosisältöjen (koodistot, tietomallit) ohjaus 

• Kela kautta organisoidaan ainakin  

– kansallisiin ICT-palveluihin liittyvien määrittelyjen testaus kansallisiin palveluihin liittyville ratkaisuille 

– kansallisiin  ICT-palveluihin liittyvä rajapintastandardien soveltamisoppaiden tuottaminen 

– kansallisiin ICT-palveluihin liittyvien rajapintamäärittelyjen päivittäminen ja julkaisu 
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Maakuntiin, kuntiin ja kuntayhtymiin liittyvät 
ehdotukset 

• Maakuntien tietohallintoyhteistyössä yhteentoimivuus keskeiseksi konkreettiseksi yhteistyöalueeksi 
• Maakuntien yhteinen ICT-palvelukeskus ja osa alueista mukaan ohjaus- ja koordinaatiorakenteeseen  
• Kaikki maakunnat mukaan sisältökoordinointiin ja haluamiinsa aiheryhmiin 
• Yhteinen ICT-palvelukeskus vahva toteuttajaehdokas useimpiin keskitettyihin toimintoihin, joiden 

hoitaminen ei edellytä  viranomaistoimintana toteuttamista 
– ensisijainen koordinaattori ja kokoaja useissa  sisältöalueissa ja toiminnoissa julkisten palvelujen 

näkökulmasta: vastuualueeseen määritellään yhteentoimivuustyön tukitoimintoja ja osa rahoituksesta 
kohdistetaan yhteentoimivuustyöhön 

– ICT-palvelukeskus myös ohjaamaan alueiden yhteisiä hankkeita, tiivis yhteys yhteentoimivuusryhmiin / 
tarpeiden esittäminen, ratkaisujen kehittäminen ja validointi 

– HUOM! Maakunnat <> Sote-palvelut: kokonaisuudessa huomioitava myös erilaiset palvelujen tuottajat, 
yksityiset palvelut ja järjestöt sekä näiden tarpeet ja ratkaisut 

• Maakuntien omat ICT-toiminnot organisoidaan siten, että yhteentoimivuuteen liittyvät 
kehittämistehtävät ja tarpeiden esittäminen ovat aina osa kehittämisprojekteja  
– Maakuntien omassa ICT- ja tietohallintotyössä määriteltävä omat yhteentoimivuustavoitteet ja 

huolehdittava resursoinnista 
– Yhteentoimivuuskeskuksen ryhmät tarjoavat näille yhteisen foorumin 
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Standardointiryhmiin liittyvät 
organisointiehdotukset 

• HL7 / IHE Finland kautta organisoidaan  
– ”sateenvarjoseuranta” eri kv-standardointiryhmiin (ja äänestyksiin / kv-

standardointiryhmiin osallistuminen ja niiden ohjaukseen vaikuttaminen)  
– määrityskatalogi 
– yhteentoimivuustyön tiedotus 
– koordinaation ”tekninen ryhmä” 

• Yhteistyössä FiHTAn kanssa yritysten osallistumisen ja sisältöohjauksen 
organisointi 

• Jäsenrahoitukset pidetään jotakuinkin nykytasolla + osa suunnataan 
”yhteisrahoituspottiin” 

• Tarkennetaan pysyvien rakenteiden organisointivastuu (THL/Kela/HL7) 
• SFS kautta selvitetään mahdollisuus HL7 Finland kautta kehitettävälle 

toimialayhteisölle 
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Muiden keskeisten toimijoiden rooli 

• Tutkimus- ja kehitysrahoittajat 
– Yhteiset rahoituskriteerit käyttöön, yhteentoimivuus ja avoimet rajapinnat 

selkeäksi kriteeriksi + hankkeiden arviointitoimintoon 

• Tutkimuslaitokset ja korkeakoulut 
– Yhteentoimivuusosaaminen ja standardien koulutus, tutkimus- ja 

kehityshankkeiden fasilitointi, kokeilu- ja tutkimusprojektien vetäjä tai 
avainosallistuja, arvioija 

• Testausympäristöt ja välittäjäorganisaatiot 
– Kehittämis- ja kokeiluympäristöihin infrastruktuuri ja rajapinnat, joilla 

uusien palvelujen kehittämistä nopeutetaan 
 

– Ks. myös SYTKE & SAMPO-ehdotukset, mm. testauslaboratorio 
[4 Tapahtumien, yhteistyökokousten ja kyselyjen tulosmateriaalit] 
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Jatkoselvitystarpeita – toimenpide-ehdotukset 

• Osana sote ICT ”kansallisen ohjausyksikön” selvitystä ja suunnittelua keskitettyjen 
yhteentoimivuuden viranomaistoimintojen tarkennettu organisointi- ja resursointiehdotus 

• Osana ”sote ICT palvelukeskuksen” selvitystä ja suunnittelua muiden keskeisiksi priorisoitujen 
keskitettyjen toimintojen tuottamis- ja resursointimalli 

• Tilastointi- ja tutkimuskäytön yhteentoimivuustarpeista tarvitaan tarkempi erillinen selvitys – 
aihepiirissä tunnistettiin tarpeita yleisesti mutta SYTKE-projektissa esiin nousi vain vähän 
konkreettisesia ehdotuksia 

– Esim. ISAAKUS-hankkeessa ja Kanta tilasto- ja rekisterikäytön selvityksissä esiin nostettavat tarpeet 

• Pohjoismaisen yhteistyön mahdollisuudet selvitetään erityisesti toissijaisen käytön ympärillä 

• Yhteentoimivuuskeskuksen uuden rakenteen tai HL7 Finland rakenteen pohjalta tarkempi 
suunnitelma SFS toimialayhteisön toimeenpanosta sote- ja hyvinvointi ICT toimintaan 
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Ydinviestit SYTKE-tulosten pohjalta 
• Yhteentoimivuus EI ole erillinen saareke vaan tarpeisiin vastaavien palvelujen ja 

tuotteiden kehittämisen avainmenestystekijä 

• Mikään taho ei yksin saa aikaan markkinoilla toimivia ratkaisuja 
– Yritykset avainasemassa innovoinnissa ja lisäarvon kehittämisessä  

– Käyttäjien vaadittava avoimia ja tulevaisuusyhteensopivia ratkaisuja 

– Viranomaiset ohjaavat, luovat edellytyksiä ja edistävät kansallisia ratkaisuja 

– Yhteistyöryhmien / järjestöjen hyödyntäminen välttämätöntä, linkityttävä edellisten toimintaan 

– Kansainvälinen yhteensopivuus jatkossa entistä tärkeämpää: ”standardien hyödyntämisessä ja 
kehittämisessä oltava globaali tavoite ja näkyvyys” 

– Riittävän pitkäjänteinen elinkaarisuunnittelu mutta ketterä reagointi tarpeisiin 

– Kestäviä rakenteita ei pidä kytkeä liian tiiviisti määräaikaisiin kehittämisohjelmiin (mm. Kanada 
kokemukset): projektit erillään rakenteista 

• Osaamisen kehittäminen ja osaamispohjan levittäminen välttämätöntä 
– Sekä hankinnoissa että ratkaisujen kehittämisessä menestys rakentuu fokusoinnista oikeisiin 

asioihin 

– T&K-instrumentit, hankkeet ja kokeiluympäristöt innovaatio- ja osaamistavoitteita tukemaan 
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  https://www.innokyla.fi/web/hanke1522768 

Kiitokset! 

Mahdollisuudet

Palvelujen uudistaminen

Laaja-alainen hyvinvointi

Ongelmien ennaltaehkäisy

Palvelujen yksilöistäminen 

ja segmentointi

Geenitieto

Big data

Avoin tieto

Poikkihallinnollisuus

Näyttö vaikuttavuudesta

Mahdollistajat

Ohjaus ja säädökset

Kokonaissuunnittelu

Avoimet rajapinnat ja standardit

Mobiiliteknologia

Palveluarkkitehtuuri

Pilvipalvelut

Kehittämisen ekosysteemit

Tietoturva ja tietosuoja

Henkilö-
kohtaista 

hyvinvointia ja 
palvelujen 

kokonaisuutta 
tukeva 

teknologia

Asiakaslähtöisyys

Osallisuus, 

yksilöllinen palvelukokonaisuus 

ja hyvinvointi

Sopeutuvat 
prosessit,
laadukkaan 
työn ja 
toiminnan
tukeminen

Tiedon 
jalostaminen, 

tietoon 
perustuva 
edistys ja 

johtaminen

Tietovarannot: kansallinen sosiaali- ja terveys-
arkisto, terveys- ja hyvinvointitaltiot, laadukas tieto

Palvelujen laatu ja saatavuus, uudet toimintamallit, 
osaaminen, ohjaus ja yhteistyö

Toimiva ja skaalautuva tiedollinen ja tekninen 
pohja palvelutuotantoon ja kehittämiseen

Toimivat työkalut ammattihenkilöille 

Käytettävyys, yhteenvedot 

päätöksenteontuki ja 

toiminnanohjaus

https://www.innokyla.fi/web/hanke1522768

