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1 HL7 Finland ry 

Terveydenhuollossa avoimiin sovelluksiin ja sanomaperiaatteeseen siirtyminen on osoittautunut vaikeak- 
si. Suomen terveydenhuollon käyttämät tietojärjestelmäsovellukset on pääosin tehty viime vuosikymme- 
nen puolella. Erityisesti potilashallinnon ja -hoidon tietojärjestelmien toteutustekniikka on teknisesti van- 
hentunut. Integrointi on pääasiassa toteutettu yhteisen tietokannan kautta yhtenäistä arkkitehtuuria käyt- 
täen. 

Health Level 7 on tietojärjestelmien välinen "esperanto", jota käyttäen tietojärjestelmät voidaan yhdistää 
käyttäen viestejä rajapintana. HL7:n soveltamisen 1. pilotti Suomessa toteutettiin kesällä -96 HYKS:ssä. 
HL7-standardin käyttöönotto mahdollistaa kotimaisen alan ohjelmistoteollisuuden siirtymisen kohden 
avoimia sovelluksia. Tätä kautta se lisää kilpailukykyä ja luo edellytykset vientiin. Terveydenhuoltoyksi- 
köissä voidaan järjestelmäintegraatioperiaatetta ja HL7-viestejä käyttäen siirtya uusiin sovelluksiin il- 
man, että perinnejärjestelmistä joudutaan luopumaan 'yhdellä kertaa'. 

Asiakkaan näkökulmasta HL7 standardin hyödyt ovat viime kädessä järjestelmien laatu ja hallittavuus - 
sekä alentuneet kustannukset verrattuna vaihtoehtoisiin lähestymistapoihin. HL7-lähestymistavalla on 
mahdollista siirtya nykyisestä tietojärjestelmäympäristöstä asteittain uuteen, laajempaan moni- 
puolisempaan tietojärjestelmäympäristöön. 

HL7 Finland ry. perustettiin syksyllä -95 edistämään järjestelmäintegraatioperiaatteella tapahtuvaa tieto- 
järjestelmien kehittämistyötä, HL7 sanomasuosituksen käytön leviämistä ja huolehtimaan suosituksen 
paikallistamistyöstä. Jäseniä on tällä hetkellä kuusikymmentä. Mukana ovat kaikki merkittävät toimittajat 
riippumatta ovatko ne keskinäisessä kilpailutilanteessa ja lähes kaikki sairaanhoitopiirit. Yhdistyksen 
jäsenmaksu on yhteisöjäseniltä 1.500 mklvuosi. Yhdistyksen hallituksen muodostavat vuonna 2000: 

- Niilo Saranummi VTT Tietotekniikka (pj), 
- Kauko Hartikainen Kuntaliitto, 
- Petteri Ihalainen Datex-Ohmeda, 
- Matti Jääskeläinen Sectra Commit, 
- Tuire Mikola SatSHP ja 
- Simo Pietilä HYKS/HUS. 

Yhdistyksen toiminta alkoi HL7 standardin (versio 2.3) paikallistamisella Suomen tarpeisiin. Työ teetet- - 
tiin ulkopuolisilla asiantuntijoilla. Työn maksoivat jäsenet ja TEKES. Paikallistamistyön materiaalin voi 
tilata myös jälkikäteen yhdistykseltä (m.h l7 . f i ) .  Suomessa on toteutettu / käynnissä yli 20 HL7- 
projektia. HL7-standardin käyttöönoton tueksi on järjestetty lukuisia koulutustilaisuuksia. Kaksi erityis- 
ryhmää (Special Interest Group, SIG) on kaynnistetty: laboratorio ja röntgen (erityisintressinä DICOM). 

Yhdistyksellä on ollut teknisenä koordinaattorina TimoTarhonen, Tietotarha Oy (timo.tarhonen@,hus.fi). 
Hänen tehtäviinsä on kuulunut tukea HL7-standardin käyttöönottoa käytännön hankkeissa, osallistua ns. 
SIG-toimintaan sekä seurata HL7-standardin jatkokehitystyötä Yhdysvalloissa. Edelleen yhdistyksen 
toimintaa on edistetty web-palvelimen ja kuukausittaisen tiedotuslehden avulla. Näiden toimittamisesta 
on vastannut Vesa Pakarinen, VTT Tietotekniikka (Vesa.Pakarinen@,vtt.fi). 

Yhdistys on yksi amerikkalaisen Health Level Seven (HL7) järjestön (www.hl7.org) kansainvälisistä jä- 
senistä (international affiliate member) ja osallistuu sen toimintaan täysivaltaisesti. Muut HL7:n ulkomai- 
set jäsenyhdistykset ovat Australia ja Uusi Seelanti, Hollanti, Japani, Kanada, Saksa ja Englanti. Suomes- 
sa ovat vierailleet Australian (Klaus Veil), Hollannin (BertKabbes) , Saksan (Joachim Dudeck) ja USA:n 
(George Beeler) yhdistyksen vetäjät. Elokuun 24-25. Järjestetään Dresdenissä 1. USA:n ulkopuolinen 
HL7-kokous. Tilaisuuden ohjelma muodostuu tutoriaaleista ja workshopeista (http://imsdd.meb.uni- 
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bo~.de/standards/HL7/veransta1tungenk0ngre~~/iajm200008~htm). Siihen kannattaa myös Suomesta 
osallistua, jos versio 3 ja sen mukanaan tuoma uusi teknologia kiinnostavat. 

Sovelluskehityksen elinkaaren hallinta Rational Unijed Process (RUP) menetelmalla 

Pharas 

T 

2 Toimintaympäristösta johtuvat haasteet 

Core Pmcess Workiiowrr 

HL7 Finland ry:n perustamisesta on kulunut kohta viisi vuotta. Yhdistyksen toimintaympäristö, niin 
Suomessa kuin kansainvalisesti, on muuttunut kovasti tällä aikavälillä: 

hrp(tnl~-l ccr*Cufin 1 ~-lion 1 

2.1 Terveydenhuolto 

Business Modainp 
I I 

Alueellinen yhteistyö tuottajien kesken on lisääntymässä - mikään toiminnanohjausjärjestelmän osa ei 
ole tänään irrallinen saareke. Alueellisia kehittämishankkeita on käynnissä lukuisia niin Suomessa kuin 
kansainvalisesti (mm. www.makropilotti.fi ja www.medcom.dk/picnic). Järjestelmäintegraatioon koh- 
distuu tätä kautta uusia vaatimuksia, kun organisaatioiden sisäisen integraation lisäksi tarvitaan organi- 
saatioiden välistä integraatiota. Asiakkaalle suunnataan ennaltaehkäisevia ja itsehoitoa tukevia järjeste- 
lyjä. Sähköisen asioinnin ja kaupankäynnin teknologioita ja palveluita kehitetään myös terveydenhuol- 
toon (mm. www.prowellness.com ja www.lifechart.com). 

2.2 Tietohallinto ja järjestelmäintegrointi 

Terveydenhuoltoyksiköissä tietohallinnon tehtäväkenttä on tullut entistäkin haasteellisemmaksi. Sen toi- 
minnan tarkoitushan on tukea organisaation toimintaa. Alla olevat taulukot hahmottavat tietohallinnon 
tavoitteita ja tehtäviä. Näiden pohjalta tietohallinnon tehtävät voidaan kiteyttää seuraaviin ohjeisiin: 

- Yllapida tietohallintostrategiaa, joka sopii yhteen organisaatiosi strategisten tavoitteiden kanssa ja 
tukee näiden saavuttamista 

- Yllapida avointa (sovellus-)arkkitehtuuria, joka pohjautuu valtavirtateknologioihin, avoimiin ra- 
japintoihin ja rajapintastandardeihin kuten HL7 ja DICOM. 

- Yllapida siirtymisstrategiaa nykyisestä (todennäköisesti monoliittisestä) järjestelmäympäristöstä 
tähän avoimeen arkkitehtuuriin 

- Hanki sovelluksia, jotka sopivat käyttäjien tarpeisiin ja arkkitehtuuriin. 
- Käytä hankintaprojekteja toimintaprosessien ja -tapojen uusimiseen. 
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b Application of management princlples to x Automation of exlsting processes 

information 
b Whole enterprise x Depariment 
b Data, process 8 technology x Just systems or computers 
b Resource approach x Technically driven 
b Information stewardship x Just data management 
b Management of a critical resource x Isolated islands of data 
b Business enabler 
b Driver for s stems and technology 

cieployrnen! 
b All forms of information - automated and 

manual 

Role Tasks 

b Tactical Planner b IT plans must align with the organisation's strategies and 
ob~ectives 

, systern Integrator b lnitiate and develop an IT plan that facilitates the or s 
objectives and has the flexibility to adjust as 'mark&lacet 
chanaes. Optimisina the around between 'best of breed' and 
'one Eysteni' extremés - 

> Integration of peo le and cultures; Usin IT to break down 
; Collaborator interdepartmentae interdisciplinary ang interor'lanisational 

b Change Agent b Facilitator and 'perpetrator' for collaboration. Success of CQI 
initiatives depends on the capture of data. 

customer ~d~~~~~~ b Meeting both internal and extemal customer requirements. 
Being responsive, timely, flexible and Open to improvement 

Tietohallinnon tavoitteet ja tietohallintojohtajan tehtävät 

Näiden tehiävien hoitamisessa jarjestelmaintegrointi on hyödyllinen konsepti (ks. kuva alla). Se hahmot- 
taa sen miten tekninen yhteensovittamistyö uusien järjestelmähankintojen ja jo kaytössa olevan tietotek- 
niikkainfran kanssa läpiviedään. Oleellista on, että tietoteknisen yhteensovittamisen ohella kiinnitetään 
riittävästi huomiota mahdollisuuksiin uudistaa ja uusia kaytössa olevia hoitoketjuja ja -käytäntöja. 

Jarjestelmaintegroinnin komponentit 

2.3 Sovelluskehittäminen 
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Sovellusten kehittämisessä olio- ja komponenttitekniikat ovat vakiinnuttaneet asemansa. Sovellusten ke- 
hittämishankkeiden elinkaaren hallintaan ja käytthjätarpeiden mallintamiseen on syntynyt iunsaasti täysin 
uutta tarjontaa (mm. Rational Unified Process, RLTP, Unified Modelling Language, UML, Domain In- 
formation Models jne.). 

Internet ja Web-teknologiat ovat mullistaneet toteutustekniikat. Vauhti tässä tuntuu vain kiihtyvän (mm. 
sähköinen asiointi ja kaupankäynti, Application Service Providers (ASP) ja mobiilit ratkaisut). Kansain- 
välisten "mainstream" ohjelmistojen ja ratkaisujen merkitys on entisestään korostunut. Kilpailevat valta- 
virrat ovat ensisijaisesti Microsoftin COM-teknologia ja sen terveydenhuollon haara MS-HUG 
(http://www.microsoft.com/europe/indus~) ja OMG-ryhmän CORBA-teknologia ja sen ter- 
veydenhuollon osajoukko CORBAMed ~ht tp : / /www.omg.org / t echprocess / s ig s .h t ) .  Voi- 
makkaasti on myös tulossa (uudestaan) esiin Open Source toiminta (ks. mm. www.opensource.org ja 
http://eu.conecta.it) mm. Linuxin ja Apachen menestyksen seurauksena. 

2.4 Standardien merkitys 

Alla olevat kaksi kuvaa hahmottavat standardien roolia terveydenhuollossa ja terveydenhuollon tietojär- 
jestelmissä. Vasemman puoleinen kuva esittää standardien hierarkian ja oikean puoleinen kuvaa lääke- 
tieteen ja tietojärjestelmien välistä riippuvuutta. 

Omistajat 

Lääketiede 
I ' 

,/ *, 

Valittävä kerros 

Ohjelmistoteollisuus 
' . 
, 
, , , 

~n Järjestelmatoimittajat 

Terveydenhuollon standardien hierarkia Arkkitehtuuripohjainen kuvaus hoitoprosessien ja niitä 
tukevien tietojärjestelmien välisestä suhteesta 

Hoidon tulisi milloin mahdollista pohjautua näyttöpohjaiseen lääketieteeseen (EvidenceBased Medici- 
ne). Terveydenhuollon ammattilaisilla pitäisi olla pääsy hoitotilanteessa 'konsultoimaan' ajantasaisesti 
parasta lääketieteellistä tietämystä. Tämän tarpeen tyydyttämiseksi kaikkialla maailmassa kehitellään 
tietojärjestelmiä, joilla tällaiset yhteydet luodaan ja joilla tuetaan kliinistä päätöksentekoa. Suomessa 
Duodecim (http://www.duodecim.fikh) on tämän aihealueen pioneereja maailmassa. Ulkomaisista esi- 
merkkinä mainittakoon PRODIGY, joka on äskettäin avattu Ison Britannian terveysiäriestelmän WHS) - -  - 
perusterveydenhuollon ammattilaisille suunnattu palvelu (http://www.prodigy.nhs.uWmain.htm). Näiden 
lisäksi markkinoilla on lukuisia ohjelmistotuotteita, joihin on 'pakattu' hoito-ohjeita (USA:ssa näistä 
käytetään nimitystä 'clinical pathways'). 
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Näyttöpohjaisen ja muunkin hoidon perustaksi sekä hoitotiedon välittämiseksi tarvitaan iso joukko sopi- 
muksia käsitteistä, termeistä, luokituksista ja nimikkeistöistä. Naistä parhaiten tunnettu lienee tautiluoki- 
tus (ICD- 10). Naitä hyödynnetään luonnollisesti myös tietojärjestelmissä. 

Tietojärjestelmien väliseen tiedonvaihtoon ja yhteistoiminnaiiisuuteen (interoperability) tarvitaan kuiten- 
kin myös välitettävää tietosisältöä koskevia sopimuksia, so. viestistandardeja. Naitä pyritään kehittele- 
mään monissa yhteistyömuodoissa eri puolilla maailmaa. Uusiade facto standardeja ei ole kuitenkaan 
viela syntynyt nykyisten HL7- ja DICOM-standardien rinnalle. Käynnissä on kuitenkin kova kilpailu 
useiden kehittämissuuntien kesken. Naistä tärkein lienee USA:n HL7 yhdistyksen panostus oliopohjai- 
seen versio 3 standardiin, jonka käyttö pohjautuu tietomalliin (Reference Information Model, MM) ja 
sanomien kehittämisympäristöön (Message Development Framework, MDF). Versio 3 työn rinnalla on 
käynnissä myös potilaskertomuksen rakenteellistamiseen tähtäävää työtä (Patient Record Architecture, 
PRA) ja työasemassa tapahtuvaa sovellusintegraatiota, jota kutsutaan lyhenteellä CCOW. 

CEN TC 25 1 komitean työssä on panostettu näihin samoihin asioihin (www.tc25 1 .org). Aiemman stan- 
dardointiin liittyvän selkeän kilpailuasetelman Eurooppa vs. USA sijalle on luotu yhteistyömahdollisuus 
näiden välille. Tätä koskeva aiesopimus allekirjoitettiin keväällä 2000 HL7:n ja CEN TC25 l:n kesken. - 
Sopimuksen käytännön vaikutukset eivät viela ole täysin selvät, mutta näyttäisi siltä, että myös euroop- 
palaiset voimat on tarkoitus valjastaa HL7 versio 3:n aikaansaamiseen. 

Runsas vuosi sitten myös ISO käynnisti täman alueen standardisointikomitean, TC2 15. Tämän rooliksi 
tulee muilla tahoilla valmistelujen ehdotusten (kuten HL7 versio 3) hyväksyttäminen kansainväliseksi 
standardeiksi. 

Näiden lisäksi DICOM-standardin kehitys jatkuu edelleen kuvien ja kuviin liittyvien raporttien standar- 
doimiseksi (http://medical.nema.org/dic~m~html). XML on valtaamassa jalansijaa myöS terveydenhuol- 
lossa. Standardin kehitys on kuitenkin viela kesken (http://www.w3.orglXML ja http://www.oasis- 
open.org/cover/publicSW.html). Microsofi on käynnistänyt rinnan em. virallisen XML-kehityksen kanssa 
oman kampanjansa XML:n soveltamiseksi (BizTalk, http://www.biztalk.org/BizTalk/default.asp). 

2.5 Standardoinnin organisointi Suomessa 

Alan standardisointitoiminnan järjestämisestä ja priorisoinnista Suomessa tehtiin viime vuonna . - 

STAKES:n toimesta selvitys. ~e1viGksen teki Antero Ensio. Loppuraportti löytyy 0SKE:n kotisivuilta 
(http://www.oskenet.fvdokumentit/2 2000.htm). Tähän aiheeseen liittyy myös yrn. vuoden vaihteen - 
molemmin puolin läpiviety CEN TC25 1-komitean ja USA:n HL7 yhdistyksen aiesopimus yhteistyöstä 
standardien kehittelyssä. 

Standardoimistoiminta todellakin kaipaa Suomessa uusia järjestelyitä. Pitäisi olla selvää, ettei Suomen 
kokoinen maa, jossa myöskään ei ole kovin paljoa täman aihealueen vientiteollisuutta (poikkeuksena 
mm. Datex-Ohmeda, joka kayttää HL7-standardia ja Varian-Dosetek, joka kayttää DICOM-standardia) 
voi eikä pysty osallistumaan kaikkeen kansainväliseen standardointiin. Roolimme tulisi pikemminkin 
olla seuraaja ja nopea soveltaja. Toiseksi, käytäntö on osoittanut, ettei standardeja tehdä. Sen sijaan ne 
syntyvät kun aika on niille kypsä tai kun joku riittävän iso toimija(-joukko) niitä tukee. Näin ollen Suo- 
messa painopiste olisi syytä siirtää kehittamisestä soveltamiseen ja käyttöönottoon. Tämähän oli juuri se 
tarkoitus mihin HL7 Finland ry:kin aikoinaan perustettiin, so. edistämään HL7-standardin käyttöönottoa 
Suomessa. 

HL7:n käyttöönotossa jo havaittiin, ettei riitä, että paikallistetaan viestejä. Lisäksi tarvitaan sopimukset 
tietosisältöjen pohjan muodostavista luokituksista, koodistoista, nimikkeistöistä ja käsitteistä. Aivan ku- 
ten sanomien tietosisältöjen kohdalla pitää sopia mitä nämä yhteiset luokitukset ovat ja lisäksi pitää sopia 
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miten niiden yllapito ja jakelu Suomessa järjestetään. Luokitusten yllapito ja jakelu on Suomessa tällä 
hetkella aika huonosti järjestetty. Asiantilan korjaamiseen on ryhdytty, mutta toistaiseksi konkreettiset 
päätökset puuttuvat. Luokituksista johtuvat ongelmat tulevat sitä ajankohtaisemmaksi mitä enemmän 
alueellista yhteistoimintaa syntyy sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien kesken. Koska alueellisen yh- 
teistyön lisääminen on selkeasti viestitetty kansallinen prioriteetti, niin luokitusten yllapito ja jakelu tulisi 
Suomessa saattaa kuntoon pikimmiten. Intemet- ja web-teknologiat tarjoavat jakeluun ja myös ylläpitoon 
hyvät tekniset edellytykset. 

3 Yhdistyksen uusi toimintastrategia 

Yllä kuvatuista syistä yhdistyksen hallitus päätti teettää kolmen henkilön työryhmällä arvion yhdistyksen 
haasteista, asemasta, tavoitteista ja tehtävistä. Strategiaryhmän pohdittavaksi annettiin seuraavat kysy- 
mykset: 

- Onko yhdistyksen syytä jatkaa nykyisellä linjalla vai suunnata toimintaa uudestaan? Tarvitaanko yh- 
distystä vai olisiko alan intressit hoidettavissa jotenkin muuten paremmin? 

- Miten toiminta rahoitetaan? 
- Miten yhdistyksen strategia liittyy "lähitoimijoiden" (kuten STM, Tekes, STAKES, Kuntaliitto) toi- 

mintaan? 
- Mitä jatkotyötä tarvitaan mainittujen asioiden eteenpäin viemiseksi? 

Tulokset raportoitiin yhdistyksen hallitukselle ja edelleen yhdistyksen kevätkokoukselle (loppuraportti 
ks. www.hl7.fi). 

Uuden strategian ydinasiana on 'palauttaa' yhdistys takaisin lähtömutuunsa. Katsottiin, ettei yhdistys ole 
täysin onnistunut sille alun perin suunnitellussa tehtävässä. Se on onnistunut HL7-standardin paikallis- 
tamisessa ja käyttöönotossa, mutta se ei ole onnistunut kotimarkkinan normalisoinnissa. Ts. asiakkaiden 
ja toimittajien käyttäytymiseen ei ole pystytty vaikuttamaan. Yritysten ja terveydenhuollon toiminta- 
malleja sovellusten kehittämisessä ja järjestelmähankinnoissa sen sijaan ei ole pystytty kehittämään siina 
määrin kuin oli alunperin tavoiteltu. 

Tästä syystä katsottiin, että yhdistyksen tulee jatkossa selkeasti panostaa myös systeemi-integraation lii- 
ketoimintamallien edistämiseen, eika liiaksi painottaa esimerkiksi HL7 versioon 3 liittyvää kehitystyötä 
ja seurantaa. Tässä yhteydessä mietittiin erityisesti sitä, mikä on yhdistyksen tehtävä, ts. miksi jäsenet 
maksaisivat jäsenmaksunsa. Yhdistyshän voisi keskittyä seuraamaan mitä esim. HL7-rintamalla maail- 
malla tapahtuu. Tätä ei kuitenkaan pidetty järkevänä. Varsinainen toiminnan haaste on siina, mukau- 
dummeko me kansainväliseen kehitykseen ja normalisoituuko Suomenkin markkina tätä kautta. Tällä 
hetkella yritysten ja niiden kotimaisten asiakkaiden yhteisetinsentiivimekanismit ovat sellaiset, ettei yri- 
tyksillä ole oikeata tarvetta tehdä avoimia rajapintoja tai avoimia järjestelmäarkkitehtuureja eika asiak- 
kailla hankkia tällaisia. Toisaalta pitäisi olla selvää, ettei tällä hetkella myöskään - ainakaan vielä - ole 
olemassa kansainvälistä terveydenhuollon tietojärjestelmien markkinaa. Muiden markkinat ovat paikalli- 
sia ja isoimmissa maissa jopa alueellisia. On kuitenkin ennustettavissa, että jollakin aikajänteellä yhte- 
näistymistä alkaa tapahtumaan. Suomen terveydenhuollon ja erityisesti alan yrityskannan näkökulmasta 
olisi hyvä, jos tähän veneeseen ei jouduta valmistautumatta. 

Järjestelmäintegraatioon pohjautuvien toimintatapojen kehittämiseen liittyy tietysti suuri joukko epävar- 
muustekijöitä. Me emme tieda millaisia kansainvälisesti hyväksyttyjä standardeja alalle syntyy. Me em- 
me tieda miten ohjelmistoliiketoimintamallit kehittyvät. Erityisesti tässä tarkoitetaan ASP-toimintaa ja 
uudestaan tietoisuuteen noussutta Open Source mallia. 
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Tietotekniikka-alan yksi suurimmista 'riesoista' on sen nopea uudistuminen. Trendit ja lyhenteet tulevat 
ja menevät ja vain osa jää käyttöön. Sekä asiakkaiden että myös yritysten on varmaankin vaikeata pysyä 
aina mukana tässä 'termisopassa'. Yhdistys voisi tässa olla jonkinmoinen tulkki, joka voisi suodattaa 
esiin todelliset trendit kaikkien muotisuuntausten joukosta. Tästä syystä strategiasuunnitelmassa velvoi- 
tetaan yhdistyksen hallitus ylläpitämään visiota alan kehityssuuntauksista. 

Yhdistyksen toiminnan pitää siis tuottaa lisäarvoa sen jäsenille. Vain näin voidaan perustella yhdistyksen 
olemassaolo. Tätä varten yhdistyksen toiminta muodostuu jatkossa kolmesta osasta: 

- Yhdistyksen hallitus, joka vastaa yhdistyksen toiminnan suuntauksesta ja on vastuussa yhdistyksen 
jäsenille toiminnan tuloksellisuudesta 

- Tekninen komitea, joka standardointiin ja niiden soveltamiseen liittyvistä asioista. Mm. SIG-ryhmät 
toimivat tämän alaisuudessa. 

- Jarjestelmaintegraatioiyhma, jonka tehtävänä on käydä dialogia yritysten ja terveydenhuolto- 
organisaatioiden kanssa siitä miten siirtyminen kohden avoimia järjestelmiä tehdään. 

4 Valmisteluhanke strategian toimeenpanemiseksi 

Strategiasuunnitelmaa ei sellaisenaan voida panna suoraan toimeksi. Siinä esitetyt toimenpiteet pitää ke- 
hitellä toimintasuunnitelmaksi. Suunnitelman läpivientiin on löydettävä sitoutuminen paitsi tietenkin yh- 
distyksen jäsenkunnasta niin myös muilta tähän kuuluvilta tahoilta. Näitä ovat mm. STAKES, STM, 
Suomen Kuntaliitto ja TEKES. Lopuksi toimintasuunnitelman toteutukseen pitää hankkia tarvittavat re- 
surssit, so. rahoitus ja osaajat. 

Tästä syystä toimeenpanon valmistelua varten on perustettu kaksi työryhmää. Teknisen komitean val- 
mistelutyötä tekevää ryhmää vetää Timo Tarhonen. Sen suunnitelmassa paneudutaan seuraaviin kysy- 
myksiin: 
- Miten avoimien rajapintojen tuottaminen järjestetään Suomessa 
- Miten laajasti on syytä osallistua USA:n HL7-toimintaan, mm. versio 3, PRA- ja CCOW-työhön 
- Lisäksi on tarkoitus neuvotella STAKES:n edustajien kanssa siitä miten kansallinen alan stan- 

dardsointityö Suomessa tulisi järjestää. Pyrkimyksenä on löytää toimintamalli, joka edistää alan yri- 
tysten ja terveydenhuollon sopeutumista kansainväliseen kehitykseen. Samalla on tietysti huolehdit- 
tava siitä, että kansalliset etumme turvataan ja että standardisointi noudattaa EU-Suomen kehittyvää - lainsäädäntöä mm. tietosuojan osalta. 

Järjestelmäintegraatio-osuuden valmistelun ryhmää vetää Niilo Saranummi. Ryhmän tehtävänä on poh- 
tia: 
- Miten tuotetaan järjestelmäintegraatiosta materiaalia, jolla voidaan sekäyrityksille että niiden usiak- 

kaille perustella järjestelmäintegraation hyödyt ja 
- Miten organisoidaan yritysten toimialajohdon tapaamiset, jossa selvitystyön tulokset puretaan, sekä 

muodostetaan käsitys yritysten valmiuksista ja tahtotilasta järjestelmäintegraatiotoimintaan sekä 
- Miten organisoidaan vastaavan kaltaiset tilaisuudet integraatiohankkeiden ostajille ja asiakasvastuu- 

tahoille. 

Valmisteluhankkeen läpivientiin tarvitaan yhdistyksen edustajien lisäksi edustus myös ainakin 
STAKES:sta ja Suomen Kuntaliitosta. Valmisteluhanke on käynnistetty huhti-toukokuussa ryhmien 
aloituskokouksilla. Tavoitteena on saada valmistelutyö päätökseen syyskuun alkuun mennessä. 

Tämän jälkeen on aikaa vuoden loppuun asti hakea osapuolten sitoutuminen suunnitelman tavoitteisiin ja 
tehtäviin ja hankkia toteutuksessa tarvittavat resurssit. 
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Strategiapaperissa toteutuksen läpivientiin on arvioitu tarvittavan kolme vuotta. Edelleen on arvioitu, että 
toteutukseen tarvitaan vuositasolla rahoitusta noin 1 milj. mk. Tarvittava noin 3 milj. mk:n kokonaisra- 
hoitus on tarkoitus hankkia jäsenistöltä ja TEKES:ltä. TEKES:n myöntämiskriteereillä tämä tarkoittaa 
1,5 milj. mk:n omarahoitusta, siis 0,s milj. mk vuodessa. 
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