
Ajanvaraustyöpaja: FHIR-

ajanvaraus ja 

ajanvarausasiakirjan 

määrittelyt 

13.11.2019 

 



  
Työpaja 13.11.2019 

 9.00 1) Avaus, osallistujat ja yleiskuva 

9:10 2) FHIR-ajanvaraus ajanvarauskyselyihin ja varauspyyntöihin: 

määrittelytarkennukset ja avointen kysymysten käsittely, alustaja Timo 

Kaskinen 

9:45 3) Ajanvaraus: tietojärjestelmäpalvelut, niiden vaatimusmäärittelyt 

ja ajanvarausasiakirjan hyödyntäminen, alustaja Juha Mykkänen 

10:15 Tauko 

10:25 4) Ajanvarausasiakirjan vaatimusmäärittelyt, alustaja Juha 

Mykkänen 

11:10 5) Ajanvarausasiakirjan CDA-soveltamisopas, alustaja Timo 

Kaskinen 

11:25 6) Loppukeskustelu (tarv. 11:45 saakka) 
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Yleiskuva 



  

Taustaa 
 Suuri kysyntä ja hyödyntämispotentiaali sähköisiin ajanvarauspalveluihin ja ajanvaraustietojen 

hyödyntämiseen asiakkailla sekä terveys- ja sosiaalipalveluissa 

 Sote-palvelujen ajanvaraukset ja sähköinen asiointi keskeinen kansallinen ja alueellinen 

kehittämiskohde 

 Peruslinjaukset strategiasta, säädöksistä ja kokonaisarkkitehtuurista: (mm. voimassa oleva asiakastietolaki, 

sote-tieto hyötykäyttöön -strategia, Kajakki-KA kehittämispolku) sekä voimassa olevat kansalliset 

asiointilinjaukset: alueelliset ja palvelunantajien sähköisen asioinnin palvelut + ajanvaraustietojen saatavuus 

Kanta-palvelujen kautta 

 Aiempaa työtä tehty mm. SADe-ohjelmassa: viitearkkitehtuuri, ajanvarausmäärittelyt joita päivitettävä 

tarvittavin osin 

 Ajanvaraustietojen valtakunnallinen saatavuus ammattilaisille ja asiakkaille linjattu toteutettavaksi 

Kanta-palvelujen kautta 

 Liikkeelle terveyspalvelujen ajanvaraustietojen saatavuudesta / potilastiedon arkisto 

 Varsinaiset aikojen varaamiseen käytettävät asiointipalvelut alueellisia / paikallisia 

 Taustalla perusjärjestelmät (resurssien hallinnointi / toiminnanohjaus, potilaskertomus jne.) 

 Määrittelyt pääosin jo aiemmin tehty, Kanta-hyödyntämiseen liittyvät vaatimukset ja linjaukset 

tarkennettu 2017-2019, lisäksi mukaan otettu mm. ajanvarausoikeutta ja hoitoonpääsyn seurantaa 

koskevia tarpeita 
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  Sähköinen sote-palvelujen ajanvaraus: tavoitetilan tiivistys - kertaus 

 Asiakas 

 aikariippumattomuus, liikkuvuuden tukeminen, valinnanvapauden ja hakeutumismahdollisuuksien 

tukeminen, omiin palveluihin sitoutuminen ja vaikuttaminen, ymmärrettävyys, odotusaikojen 

lyheneminen 

 Ammattilainen 

 turhan hallinnollisen työn välttäminen, kuormituksen tasaantuminen, riittävä testaaminen ja 

helppokäyttöisyys 

 Palvelujen tuottaja ja järjestäjä 

 hallinnoi edelleen omien resurssiensa käyttöä, käyttämättömien aikojen vähentäminen, palvelutaso, 

prosessien sujuvuus yli organisaatiorajojen, linkitys hoitoonpääsyn seurantaan 

 Tukitoimet, tietojärjestelmät, rajapinnat ja standardit 

 yhdenmukainen palvelujen kuvaaminen, yhteydet taustajärjestelmiin ja asiointiprosessiin, yhteistyön 

riittävän pitkäjänteinen ohjaus ja koordinointi, tietojen valtakunnallinen saatavuus, alueellinen 

asiointipalvelujen kehittämisen pääfokus, mittarit ja arviointi (ajanvaraus osa mm. OECD-

indikaattoreita) 

 Tavoitetila kuvattu tarkemmin yksityiskohtaisempina vaatimuksina ja kehittämistoimenpiteinä 
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Ajanvarauksen määrittelyt ja avoimet rajapinnat 

Määrittelyt:  

 Sote-ajanvarauspalvelujen ja palveluohjauksen käsitteet 

 Sote-ajanvaraus: yleiskuva ja vaatimukset (korvaa aiemman Sote-ajanvarauspalvelujen 

integraatioarkkitehtuuri -dokumentin, kommentoitavana) 

 Ajanvarausasiakirjan HL7 CDA R2 soveltamisopas (meneillään äänestyskierros) 

 HyvisSADe-ajanvarauspilottien toiminnalliset kuvaukset 

 Sote-ajanvarauspalvelujen asiakkaan kalenterirajapinta: iCalendar-soveltamisohje 

 Ajanvarauskutsut sote-asiointipalveluissa: soveltamisohje 

 Sote-ajanvarauksen resurssienhallintaintegraatiot: HL7 versio 3 SAV soveltamisohje (2015)  

käynnistynyt myös HL7 Finland projekti ajanvarauspyyntöjen ja kyselyjen FHIR-rajapintoihin 

 Ajanvarauksen julkaistut koodistot ja tietomäärittelyt / koodistopalvelu 

 Lisäksi:  

 Tausta ja tavoitetila: Sosiaali- ja terveysalan ajanvarauspalvelujen kehittämissuunnitelma 

 Sis. tavoitetilan kuvaus kokonaisarkkitehtuurikehikon kautta ja kansalliset tavoitetilan päälinjaukset, jotka ovat 

edelleen voimassa 
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Tänään käsiteltävät määrittelyt punaisella 



  

Määrittelyjen päivitys 2019 

 Määrittelyt:  

 Kommentoitavana 2019 kommenttien ja tarkennusten pohjalta ”Sote-ajanvaraus: yleiskuva ja 
vaatimukset” – korvaa kokonaan aiemman integraatioarkkitehtuuri-dokumentin 

 Ajanvarausasiakirjan tietosisältömäärittelystä uusi versio, päivitys koodistopalvelun kautta  

 Valmistumassa CDA-soveltamisopas, tammikuun 2019 kommentointikierroksen jälkeen 
etenemässä seuraavaksi HL7-äänestyskierrokselle 

 Muut määrittelyt ennallaan ja hyödynnettävissä kuten aiemminkin 

 Muita aiheeseen liittyviä: 

– Palvelutapahtumaluokitus valmistelu- ja julkaisuvaiheessa (osa potilastiedon arkiston 2019 määrittelyjä) 

– Merkinnän tekijä-tarkennukset / potilastiedon arkisto, KAN-roolin käyttö 

– HL7 Finland 2019 projekti – FHIR resurssienhallintarajapinnat (ajanvarauspyynnöt ja kyselyt taustajärjestelmistä / 
asiointijärjestelmät) 

– ei vaikutusta Kanta-rajapintoihin 

– Jatkomäärittelytarpeina tuleviin projekteihin esitetty mm. integraatioita järjestelmissä esitettäviin koosteisiin 

 Kommentoitavana olevat määrittelyt:  

– http://www.hl7.fi/kommentointipyynto-sote-ajanvarauksen-kansallisista-maarittelyista-dl-22-11-2019/  

 Muut voimassa olevat määrittelyt:  

– https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/maaraykset-ja-maarittelyt/maarittelyt-yhteisille-
palveluille/sahkoisen-ajanvarauksen-maarittelyt  
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13.11. Erityisesti käsittelyssä 

 FHIR-ajanvarausrajapinnat 

 asiointipalvelun ja perusjärjestelmien välinen rajapinta  

 vapaiden aikojen kysely, varauspyyntöjen tekeminen jne. 

 Ajanvarausasiakirja (vaatimusmäärittelyt ja CDA) 

 ajanvarausasiakirjan tuottajan, arkistopalvleun (PTA) ja 

ajanvarausasiakirjan hyödyntäjän välinen rajapinta 

– Ammattilais- ja asiointijärjestelmät ajanvarausasiakirjan tuottaja ja hyödyntäjä-

rooleissa 

 ajanvaraustietojen arkistointi ja välittäminen arkiston kautta 

palvelunantajien ja asiakkaiden välillä 
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Ajanvaraus: 

tietojärjestelmäpalvelut, 

arkkitehtuuri ja käsitteet 

http://www.hl7.fi/?wpdmact=process&did=ODEzLmhvdGxpbms=  

http://www.hl7.fi/?wpdmact=process&did=ODEzLmhvdGxpbms=
http://www.hl7.fi/?wpdmact=process&did=ODEzLmhvdGxpbms=


  

Käyttäjätarpeet ja työnkulut 

 3 Asiakas- ja ammattilaistarpeet ja ajanvarausprosessin 

tehtävät 

 3.1Tiivistelmä asiakas- ja ammattilaistarpeista 

 3.2 Ajanvarausprosessit ja niihin kuuluvat tehtävät 

 3.3 Asiakkaan käyttökanavat ajanvarauksiin 

 3.4 Ammattilaisen käyttökanavat ajanvarauksiin 

 3.5 Esimerkkejä ajanvarausprosesseista 
– Tarkennettu 01/2019 versioon verrattuna 

– Asiakasaloitteinen hoitaja-ajanvaraus 

– Äitiyshuollon ultraääniajanvaraus 

– Varatun ajan siirto asiointipalvelun kautta 

 3.6 Ohjaustiedot ja ohjaussäännöstöt 

 Pohjana varsinaisille vaatimus- ja rajapintamäärittelyosioille 
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Sosiaali- ja terveydenhuollon ajanvarauspalvelujen ja 

palveluohjauksen käsitteet (ote) 
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(Varaustuotteen) 

kalenteri
Aikaväli

Resurssi

Asiakas

Varaustuote

Ammattihenkilö

Muu henkilö

LaiteVäline

Tila Ohjelmisto

111 n

1...n

n

1...n

n

Palveluntuottaja

n1

Ajanvaraus

1..n

0...n

Materiaali

Kalenteri

Aikaväli (slot)

Vapaa aika

(Open slot)

Varattu aika

(Booked slot)

Ennakkoon varattu 

aika (Reserved 

slot)1

n

Lukittu aika 

(Blocked slot)

Varaustuotteen 

kalenteri

Resurssin 

kalenteri

Asiakkaan 

kalenteri

aikaväli 

  

ajanjakso, jolla on alku- ja loppuaika ja johon voidaan kohdistaa ajanvaraus 

  

Lisätietoja:  

Yksi ajanvaraus voi viedä yhden tai useamman aikavälin. Aikavälit voivat olla myös vapaita tai alustavasti varattuja. Ajanvaraukseen liittyvään varaustuotteen, 

asiakkaan tai resurssin kalenteriin tehdyt aikavälit liittyvät yleensä suunnitellun tapahtuman tapahtumahetkeen.  

  

Muualla esitellyt määritelmät: 

tiedetty ajanjakso; aika, joka sijoittuu alku- ja loppuajankohtien väliin [Wikisanakirja 2015] 

aikavälit (slot) ovat tunnistettavissa olevia ajanjaksoja, joita voidaan varata [HL7 2007] 

https://www.thl.fi/attachments/SADeSote/Sote_A

VPH_K%C3%A4sitteet%20v1_2.pdf  

https://www.thl.fi/attachments/SADeSote/Sote_AVPH_K%C3%A4sitteet v1_2.pdf
https://www.thl.fi/attachments/SADeSote/Sote_AVPH_K%C3%A4sitteet v1_2.pdf
https://www.thl.fi/attachments/SADeSote/Sote_AVPH_K%C3%A4sitteet v1_2.pdf


  

Linjaukset (luku 4.1) 

 L1. Palvelujen tuottajat vastaavat omien resurssiensa 

käytöstä. Resurssien hallinnointi ja siihen liittyvä optimointi ja 

suunnittelu kuten työvuorojen ja kapasiteetin hallinta ovat 

palvelujen tuottajien toimintaa, joka linkittyy palveluntuottajien 

toiminnanohjaukseen. Palvelujen varaamista varten resursseista 

muodostetaan varaustuotteita, joita voidaan avata ulkoisille 

varaajille (Ke31, T125). 

 L2. Tehty ajanvaraus on palveluntuottajan sitoumus toteuttaa 

varattu palvelu varattuna ajankohtana tietylle asiakkaalle. 

 L3. Asiointipalveluja voidaan toteuttaa alueellisesti tai 

palveluntuottajakohtaisesti valtakunnallisten 

asiointipalvelujen (kuten Omakanta) lisäksi. 

 L4. Ajanvaraustiedot jaetaan eri palveluntuottajien välillä 

ensisijaisesti Kanta-palvelujen kautta, mutta ajanvaraustietoja 

voidaan välittää myös muulla tavoin. 

 L5. Ajanvaraustietoja voidaan toimittaa asiakkaille 

asiointipalvelujen (ajanvarauspalvelut, Omakanta, ilmoitus- ja 

vahvistuspalvelut, hyvinvointisovellukset, asiakkaan 

henkilökohtaisen kalenterin merkinnät) kautta ja myös puhelin- 

tai fyysisen asioinnin yhteydessä. Ratkaisut mahdollistavat 

monikanavaisuuden. 

 

 L6. Ajanvarauksen keskeisiä toimenpiteitä (kuten aikojen 

katselu, varaaminen, peruminen tai siirto) voivat suorittaa sekä 

ammattilaiset että asiakkaat. 

 L7. Kanta-palvelujen osalta ajanvaraustiedot tallennetaan 

arkistopalveluun (terveyspalveluissa Potilastiedon arkisto) eikä 

kansalaisen omatietovarantoon, koska ajanvaraus on osa 

tarjottavaa terveyspalvelua ja kuvaa palveluntuottajan 

sitoutumista tietyn palvelun tuottamiseen, eikä ole puhtaasti 

asiakkaan tuottamaa tai syöttämää hyvinvointitietoa. 

 L8. Sähköisissä ajanvarauspalveluissa mahdollistetaan myös 

puolesta-asiointi, erityisesti huoltajan mahdollisuus varata 

aikoja huollettaville; puolesta-asioinnin osalta nojaudutaan 

Suomi.fi valtuudet-palveluun sekä puolesta-asioinnin ja 

alaikäisen tietojen näyttämisen kulloinkin voimassa oleviin 

valtakunnallisiin linjauksiin. 

 L9. Terveydenhuollon ajanvarausasiakirjassa hyödynnetään 

potilastiedon arkiston Merkinnän kuvailutiedot / merkinnän 

tekijän rooli -rakennetta ilmaisemaan asiakirjaan tietoja 

tuottaneen henkilön tiedot. Ajanvarausasiakirjassa sallitaan arvo 

KAN (kansalainen tai puolesta-asioija), mikäli kansalainen on 

viimeinen asiakirjaan tietoa tuottanut henkilö. 
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Arkkitehtuuri / perusvastuut 

 Palvelun toteuttaja vastaa resursseistaan 

 Ulkoisesti varattavat varaustuotteet: nimetään kuvaavalla tavalla, hyödynnetään 

kansallisia nimikkeistöjä ja luokituksia 

 Ammattilaiskäyttö: 

 Perusjärjestelmät (toiminnanohjaus, potilaskertomus, palveluohjaus) 

 Asiointipalvelujen ammattilaisosiot (tarvittaessa) 

 Kansalaiskäyttö: 

 Ajanvarauksen asiointipalvelut (mm. vapaiden aikojen hakeminen, 

varaustoimenpiteet, integraatio muiden asiointitoiminnallisuuksien kanssa) 

 Omakanta (ajanvaraustietojen näyttäminen kansalaiselle) 

 Myös puolesta-asiointi 

 Arkistopalvelu: ajanvaraustietojen vastaanottaminen, arkistointi ja toimittaminen  
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Organisaatiotiedot (luku 4.3) 
 Rekisterinpitäjä 

 Palvelunjärjestäjä 

 Palveluntuottaja 

 ”useimpien Kanta-vaatimusten taso” 

 Palveluntoteuttaja 

 ”Resursseja hallinnoiva taso” 

 (Ammattihenkilön organisaatiotiedot) 

 

 Suhde kansallisiin organisaatiorekistereihin: 

 Palveluntuottaja sote-organisaatiorekisterin toimintayksikkö-tasolla 

 Palveluntoteuttaja sote-organisaatiorekisterin toimintayksikkö- tai 

palveluyksikkö-tasolla 
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Tietojärjestelmäpalvelut / ajanvarausasiakirja (luku 5.1) 
Tietojärjestelmä-
palvelu 

Tiivis kuvaus Järjestelmät esim. 

Ajanvarausasiakirjan 
muodostaja (AM) (luku 
6.2) 

Kokoaa ajanvarausasiakirjaan tiedot tehdystä tai varattavaksi avatusta ajanvarauksesta 
ja lähettää tiedot arkistopalveluun. 

Ajanvarauspalvelu, resursseja hallinnoiva / 
ammattilaisen perusjärjestelmä 

Ajanvarausasiakirjan 
hyödyntäjä (AH) (luku 
6.2) 

Palvelu, joka hakee ajanvarausasiakirjan tiedot arkistopalvelusta asiakkaalle tai 
ammattilaiselle näyttämistä ja/tai jatkotoimenpiteitä varten. 

Omakanta, ajanvarauspalvelu, ammattilaisen 
perusjärjestelmä 

Arkistopalvelu (AR) 
(luku 6.2) 

Kanta-palvelu, joka vastaanottaa, säilyttää ja toimittaa ajanvarausasiakirjan 
kansalaisten ja ammattilaisten käyttämille sovelluksille ja palveluille. 

Kanta Potilastiedon arkisto 

Omakanta (OK) (luku 
7.1) 

Kanta-palvelu, jonka tehtäviin kuuluvat mm. Kanta-palveluissa sijaitsevien sosiaali- ja 
terveydenhuollon potilas- ja asiakastietojen näyttäminen asiakkaille ja jonka kautta 
voidaan myös siirtyä perumaan tai siirtämään tehtyä ajanvarausta muihin 
asiointipalveluihin. 

Omakanta 

Ajanvarauspalvelu 
(AV)(luku 7.1) 

Tarjoaa asiakkaalle / ulkoiselle varaajalle käyttöliittymän ja toiminnallisuuden, jonka 
kautta voidaan katsella tai hakea varaustuotteen vapaita aikoja ja suorittaa 
ajanvaraustoimenpiteitä kuten ajan varaaminen. 

Palveluntuottajan tai alueellinen ajanvarausjärjestelmä 
(esim. osana palveluntuottajakohtaista asiointisivustoa, 
palveluntuottajan perusjärjestelmän asiointiosio 
asiakkaille, alueellinen usean palveluntuottajan 
käyttämä ajanvarauspalvelu, esim. kaupungin 
ajanvarauspalvelu, perusjärjestelmään liittyvä 
ajanvarauspalvelu, kansallinen useiden alueiden 
käyttämä asiointipalvelu kuten Omaolo, tai alueellinen 
ajanvaraus- ja palvelunhallintajärjestelmä) 

Resurssien hallinta 
(RH)(luku 8.1) 

Palveluntuottajan palvelutuotteisiin tarvittavia resursseja hallinnoiva järjestelmä, joka 
hallinnoi resurssien kalentereita ja joka voi kytkeytyä mm. toiminnanohjaukseen 

Potilashallinnon ydinjärjestelmä palveluntuottajalla 
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Muita aiheeseen liittyviä loogisia 

tietojärjestelmäpalveluja 
 Ajanvaraukseen liittyvät asiointipalvelut ja asiakkaan 

henkilökohtaiset palvelut (luku 7.3): 

 Peruutusaikapalvelu (PA) 

 Ilmoitus- ja vahvistuspalvelu (IV) 

 Palveluhakemisto (PH) 

 Riskitesti / palvelun tarpeen arviointipalvelu (RT) 

 Esitietopalvelu (ET) 

 Asiakkaan kalenteri (AK) 

 Hyvinvointisovellukset (HS) 

 Asioinnin hallintapalvelut (luku 9.1): 

 Varaustuotteiden hallinta (VH) 

 Asiakkuuspalvelu (AS) 

 Palveluohjain (PO) 

 Asiakaspolkujen hallinta (AP) 

 

 

 

 Sote-organisaation tietojärjestelmäpalvelut: 

 Palveluntuottajan toiminnanohjaus (TO) (luku 8.1) 

 Potilas- tai asiakaskertomus (PK) (luku 8.1) 

 Ammattilaiskäyttäjien ja käyttövaltuuksien hallinta (KH) 

(luku 8.2) 

 Taustarekisteripalvelut (luku 9.2): 

 Koodistopalvelu (KP) 

 Yksikkörekisteri (YR) 

 Integraatiopalvelut (IP) (luku 9.3): 

 Esimerkiksi aiemmassa 

integraatioarkkitehtuuridokumentissa erikseen ilmaistut 

taustajärjestelmäintegraatiopalvelu (TI), asiakastietojen 

koontipalvelu (AT) ja alueellinen tai kansallinen 

palveluväylä (PV) 

 Asioinnin käytönhallintapalvelut (luku 7.2): 

 Tunnistuspalvelut (TP) (asiakkaan tunnistuspalvelu, 

tunnistus ja valtuutus) 

 Suostumusten ja kieltojen hallintapalvelu (SK) 
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Näille palveluille ei pääosin ole koottu / osoitettu kattavasti kansallisia vaatimuksia ja useimpien toteutus vaihtelee eri käyttöympäristöissä 

ja järjestelmäkokonaisuuksissa. Määrittelyssä on suosituksia siitä, mitä ko. järjestelmäroolien mukaisissa toteutuksissa tulisi huomioida. 
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Loogiset tietojärjestelmäpalvelut kokonaiskuva: 

Kanta + integraatiot + asiointipalvelut + perusjärjestelmät 



  

Tietojärjestelmäpalvelujen laajempi 

kehitys 
 Nyt tarkennettavana erityisesti ajanvarauksen ”perusprosessi”: asiointipalvelu, 

perusjärjestelmä, Kanta  (+Omakanta) 

 

 Lisäksi aiheeseen liittyviä (mutta ei käsitellä tässä tarkemmin): 

 Palveluhakemisto: suomi.fi palvelutietovaranto tai muut palveluja kokoavat sivustot  

 Organisaatio- ja yksikkötiedot: 

– Kanta-palveluihin toimitettavissa asiakirjoissa nojaudutaan sote-organisaatiorekisteriin 

(toimintayksikkö- ja tarvittaessa palveluyksikkö-tasot) 

 Asiointiprosessin ohjaus: toteutuksia sekä perusjärjestelmissä (uudet kuten UNA ja 

Apotti, nykyisten perusjärjestelmien asiointiosiot) että asiointipalveluissa (mm. 

Omaolo / AVPH, asiakasohjauksen ja asioinnin ”palveluohjain” tyyppiset ratkaisut) 

– ei ajanvarausasiakirjamäärittelyn kohteena 
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Rajapinnat (luku 5.3) 

 Ajanvarausasiakirja / potilastiedon arkisto 

 Resurssienhallintaintegraatio 

 Ajanvarauskutsu 

 Asiakkaan kalenterirajapinta 

 Ilmoitusrajapinnat 

 Muut rajapinnat 

 

 Alleviivatut määritelty tarkalla tasolla kansallisesti 

 Keskeisimmät ajanvaraustietojen hyödyntämiseen ja jakamiseen + ratkaisujen 

toimivuuteen asiakas- ja ammattilaisnäkökulmasta sovittavat 
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Kanta-liityntäpiste(et) / ajanvaraustiedot (luku 4.4) 

 Normaalit Kanta-liittymiskäytännöt (palvelupyynnöt, liityntäpiste, testaus, relevanttien vaatimusten 

sertifiointi, jne.) 

 Usei(mmi)ssa tapauksissa normaalisti palvelunantajan perusjärjestelmän (potilaskertomus / 

potilashallinto / toiminnanohjaus) liittymiskäytännöt ja liityntäpisteet, joita kyseisessä järjestelmässä 

muutenkin hyödynnetään 

 On myös tilanteita, joissa esimerkiksi alueellista asiointijärjestelmää hyödyntävät useat palvelunantajat. 

Näissä tilanteissa tietoja tuottavat tai hyödyntävät palvelunantajat voivat käyttää yhteistä 

tietojärjestelmää ja liityntäpistettä, ks. kuva alla 

 

 

 

 

 

 

 

 Kaikki liittyvät (tietoja tuottavat tai hakevat) organisaatiot ovat Kanta-liittyjiä 

 On mahdollista (ja tyypillistä) että sekä palvelunantajan perusjärjestelmät että asiointipalvelut tuottavat 

ja hakevat ajanvaraustietoja 
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Ajanvarausasiakirjan 

vaatimusmäärittelyt 

http://www.hl7.fi/?wpdmact=process&did=ODEzLmhvdGxpbms=  

http://www.hl7.fi/?wpdmact=process&did=ODEzLmhvdGxpbms=
http://www.hl7.fi/?wpdmact=process&did=ODEzLmhvdGxpbms=


  
Ajanvarausasiakirjan käyttö ja rajaukset 

 osana asiakkaan palvelujen suunnittelua ja 

toteuttamista (asiakkaalle tehtävien 

suunnitelmien ja toteutuneiden 

palvelutapahtumien välissä) 

 kansalaisen omien ajanvaraustietojen 

tarkasteluun ja saantiin sähköisten palvelujen 

(esimerkiksi Omakanta, alueellinen 

asiointipalvelu, jatkossa hyvinvointisovellukset) 

kautta 

 ajanvaraukseen liittyvien lisätietojen ja -ohjeiden 

ilmoittamiseen asiakkaalle 

 kansalaisen hoidon ja palvelujen kokonaiskuvan 

muodostamiseen ja etenemisen seuraamiseen 

(mm. suhteessa lähetteisiin ja jonoihin) ja 

jatkotoimenpiteiden suunnitteluun 

 

 

 ilmaisemaan tarvittavia tietoja 

ajanvarausprosessin ohjausta ja palveluun 

hakeutumista tai korvaavien palvelujen etsimistä 

varten 

 ohjaamaan asiakkaan tai puolesta asioijan 

sähköistä ja perinteistä asiointiprosessia 

 linkitykseen toisiinsa liittyvien tapahtumien 

ajanvarausten välillä (moni- ja sarja-

ajanvaraukset), 

 hoitoprosessin seuranta- ja tilastointitietojen 

(esimerkiksi yhteydenotot ja käyntiajat, 

hoitoonpääsyn seuranta) saantiin (EI 

pääkäyttökohde) 

 osana palvelujen järjestäjien ja tuottajien (myös 

ostopalvelut) asiakaskohtaista palvelujen 

koordinointia (esim. päällekkäisten tai monien 

erillisten käyntien välttäminen) 
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Käyttökohteena EI: palvelutapahtumatietojen välittäminen, vapaiden aikojen kyselyt tai varauspyynnöt,  

asianhallinnan tai resurssienhallinnan korvaaminen 

Luku 4.2 



  

Ajanvaraus-

asiakirja-

rajapinta 
 

23 



  

Ajanvarausasiakirjan määrittelyjen päivitys 
 Ajanvarauksen yleiskuva ja vaatimukset määrittelyjen päivitys valmistunut STM/THL/Kela 

tarkennusten mukaisesti 

 Huomioitu erityisesti 2017-2018 tunnistetut tarkennustarpeet ja kommentointikierroksella 12/2018-

01/2019 saadut kommentit sekä Kanta potilastiedon arkistoon liittyvien järjestelmien näkökulmasta 

tarvittavat tarkennukset 

 Ajanvarausasiakirja päivitys (koodistopalvelu + HL7 CDA) 

 Ajanvaraukseen liittyvien vaatimusten päivitys (erityisesti Kanta/PTA liittyjien 

ajanvarausasiakirjavaatimukset) 

 Huomioitu mm. linkitykset HILMO ja hoitoonpääsyn seuranta, suun th., puolesta-asiointi (suomi.fi 

palvelut) 

 Asiointi- ja perusjärjestelmärajapintamäärittelyjä päivittävä HL7 Finland projekti (FHIR) 

 Ajanvarausasiakirjan huomiointi myös resurssienhallintarajapinnoissa  

 Pääosa tekemisestä osana asiointipalvelujen ja perusjärjestelmien kehittämistä 

 ”Kansallinen osuus”:  

1. ajanvaraustietojen valtakunnallisen saatavuuden varmistaminen Kanta-palvelujen kautta (PTA)  

2. ”varma kanava” kansalaiselle ajanvaraustietoihin / OmaKanta + siirtyminen asiointiin (esim. siirrot ja 

perumiset) 

3. Järjestelmävaatimusten tarkennus ja vahvistaminen 
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Määrittelyissä tarkennettu 2018-2019 (jo aiemmin) 

erityisesti 

 Potilastiedon arkiston kannalta päällekkäisten tai haasteellisten tietojen 

poistaminen asiakirjasisällöstä  

 mm. headerissa sijaitsevat ajanvarauksissakin tarvittavat tiedot, turvakiellon 

alaiset tiedot 

– mm. tekstiviestimuistutusten yhteystiedoissa nojauduttava muihin tietolähteisiin kuin 

ajanvarausasiakirjan sisältöihin 

 huom. Koodistopalvelussa julkaistavasta tietosisällöstä vain voimassaolevat 

kentät hyödynnettävänä Kanta-ajanvarausasiakirjassa (vaatimuksissa ja 

CDA-soveltamisoppaassa) 

 Moniajanvarauksen säännöstöt suhteessa ajanvarausasiakirjaan 

 Merkinnän tekijän rooli, näkymähaku, pakollisuudet 

 Arkistopalveluun toimitettavien ajanvarausten tilatiedon käsittely 

 Luokitukset 
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Päätarkennukset ja lisäykset kommenttien 

pohjalta aiempiin määrittelyihin 01/2019 jälkeen 

 ”Tilattu” tilassa oleva ajanvaraus voidaan tallentaa Kantaan  

 mahdollistaa mm. ajanvarausoikeuden avaamisen asiakkaalle tilanteessa, jossa palveluntuottaja tiedetään mutta 

ei vielä kiinnitetä palvelun toteutusaikaa 

 palvelutapahtumakiinnitys tai palvelutapahtuman luonti pystyttävä tekemään myös tässä tilanteessa 

 Kansalliset palvelutapahtumamäärittelyt: moniajanvarauksen ”osat” kuuluvat samaan palvelutapahtumaan  

 Pää- ja aliajanvaraukset ovat osa päävaraukseen liittyvää palvelutapahtumaa 

 Yksinkertaistaa huomattavasti toteutuslogiikkaa mm. pääsynhallinnan, luovutusten hallinnan (kiellot ym.) osalta 

 Varmistettu myös yksityisten palvelutuottajien näkökulma asiaan 

 Kansalliset palvelutapahtumamäärittelyt: sarja-ajanvarauksen eri osat kuuluvat erillisiin palvelutapahtumiin 

 Kansalainen merkinnän tekijänä 

 Ajanvaraustoimenpiteiden pohjalta palvelunantajan rekisteriin tieto varauksesta (sitoutuminen palvelun 

toteuttamiseen) , voi syntyä myös uusi palvelutapahtuma: lisätarkennuksia tehty 

 Ajanvaraustietojen näyttäminen huoltajille 

 Vahvistunut, kuinka tuetaan sitä, että alaikäiselle varaajalle annetaan mahdollisuus ottaa kantaa siihen, saavatko 

vanhemmat nähdä ajanvaraustiedot (esim. puolesta-asioinnissa)  
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Muita tehtyjä tarkennuksia 

 Tarkennettuja esimerkkejä ajanvarauksen toimintaketjuista 

 Täsmennykset organisaatiorooleihin: palvelunjärjestäjä, palveluntuottaja, palveluntoteuttaja 

 Toimintayksikkö-tasoiset palveluntuottajatiedot avaimena Kanta-palveluissa 

 Täsmennetty ja lisätty hoitoonpääsyn seurannan tarvitsemia tietoja 

 mm. THL - Palvelutapahtuman peruuntumisen tai siirtymisen syy -koodisto 

 Palvelutapahtumatarkennusten vaikutukset 

 mm. varattu aika palvelutapahtuman päättymispäiväksi, palvelutapahtumaluokitus 

 Viittaukset ja nojautuminen viimeisimpään puolesta-asioinnin määrittelyyn mm. tilanteissa, joissa 

huoltajat toimivat alaikäisen puolesta 

 Lisäksi mahdollistettu ajanvaraustietojen näyttäminen tilanteissa, joissa ei ole voitu tehdä alaikäisen 

kypsyyden arviointia 

 Tietojärjestelmäpalvelut-kuvausten (yleiskuva ja vaatimukset) edelleen selkeyttäminen 

 Kanta-hakupyyntöihin liittyvät tarkennukset / Kela 

 Kanta-liittymismalli / Kela 
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Ajanvarauksen koodisto- ja tietosisältömäärittelyt / 

THL kansallinen koodistopalvelu 
 Ajanvaraus/Tietosisältö – Ajanvarausasiakirja päivitetty koodistopalveluun 

 THL – Asiointitapa 

 THL – Viestintäkanava 

 Ajanvaraus – Ajanvarauksen tila 

 Ajanvaraus – Yhteyshenkilön tyyppi 

 AR/YDIN – Näkymät päivitetty koodistopalveluun 

 THL - Sosiaali- ja terveysalan palvelunimikkeistö  

 AR/Ydin – Palvelutapahtumaluokitus (ei enää THL - Sosiaali- ja terveyspalvelujen luokitus) 

 THL - Palvelutapahtuman peruuntumisen tai siirtymisen syy päivitetty koodistopalveluun, aiempi 

PTHAVO - Palvelutapahtuman peruuntumisen syy 

 Koodistoja hyödynnetään erityisesti ajanvarausasiakirjassa, ajanvarauskutsuissa ja 

resurssienhallintaintegraatioissa 
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Ajanvarauksen tila 

1 Suunniteltu 
palvelu on suunniteltu asiakkaalle, mutta siihen liittyvään tapahtumaan ei ole kiinnitetty 

toteuttajaa ja tarkkaa toteuttamisajankohtaa 

2 Tilattu 
palvelu on suunniteltu asiakkaalle ja palvelun toteuttaja on tiedossa, mutta tapahtuman 

tarkkaa toteutusajankohtaa ei ole kiinnitetty 

3 Varattu palvelu on varattu asiakkaalle ja sen toteutusajankohta on kiinnitetty 

4 Peruttu ajanvaraus on peruttu 

5 Siirretty ajanvaraus on siirretty toiseen ajankohtaan 

6 Alkanut ajanvaraukseen liittyvä tapahtuma on alkanut ja on käynnissä parhaillaan 

7 Toteutunut ajanvarauksen kohteena ollut tapahtuma on toteutunut ja päättynyt 

8 Ehdotettu 
palvelu on alustavasti varattu tiettyyn toteutusajankohtaan, mutta varaus odottaa 

asiakkaan tai ammattilaisen vahvistusta 

9 Saapumatta 
palvelu ei ole toteutunut jonkin osapuolen saapumatta jäämisen tai resurssin 

puuttumisen takia 

13.11.2019 29 1.2.246.537.6.881.201501 
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  Kanta ja ajanvaraus 
 Potilastiedon arkisto 

 uusi asiakirjatyyppi, normaalit palvelupyynnöt tallennuksiin ja hakuihin 

– perustoteutus kuten hoitoasiakirjoilla, eroja metatietotarkistuksissa ja mm. merkinnän tekijä -asioissa 

– ei uusia haku- tai muita ominaisuuksia (hakeva järjestelmä selvittää ”perushaulla” esim. pää- ja aliajanvaraussuhteet) 

– nojautuminen jo tuettuihin hakuparametreihin ja palvelupyyntöihin 

 KAN-rooli merkinnän tekijänä ajanvaraustiedoissa 

 Mikäli alueellista yhteistoimintaa, ostopalvelun valtuutuksella myös toisen rekisteriin varausten tekeminen 

mahdollista 

 

 

 

 

 

 Omakanta 

 Ajanvaraustietojen näyttäminen Omakantan kautta 

 Siirtyminen ajanvarausasiakirjassa olevan linkin kautta asiointipalveluihin (esim. aikojen siirto tai peruminen) 

 Sosiaalipalvelujen osalta esiselvitys 2019 

Asiakirja Rekisterin-

pitäjä 

Voi olla kiellon 

alainen 

Luovutus vaatii 

hoito-suhteen 

olemassaolon 

varmistamisen 

Luovutus vaatii 

suostumuksen 

Luovutus shp:n 

potilastietoreki

steriin 

perustuen 

Rajoitteet 

asiakirjojen 

määrissä 

Versioiden 

hallinta 

Ajanvaraus-

asiakirja 

palvelujen antaja kyllä kyllä kyllä * kyllä 1 voimassaoleva 

/ ajanvaraus 

versioimalla 
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  Ajanvarausasiakirjaan liittyvät vaatimukset 

 6.1 Ajanvarausasiakirjan käyttökohteet 

 6.2 Ajanvarausasiakirjaan liittyvät sovellusroolit ja järjestelmät 

 6.3 Ajanvarausasiakirjan muodostaminen 

 6.4 Ajanvarausasiakirjan lähettäminen arkistopalveluun 

 6.5 Palvelutapahtumien hallinta 

 6.6 Ajanvarausten tunnisteiden hallinta ja versiointi 

 6.7 Ajanvarausasiakirjan haku ja hyödyntäminen 

 6.8 Ajanvarausasiakirjaan liittyvät ammattilaisen tunnistautumis-, 

hoitosuhde-, suostumus- ja kieltotarkistukset 

 6.9 Arkistopalvelun vaatimukset 

 6.10 Ajanvarausasiakirjan jatkokehitystarpeet 
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Ajanvarausasiakirja <> hoitoasiakirja 

 Ajanvarausasiakirjaa ja siihen kuuluvia merkintöjä 

käsitellään potilastiedon arkistossa pääsääntöisesti 

kuten hoitoasiakirjoja 

 Vaikka kyseessä ei ole hoitoasiakirja, 

hoitoasiakirjoja koskevat käsittelysäännöt ja 

vaatimukset koskevat myös ajanvarausasiakirjaa, 

ellei tässä määrittelyssä tai ajanvarauksen CDA-

soveltamisoppaassa ole toisin määritelty 

 Tarkennuksia (tarkemmin määrittelydokumentissa):  

 Palveluntoteuttajalla on oikeus muokata 

toteuttamiinsa palveluihin kohdistuvia 

ajanvarausasiakirjoja (AM38, AM38.1, AM38.2, AV-

asiakirjan kenttä 79, AM66) 

 Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset 

sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille 

määrittelyn (versio 1.2, 23.3.2018) luku 3.2.1 

Muodosta asiakirja vaatimuksia (AHV5, AHV12) ei 

sovelleta ko. version mukaisessa muodossa 

– AHV5 vaatimuksen, jonka mukaisesti potilasasiakirjamerkinnät 

tulee tehdä viimeistään viiden vuorokauden kuluessa 

palvelutapahtuman päättymisestä sijaan sovelletaan tämän 

määrittelyn vaatimusta AM20 

– mainitun version AHV12 vaatimusta sovelletaan myös 

ajanvarausasiakirjaan, vaikka kyseessä ei ole mikään 

vaatimuksessa mainituista asiakirjatyypeistä (ks. myös taulukko 

6.1 alla) 

– uudemmissa potilastiedon arkiston vaatimusmäärittelyissä 

voidaan vaatimuksiin sisällyttää ajanvarausasiakirjaa koskevat 

yllä mainitut tarkennukset tai viitata tässä määrittelyssä 

asetettuihin vaatimuksiin 

 

 Aiemmista potilastiedon arkiston määrittelyistä poiketen 

merkinnän tekijä voi olla myös muu kuin 

terveydenhuollon ammattihenkilö (ks. päivitetyt 

potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimusmäärittelyt, 

luku 3.3.2 vaatimus MKV18) 

 Asiayhteysvaatimusta ajanvaraustietoja käsittelevälle 

ammattilaiselle on tarkennettu verrattuna potilastiedon 

arkiston hoitoasiakirjoihin liittyvään määrittelyyn, jossa 

keskitytään pelkästään hoitosuhteeseen (AH21). 
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AV-asiakirjan muodostamisen vaatimuksia (luku 6.3, 6.4, 6.5, 6.6) 

 Perustoiminnot ja muodostamissäännöt 

 Muodostamisen ja korvaamisen oikeudet 

 Merkinnän tekijäroolien tarkennukset / ammattilainen ja asiakas tai 

puolesta-asioija, ohjelmisto 

 Eri kenttien ja metatietojen käytön tarkennukset 

 Lähettäminen arkistopalveluun, mm. palvelupyynnöt 

 Palvelutapahtumien hallinta 

 Arkistopalveluun lähetettävä ajanvarausasiakirja on liitettävä 

palvelutapahtumaan 

 Tunnisteiden hallinta ja versiointi 

 Myös moni- ja sarja-ajanvarauksiin liittyen 
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AV-asiakirjan muodostamisen ja 

korvaamisen oikeudet 
 AM66: Ajanvarausasiakirjan muodostamisen tai 

korvaamisen voivat tehdä seuraavat 

tietojärjestelmäpalvelut ja organisaatioyksiköt (ks. luku 

4.3): 

 AM66.1 Ajanvarausasiakirjan muodostamisen tai 

korvaamisen voi tehdä ajanvarausasiakirjan 

muodostaja -roolissa toimiva 

tietojärjestelmäpalvelu. 

– Tämä on tyypillisesti joko asiakkaan käyttämä 

asiointipalvelu (ajanvarauspalvelu, peruutusaikapalvelu, 

riskitesti / palvelun tarpeen arviointipalvelu), tai 

ammattilaisen käyttämä palveluntuottajan järjestelmä 

(toiminnanohjaus- tai resurssienhallintajärjestelmä, eri 

järjestelmistä tietoja integroiva integraatiopalvelu tai 

palveluohjain). 

 AM66.2: Varattavaa palvelua toteuttava 

palveluntoteuttaja saa muodostaa ja korvata 

toteuttamaansa palvelua / varaustuotetta 

koskevan ajanvarausasiakirjan. Tämä tapahtuu 

aina toimintayksikkö-tasoisen tiedon kautta. 

 

 

 AM66.3: Moniajanvaraustilanteessa 

aliajanvarauksen palveluntoteuttaja voi kuulua 

toiseen toimintayksikköön kuin hoitovastuussa 

oleva palvelutapahtumasta vastaava 

toimintayksikkö (pääajanvarauksen 

palveluntuottaja). Tällöin palveluntoteuttajan 

toimintayksikölle on oltava ostopalvelunvaltuutus 

palvelunjärjestäjältä. 

 AM66.4: Rekisterinpitäjäroolissa toimiva 

palvelunantaja (esim. palvelunjärjestäjä) saa 

muodostaa ja korvata rekisterinpitoonsa kuuluvan 

ajanvarausasiakirjan. 

 AM66.5: Alueellisesti voidaan sopia siitä, että 

näiden lisäksi myös muut palveluntuottajat saavat 

tehdä tietyille muille palveluntuottajille ja näihin 

kuuluville palveluntoteuttajille ajanvarauksia 

(ostopalveluvaltuutuksen kautta). Näissä 

tilanteissa varauksen tehnyt palvelunantaja voi 

myös korvata varaamaansa palveluun 

kohdistuvan ajanvarausasiakirjan. 
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AV-asiakirjan hyödyntämisen vaatimuksia (luku 6.7, 6.8) 

 Hakemisen perusvaatimukset, kyselyt jne. 

 Hakeminen ostopalvelun valtuutuksella, jos varatun palvelun tuottaja hakee 

ajanvaraustietoa järjestäjän rekisteristä 

 Eheys ostopalvelutilanteissa: hakeminen tässä tilanteessa mahdollista 

kiellosta huolimatta 

 Hakutarpeet liittyen massaperuutustilanteisiin (mm. AH16) 

 Näyttäminen ja käyttö puolesta-asiointitilanteissa (mm. AH22) 

 Siirtämiseen ja perumiseen liittyvien rajoitusten noudattaminen (mm. AH05) 

 Rajaukset mm. ajanvaraustiedosta ei jatkopäättelyä käynnin toteutumisesta / 

toteutumattomuudesta 

 Asiallinen yhteys + arkiston muiden määrittelyjen mukaiset viivästys, kielto, 

suostumustoiminnallisuudet + tarkennukset 
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Yhteenveto 



  

Jatkotoimenpiteitä 
 Päivitettyjen dokumenttien kommentointi- ja äänestyskierros 22.11.2019 saakka 

 Oheismateriaalina myös vastaukset aiempiin (01/2019 kommentointikierros) kommentteihin 

 Päivitykset koottu THL + Kela vetoisesti, osallistujina ja kommentoijina tähän mennessä erityisesti SoteDigi / 

Omaolo, 2M IT, UNA, Solita, Sensotrend, Mediconsult, CGI, Tieto, Fujitsu, EPSHP, CSAM Health, Entteri 

 Työpajan ja kommentti- / äänestyskierroksen pohjalta päivitykset määrittelyihin 

 Mahdollisesti myös jatkokehitys päivityksiä 

 Toteutukset Kanta PTA, Omakanta ja asiointi-/perusjärjestelmät 

 Tukea ja ohjausta saatavilla, ota yhteyttä! 

 Määrittelyjen valmistumisen jälkeen päivitykset olennaisten vaatimusten luokitukseen ja profiileihin 

 Linkitys esim. tuleviin määräyksiin eri järjestelmien kansallisista vähimmäisvaatimuksista  

 Kanta-julkaisaikataulu (viimeisin päivitys 7.10.2019) 

 

 

 

 

 Varmista tiedonsaanti ja vaikuttaminen: kantapalvelut@thl.fi  
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Kiitokset! 



Tausta- ja lisätietoja 



  Sähköisten ajanvarauspalvelujen käyttö 

• STePS 2.0 kysely 2017 

• Osuus sähköisesti ajan varanneista, jotka säästäneet 

vähintään 1 käynnin tai perinteisen yhteydenoton 

viimeisen vuoden aikana 

– Säästynyt käynti=vastaanottokäynti tai muu perinteinen 

yhteydenotto kuten soitto 

• %-osuudet laskettu painotettuina 2017; mittaria ei ole 

laskettu, jos n on pienempi kuin 30 

 
e-ajanvarauksen tehneet  

n =1150  

Kyselyyn vastanneiden 

kokonaismäärä n = 4495 

PÄÄOSIN PAIKALLISIA JA 

JÄRJESTELMÄKOHTAISIA 

RATKAISUJA 
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 Kansalaiskysyntä, esim. 

 Jauhiainen A, Sihvo P, 

Ikonen H, Rytkönen P. 

Kansalaisilla hyvät 

valmiudet sähköisiin 

terveyspalveluihin. 

FinJeHeW Vol 6, No 2-3 

(2014) 
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Kuinka tärkeää on saada jatkossa lueteltuja sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluja sähköisesti 

Hyppönen ym. 2014: Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen asiointi – kansalaisten kokemukset ja tarpeet. THL Raportti 33/2014 
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Tutkimustietoja / sähköinen ajanvaraus 
 Pohjois-Karjala ja Päijät-Häme:  

 työtoimintolaskennan perusteella ajanvaraajien työtä on säästetty 10-15% sähköisten ajanvarausten kautta aiempiin malleihin verrattuna 

 ajanvaraustoimenpiteisiin on kulunut ennen sähköistä ajanvarausta n. 30% yhden sairaanhoitajan työtunneista, sähköistämisellä tästä ajasta voitu vapauttaa 

ajanvarausta hoitaneiden ammattilaisten hoitoon yli 3 viikkoa vastaava työaika vuodessa  

 sähköisen ajanvarauksen kautta on rauhoitettu puhelimessa asiakkaiden kanssa hoidettavia seikkoja n. kolmanneksella  

 sähköisen ajanvarauksen kautta aikojen siirtoihin liittyvät puhelut ovat vähentyneet lähes 65 %  

 ajanvarauksia pilotoineilla poliklinikoilla on raportoitu ajanvarausten siirtojen ja peruutusten vähenemisiä 11% samalla ajanjaksolla joissa muilla yksiköillä 

siirtomäärät ovat pysyneet lähes ennallaan 

 ajanvarauksen ennakkoviestipalveluun liittyvien prosessimuutosten on arvioitu vähentäneen hoidonvaraajan kuormaa noin 30 % 

 ajanvarauksia hoitaneiden ammattilaisten työn hallinnasta ja työssä jaksamisesta on raportoitu parantuneita tuloksia sähköisen ajanvarauksen käyttöönoton 

jälkeen  

 erikoissairaanhoidon leikkausyksikössä, lasten ja nuorten poliklinikalla ja korva-, nenä- ja kurkku-tautien poliklinikalla suoritetuissa 

asiakastyytyväisyysmittauksissa 

– 60% on vastannut lapsensa aikaa koskevaan tekstiviestiin ja 40% omaa ajanvaraustaan koskevaan  

– 90% vastaajista haluaa jatkossakin käyttää tekstiviestipohjaisia ajanvarauspalveluja, jotka on koettu helpoksi käyttää sekä ajasta ja paikasta 

riippumattomaksi palveluksi  

 suun terveydenhuollon ajanvarauksen verkkopalvelun käyttöön liittyvässä kyselyssä  

– 64% oli täysin tai lähes samaa mieltä väitteestä, että sähköinen ajanvarauspalvelu oli helppokäyttöinen  

– 63% mielestä sähköisen ajanvarauspalvelun myötä ajanvarauksen teko oli helpompaa kuin perinteinen ajanvaraus (soittamalla tai kirjeitse)  

– 88 % oli samaa mieltä siitä, että henkilöllisyys pysyy salassa käytettäessä sähköistä ajan-varausta  

– 81 % haluaa jatkossakin käyttää sähköistä ajanvarauspalvelua 

  Hyötymahdollisuuksia sekä ammattila]isten että asiakkaiden toiminnan tukemisessa, mutta myös palveluresurssien vapauttamisessa hallinnollisesta 

toiminnasta varsinaiseen asiakkaiden palveluun; hyvä esimerkki, kuinka tietoteknisillä ratkaisuilla pystytään "vapauttamaan ammattilaiset puhelimen ja 

kalenterin välistä” 

 Kuitenkin esim. selvästi alle puolet terveyskeskuksista hyödyntää sähköistä ajanvarausta lääkärin, hoitajan tai fysioterapeutin  vastaanotolle 

[SADe, eKat, THL Terveyskeskuskysely perusterveydenhuollon avosairaanhoidon vastaanottotoiminnasta 2019 alustavat tulokset] 43 


