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Tässä osiossa tiiviisti 

• Tausta ja yleiskuva / ajanvarausmäärittelyt 

• Integraatioarkkitehtuuri 

• Rajapintamäärittelyt ja koodistot  

• Määrittelyjen kansalliset päivitykset 

• Ajanvaraustiedot Kanta-palveluihin toteutuksen 
valmistelu 
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Linkkejä 

• Kansalliset ajanvarausmäärittelyt 

– https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tiedon-ja-
vaatimusten-yhdenmukaistaminen/julkaisut/maarittelyt/sahkoisen-
ajanvarauksen-maarittelyt 

• Integraatioarkkitehtuuri:  

– http://www.thl.fi/attachments/SADeSote/SADe_ajanvaraus_integraatioa
rkkitehtuuri.pdf 

• Ajanvaraus / tietosisältö – ajanvarausasiakirja 

– http://91.202.112.142/codeserver/pages/classification-view-
page.xhtml?classificationKey=1945&versionKey=2205  

• Ajanvarausasiakirjan CDA-määrittelyt (osin vanhentunut)  

– http://www.hl7.fi/ajanvarausasiakirjan-hl7-cda-r2-soveltamisopaan-
kommentointipyynto-dl-22-12-2015/   

• HL7 versio 3 SAV-ajanvarausmäärittelyt 

– http://www.hl7.fi/hl7-rajapintakartta/ajanvarausrajapintojen-hl7v3-
maarittelyt/ 

• HL7 FHIR STU3 / Appointment 

– https://www.hl7.org/fhir/appointment.html  
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Tausta ja lähtökohdat 
• Sähköiseen ajanvaraukseen runsas asiakaskysyntä ja useita hankkeita, jotka 

tekevät ajanvarauskehittämistä 

• Nykyisen ja päivittyvän asiakastietolain ja sote-tietostrategian sisältö sekä 
voimassa olevat kansalliset asiointilinjaukset (SADe, Sote-tieto strategia, 
valinnanvapaus): tavoitetilaksi linjattu ajanvarausTIETOJEN saatavuus Kanta-
palvelujen kautta 

– Varsinaiset asiointipalvelut alueellisesti toteutettavia 

– Ajanvaraustiedot eivät toistaiseksi ”pakollisiksi vaiheistettuja” Kanta-sisältöjä 

– Kysyntä ja hyödyntäminen terveys- ja sosiaalipalveluissa 

• Viimeisten 12 vuoden aikana tehty runsaasti sote-palvelujen sähköisen 
ajanvarauksen määrittely- ja pohjatyötä 

– Määrittelyt ”valmiina” SADe-ohjelman pohjalta, toteutuksia pääosasta tavoitetilan 
mukaisia tietojärjestelmäpalveluja käytössä useissa sairaanhoitopiireissä 

– Runsaat kyselyt useiden sh-piirien asiointiprojekteista ja monilta toteuttajilta 
tavoitetilan aikataulusta 

• THL Oper toimintasuunnitelmissa 2017-2018: ajanvaraus jatkokehitys osaksi 
kansallisia palveluja tarkennetaan, Kajakki-projektissa tehty tarkennuksia 
tavoitetilaan 

• Odotettavissa sähköisten ajanvarauspalvelujen ”boost” valinnanvapauden 
myötä / tarve tunnistettu 2016? 

– Vaatimukset kansallisesti yhteentoimivaan kokonaisuuteen 
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Sote ajanvarauksen määrittelyt, yhteentoimivuuden 
kuvaukset ja avoimet rajapinnat / SADe-ohjelman Sote-
palvelukokonaisuus 

• SADe-ohjelman Sosiaali- ja terveysalan ajanvarauspalvelujen 
kehittämissuunnitelma (2013) 

– Sis. tavoitetilan kuvaus kokonaisarkkitehtuurikehikon kautta ja 
kansalliset tavoitetilan päälinjaukset 

• HyvisSADe-ajanvarauspilottien toiminnalliset kuvaukset (2015) 

• Sote-ajanvarauspalvelujen ja palveluohjauksen käsitteet (2015) 

• Sote-ajanvarauspalvelujen integraatioarkkitehtuuri (2015) 

• Rajapintamäärittelyt: 
– Ajanvarausasiakirjan HL7 CDA R2 soveltamisopas (2015) 
– Sote-ajanvarauspalvelujen asiakkaan kalenterirajapinta: iCalendar-

soveltamisohje (2015) 
– Ajanvarauskutsut sote-asiointipalveluissa: soveltamisohje (2015) 
– Sote-ajanvarauksen resurssienhallintaintegraatiot: HL7 versio 3 

SAV soveltamisohje (2015)  FHIR? 

• Ajanvarauksessa käytettävät koodistot ja luokitukset (2015) 
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Punaisella merkityt päivittymässä 

Ajanvarauksen määrittelyt 

https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tiedon-ja-vaatimusten-yhdenmukaistaminen/julkaisut/maarittelyt/sahkoisen-ajanvarauksen-maarittelyt


Sote ajanvarauksen määrittelyt, yhteentoimivuuden 
kuvaukset ja avoimet rajapinnat 

 

• Sosiaali- ja terveysalan ajanvarauspalvelujen kehittämissuunnitelma 
(2013) 

– Sis. tavoitetilan kuvaus kokonaisarkkitehtuurikehikon kautta ja 
kansalliset tavoitetilan päälinjaukset ja linjausehdotukset 

• HyvisSADe-ajanvarauspilottien toiminnalliset kuvaukset (2015) 

• Sote-ajanvarauspalvelujen ja palveluohjauksen käsitteet (2015) 

• Sote-ajanvarauspalvelujen integraatioarkkitehtuuri (2015) 

• Ajanvarausasiakirjan HL7 CDA R2 soveltamisopas (2015) 

• Sote-ajanvarauspalvelujen asiakkaan kalenterirajapinta: iCalendar-
soveltamisohje (2015) 

• Ajanvarauskutsut sote-asiointipalveluissa: soveltamisohje (2015) 

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

• Ajanvarauksen julkaistut koodistot ja tietomäärittelyt / 
koodistopalvelu (5 kpl) 
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Sähköinen sote-palvelujen ajanvaraus: tavoitetilan 
tiivistys 

• 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 

• 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 (osa mm. OECD-indikaattoreita) 

• Tavoitetila kuvattu tarkemmin yksityiskohtaisempina vaatimuksina ja 
kehittämistoimenpiteinä 

– Ajanvarauksen kehittämissuunnitelma LINKKI  

4.12.2017 7 

https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tietojarjestelmapalvelut/sosiaali-ja-terveysalan-palvelukokonaisuus/kuntien-kayttoon-kehitettavat-palvelumaarittelyt/ajanvaraus


• 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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Kajakki-raporttiluonnos / Ajanvaraus 
• Kehittämiskohde:  

– Ajanvarauksen käyttöönotto ja valtakunnallinen saatavuus 

• Nykytila:  

– Suuri asiakaskysyntä ajanvarauspalveluille. Joitakin palveluja paikallisina ja ei-
yhteentoimivina, haasteita erityisesti taustajärjestelmä-integraatioissa. Julkinen sote jäljessä 
yksityisiä käyttöönotoissa. Uusia valtakunnallisia määrittelyjä ja uusi usean alueen 
palveluohjaus / ajanvarausratkaisu hyödynnettävissä. 

• Tavoitetila 2020: 

– Asiointia ja ammattilaisten työtaakkaa helpottavat yhteentoimivat palvelut leviämässä 
kysyntälähtöisesti arkikäyttöön.  

– Asiakkaan hakeutumista ja palvelujen ohjausta tukeva arkkitehtuuri ja yhteiset määrittelyt.  

– Ajanvaraustiedot ja siirtyminen niistä jatkotoimenpiteisiin mahdollista Kanta/Omakanta 
kautta.  

– Asiointi ja palvelutarpeen arviointi alueellisten tai palvelutuottajan omien palvelujen kautta.  

– Taustajärjestelmien ja asiointiratkaisujen yhteentoimivuuden vaatimukset ja rajapinnat 
sitovia.  

– Integrointi erityisesti puolesta-asiointiin (varaaminen lapselle), valinnanvapauteen ja 
palveluihin hakeutumiseen / palveluhakemistoon  

– turhat ja epäselvät palvelutapahtumat selkeytetty 

– kiinteä linkitys asiakaspolkujen ja palvelupakettien kehittämiseen.  

– SOTE-uudistuksen osana käyttöönotettava valinnanvapausmalli hyödyntää 
ajanvaraustietojen saatavuutta 
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[Kajakki-projekti, STM, 2016-2017] 



Integraatioarkkitehtuuri 
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Sote-ajanvarauspalvelujen 
integraatioarkkitehtuuri -dokumentti 

• Kokoaa tietojärjestelmäarkkitehtuurin linjauksia ja lähtökohtia 

– Perustuen kehittämissuunnitelman tavoitetilakuvauksiin 

• Listaa keskeiset tietoarkkitehtuurin elementit integraationäkökulmasta 

– Tietojoukot, koodistot, tunnisteiden hallinta, ohjaustiedot 

• Linkittää integraatiotarpeita HyvisSADe-pilottien toiminnallisiin 
kuvauksiin 

• Kuvaa integroitujen sote-ajanvarausratkaisujen tietojärjestelmäpalvelut 
ja sovellusroolit 

– Mukaan lukien liittymät muihin asiointipalveluihin, toiminnanohjaukseen, 
taustajärjestelmiin, tietovarantoihin, integrointialustojen / palveluväylän 
hyödyntäminen, jne. 

• Kuvaa keskeisimmät rajapinnat ja viittaa niiden tarkempiin 
määrittelyihin 

• Kokoaa eri tietojärjestelmäpalveluihin kohdistuvat vaatimukset 
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Arkkitehtuurilinjauksia (edelleen voimassa) 

• Sote-ajanvaraus on sosiaali- ja terveydenhuollon 
(hallinnollista) asiakastietoa 

– Kuvaa palvelunantajan sitoutumista tietyn palvelun 
tarjoamiseen tiettynä hetkenä tietylle asiakkaalle 

• Ajanvaraustietoja hallinnoi varattavia resursseja 
hallinnoiva palveluntuottaja 

• Ajanvarauksia tehdään monikanavaisesti 

• Ajanvaraustiedot tullaan viemään Kanta-arkistoon 
– Pääsy ammattilaisille (normaali Kanta-tietoja koskeva 

pääsynhallinta) 

– ”Tyhjien palvelutapahtumien” vähentäminen 

– Näkyvyys asiakkaille Omakanta kautta, mahdollisuus esim. 
jatkoasiointiin 

– Tietoja ei ole tarkoitus viedä Omatietovarannon tietokantaan, 
mutta hyvinvointisovelluksille voidaan antaa jatkossa pääsy 
myös sote-palveluissa syntyneisiin tietoihin 
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Integraatioarkkitehtuurin tietojärjestelmäpalvelut ja 
sovellusroolit 

• Modulaarinen arkkitehtuuri mahdollistaa erityyppiset toteutukset ja vaiheittaisen siirtymän 

• Ajanvarauksen keskeisimmät rajapinnat palvelujen välillä kuvataan tarkemmin  
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ja kiellot

Omakanta

Tunnisteellinen 
neuvonta ja 

hoitoonohjaus
Esitietopalvelu

Ammattilaisen 
käyttövaltuus-

hallinta

Ajanvaraus-
tietojen 

hyödyntäjä

Palvelu-
hakemisto

Resurssien 
hallinta

Ammattilais-
käyttäjien 

hallinta

Ammattilaisen 
käyttövaltuus-

hallinta

Tunnistus ja 
valtuutus

Ajanvaraus-
tietojen 

hyödyntäjä

Hyvis alueelliset asiointipalvelut

Palveluväylä

Multilab

Palvelun-
tuottajan 

toiminnan-
ohjaus

Resurssien 
hallinta

Ajanvaraus-
integraatio

Laboratorio-
integraatio

Asiakastietojen 
koonti



Rajapinnat - tiivistelmä 

• Ajanvarausasiakirja: ajanvaraustietojen jakaminen 

– Lähde: asiointipalvelu tai perusjärjestelmä (ajanvaraustietojen muodostaja) 

– Tietovaranto: Kanta-arkisto (esimerkiksi) 

– Tiedon hyödyntäjä: ammattilaisjärjestelmä, asiointipalvelu (myös Omakanta) 

• Resurssienhallintaintegraatiot: ajanvaraustoimintojen suorittaminen 

– Erityisesti vapaiden aikojen kysely, ajanvarauksen tekeminen, siirtäminen, 
peruminen 

– Kutsuja ajanvarauspalvelu / asiointipalvelu, vastaaja 

• Ajanvarauskutsut: siirtyminen ajanvarauspalveluun muista palveluista 

– Erityisesti aikojen siirtäminen tai peruminen, mutta myös ”siirtyminen 
varaamaan” hakemistoista tai arviointipalveluista 

– Siirtyminen ajanvarausasiakirjan tai kalenterimerkinnän tietojen kautta  

• Asiakkaan kalenterirajapinta 

– Ajanvaraustiedot iCal-formaatissa henkilökohtaisia, yleiskäyttöisiä 
kalenteriohjelmistoja varten (mm. Outlook, mobiili- tai web-kalenterit jne.) 

• Lisäksi voidaan hyödyntää mm. erilaisia palveluntuottajien järjestelmien 
välisiä pyyntörajapintoja, asiointi/palveluprosessin ohjausta (mm. 
asiakaspolut), suunnitelmia jne. 

– Näille ei ajanvarausten yhteydessä kansallisia vähimmäistasomäärittelyjä 
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Rajapintamäärittelyt ja koodistot 
Määrittelyjen päivitykset 
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Sote ajanvarauksen määrittelyt, yhteentoimivuuden 
kuvaukset ja avoimet rajapinnat 

• Ajanvarauksen määrittelyt 

 

• Sosiaali- ja terveysalan ajanvarauspalvelujen kehittämissuunnitelma (2013) 
– Sis. tavoitetilan kuvaus kokonaisarkkitehtuurikehikon kautta ja kansalliset 

tavoitetilan päälinjaukset ja linjausehdotukset 

• HyvisSADe-ajanvarauspilottien toiminnalliset kuvaukset (2015) 

• Sote-ajanvarauspalvelujen ja palveluohjauksen käsitteet (2015) 

• Sote-ajanvarauspalvelujen integraatioarkkitehtuuri (2015) 

• Ajanvarausasiakirjan HL7 CDA R2 soveltamisopas (2015) 

• Sote-ajanvarauspalvelujen asiakkaan kalenterirajapinta: iCalendar-
soveltamisohje (2015) 

• Ajanvarauskutsut sote-asiointipalveluissa: soveltamisohje (2015) 

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

• Ajanvarauksen julkaistut koodistot ja tietomäärittelyt / koodistopalvelu (5 
kpl) 
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https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tiedon-ja-vaatimusten-yhdenmukaistaminen/julkaisut/maarittelyt/sahkoisen-ajanvarauksen-maarittelyt


Ajanvarauksen koodisto- ja 
tietosisältömäärittelyt / THL 
kansallinen koodistopalvelu 

– THL - Sosiaali- ja terveysalan palvelunimikkeistö  

– THL – Asiointitapa 

– THL – Viestintäkanava 

– Ajanvaraus – Ajanvarauksen tila 

– Ajanvaraus – Yhteyshenkilön tyyppi 

– Ajanvaraus/Tietosisältö – Ajanvarausasiakirja 

• Koodistoja hyödynnetään erityisesti 
ajanvarausasiakirjassa, ajanvarauskutsuissa ja 
resurssienhallintaintegraatioissa 
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Koodistopalvelun määrittelyt osoitteessa 

http://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/  

http://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/


Esim. 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 
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http://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml
http://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml
http://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml
http://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml
http://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml
http://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml
http://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml
http://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml
http://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml


Palvelunimikkeistö- / 
palveluluokituskysymyksiä 

• Sote-palvelunimikkeistö laaja ja sisältää useita 
mahdollisia nimikkeitä ”samalle palvelulle” 

• Tarpeena kansallisesti hyödynnettävä yhtenäinen 
arvojoukko / osajoukko palvelunimikkeistöstä? 

• Mahdollinen linkitys palveluluokitusten muuhun 
kansalliseen kehittämiseen 

– Asiakkaille esim. suomi.fi palvelussa näytettävät 
palvelut? 

– Muut sote-palvelunjärjestäjän ja tuottajan 
rajapinnassa käytettävät palveluluokitukset? 
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Ajanvarausasiakirjan HL7 CDA R2 soveltamisopas 

• HL7 CDA R2-soveltamisopas, pohjautuu ajanvarausasiakirjan koodistopalvelussa 
hyväksyttyyn tietosisältömäärittelyyn 

– sisältäen  
• Rakennekuvat 

• CDA R2 xml-esimerkin 

• rakenteiden määrittelyn  

• näyttömuotoon vietävien tietojen määritykset soveltamisoppaassa.  

– Tietosisältömäärittelyyn tehty teknisluonteisia tarkennuksia  

– Koodistopalvelumuotoon on jo tehty alustavasti muokkauksia, tietosisältö kannattaa 
päivittää myös Koodistopalveluun 

– Asiakkaiden tai Yhteyshenkilöiden yhteystiedot: poistettava Kanta-palveluihin vietävistä (tai 
palautettavista) kunnes turvakieltoasiat ratkaistu? 

• Määrittely ollut käsittelyssä HL7 Finland teknisessä komiteassa ja HL7 
kommentointikierroksella 12/2015 

• Kommenttikierroksella viimeksi läpikäytäviä tietosisältökysymyksiä 

– Kahdessa kommenttidokumentissa, katsotaan viedäänkö työpajaläpikäyntiin vai 
käsitelläänkö pienemmällä porukalla 

• Äänestysversio joulukuussa, lopullinen vuodenvaihteen jälkeen? (valmisteilla 
äänestys + työpajatieto marraskuun uutiskirjeeseen) 

• Jatkokäsittelysuunnitelma  

– Kommentointikierroksen pohjalta tarkennus, HL7 jäsenäänestys (uusi CDA-
soveltamisalue Suomessa) 
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Esimerkkejä ajanvarausasiakirjan käytöstä 
osana sähköisiä ratkaisuja 

• Asiakkaan palvelukokonaisuutta suunnitteleva ammattilainen näkee 
asiakastietojärjestelmästään asiakkaalle varatun käynnin, jonka yhteyteen 
suunnittelee yhdessä asiakkaan kanssa toiseen asiakkaan 
palvelutarpeeseen vastaavia palveluja tai tutkimuksia 

• Asiakas saa asiointipalveluun vahvistuksen tekemästään ajanvarauksesta, 
ja pääsee sen tai Omakantan kautta viikko ennen käyntiä esiin nousevan 
pakottavan esteen vuoksi siirtämään ajan itselleen sopivaan ajankohtaan 
sähköisesti, ilman puhelinaikajonotusta tai ammattilaistoimenpiteitä 

• Vanhempi näkee Omakantan tai asiointipalvelun kautta lapsensa 
ajanvarauksen ja peruuttaa varatun ajan ongelman parannuttua; vapaa aika 
tarjotaan peruutusaikapalvelun kautta jonossa olevalle toiselle asiakkaalle 

• Asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnin pohjalta hänelle laaditaan useita 
tutkimuksia, palveluja ja seurantakäyntejä kattava sisällöllinen 
hoitosuunnitelma, johon tarvittavat  palvelut aikataulutetaan alustavasti; 
hoitovastuullinen ammattilainen ja asiakas tarkentavat moniajanvarauksen 
palvelupisteet ja ajankohdat optimaalisesti asiakkaan toimintakyvyn ja 
alueellisten resurssien näkökulmasta; hoitoketjun osapuolet ja asiakas 
voivat seurata suunnitelman mukaisten palvelujen toteutumista ja 
tarvittaessa korjata prosessin etenemistä 

• Ajanvarausasiakirjan tarkempi käsittely seuraavassa osiossa 
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Ajanvarauskutsut - rajapinta 
• Yksinkertainen linkki-integraatio: siirtyminen ajanvarauspalveluun 

ulkoisesta palvelusta tai linkin kautta 

• Rajapinnat / käyttökohteet 

– Service: palveluhakemistosta tai organisaation web-sivustolta siirtyminen
  

– RiskAssessment: riskitestistä tai hoidon tarpeen arvioinnista siirtyminen 

– Appointment: ajanvarauksen muokkaamistoimenpiteisiin siirtyminen 

• Kutsuparametrit, joissa nojaudutaan kansallisiin tai alueellisesti 
sovittuihin koodistoihin tai ajanvarausasiakirjassa käytettyyn 
ajanvarauksen tunnisteeseen 

• Rajapintojen ja parametrien nimeämisessä hyödynnetty FHIR-
standardia 

• Rajapinta mahdollistaa hyvin monentyyppistä soveltamista ja myös 
kolmansien osapuolten kartta-, palvelu-, hyvinvointi-, ajanhallinta- tai 
muista sovelluksista siirtymisen sähköisiin ajanvarauksiin 

• Ei merkittäviä päivitystarpeita varsinaiseen rajapintamäärittelyyn tällä hetkellä 

– tarkoitus mahdollistaa ajanvarausasiakirjasta siirtyminen ajanvarauspalveluun 
aikaa perumaan tai muokkaamaan (esim. Omakanta-palvelusta) 

– tarkennuslistalla siirtymismahdollisuus ajanvarauspalveluihin suomi.fi palveluista 
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Kansalaisen kalenterirajapinta 

• iCalendar-standardin yhdenmukainen soveltaminen 

• Ensisijainen käyttökohde (ajanvarauksen tekemisen jälkeen):  

– ”Lataa aika omaan kalenteriisi tästä” 

• Muita mahdollisia käyttökohteita 

– Ajanvarausvahvistuksen lähettäminen asiakkaan kalenteriin esimerkiksi 
sähköpostilla 

– Ajanvarausten kopiointi tai lataaminen ammattilaisen henkilökohtaiseen 
kalenteriin 

– Ajanvarausehdotusten tekeminen henkilökohtaisten kalenterien (ja esim. 
sähköpostin) kautta 

– Ajanvarausten tilamuutosten (peruminen, siirto) välittäminen henkilökohtaiseen 
kalenteriin (esim. sähköpostin kautta) 

• Tukee yleisiä kalenteriohjelmistoja (esim. MS Outlook, Google calendar) 
jne. 

• Käytettävä vain ei-arkaluonteisen tiedon välittämiseen, lisätiedot esimerkiksi 
asiointilinkin ja tunnistautumisen kautta 

• Tiedossa ei päivitystarpeita määrittelyyn 
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Resurssienhallintaintegraatioiden 
opas 
• Ohje sisältää tarkennukset siihen, kuinka määrittelyä hyödynnetään 

ajanvarauspalvelun ja perusjärjestelmien rajapintojen toteuttamiseen 
esimerkiksi SADe-ohjelmassa tehtyjen tarkennusten pohjalta 

• Sanomien ja interaktioiden tarkennukset 

– Vapaiden aikojen kysely ja sen vastaus 

– Ajanvarauspyyntö ja -vastaus: ajan varaaminen 

– Ajanvarauspyyntö ja -vastaus: ajan peruminen 

– Ajanvarauspyyntö ja -vastaus: ajan siirto 

– Varattujen aikojen kysely ja kyselyn vastaus 

– Ajanvarauspyyntö ja -vastaus: ajanvaraustietojen muokkaus 

• Soveltamisohje nojautuu HL7 versio 3 SAV-ajanvarausmäärittelyyn, 
varsinainen toteutus tapahtuu HL7 Finland määrittelyn perusteella 

– Mukana mm. käsitevastaavuuksien ja tunnisteiden hallinnan tarkennukset 

• Eri projekteissa mielenkiinnon kohteena ollut päivittää asiointipalvelujen ja 
perusjärjestelmien rajapintaa HL7 FHIR-standardiin 

– Ajanvarausasiakirja joka tapauksessa tietojen siirtotapa esim. Kanta-palvelujen 
kanssa 

– Yllä oleviin ajanvaraustoimenpiteisiin suomalaisen FHIR-soveltamistavan 
tarkentaminen mahdollista jatkossa, mikäli kiinnostusta löytyy ja mikäli ei haluta 
nojautua aiemmin toteutettuihin HL7 v3 SAV ratkaisuihin 
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Määrittelypäivitykset 

• Ajanvarausasiakirjan CDA-määrittelyjen viimeistely 

– HL7 Finland kommentointikierroksen 12/2015 tulosten pohjalta mahd. virallinen 
äänestyskierros 

– Päivitykset HL7-määrittelyyn saatujen sisältökommenttien pohjalta tietosisältömäärittelyyn / 
Koodistopalvelu 

– Tarkempi läpikäynti ja tarvittaessa päivitykset Kanta-toteutusnäkökulmasta 

• Tarvittavat täydennykset ja tarkennukset integraatioarkkitehtuuriin 

– Määräyksessä ja olennaisten toiminnallisten vaatimusten luokituksessa  2/2016 jo 
viittaukset toimintoihin ja määrittelyihin, mutta ei ”pakollisuutta” missään 
vähimmäisvaatimusten profiilissa 

– Tarvittaessa tarkennukset myös sitovuuteen / liittyjien olennaisiin vaatimuksiin 

– Tarkennettava toimivuuden varmistamiseen tarvittava sitovuuden taso, esim. ajanvarauksen 
tekeminen alueellisessa asiointipalvelussa, peruminen puhelimitse (ammattilaisen 
perusjärjestelmän kautta) 

– Liittyjien vaatimukset jo kuvattu integraatioarkkitehtuurissa 

• Tarvittavat tarkennukset koodistoihin ja luokituksiin 

• Pohja jatkotyölle 

– kytkeminen mm. valinnanvapauteen, palveluihin hakeutumiseen + palveluhakemistoihin (jo 
määrittelyissä huomioitu), asiakkaan suunnitelmiin jne. 

• EI käynnissä esim. kansallista määrittelyä FHIR-rajapintaan ajanvarauspyyntöjen 
tekemistä varten (aiemmat määrittelyt käytössä) 
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Kansallisten ajanvarausmäärittelyjen päivitys 
(loppuvuosi 2017 – alkuvuosi 2018) 

• Erityisesti Kanta-julkaisuaikataulua varten tarvittavat 
määrittelytarkennukset 

– http://www.kanta.fi/web/ammattilaisille/julkaisuaikataulu  

• Integraatioarkkitehtuuriin tarvittavat päivitykset 

• Ajanvarausasiakirjan päivitykset 
(koodistopalvelumäärittely ja CDA-soveltamisopas) 

– Mukaan lukien 12/2015 kommenttien huomiointi 

• Tarvittavat koodistopäivitykset tai soveltamisohjeistukset 

• Kanta-toteutuksen ”sisäiset” tarkennukset 

• Muut välttämättömät tarkennukset 
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http://www.kanta.fi/web/ammattilaisille/julkaisuaikataulu


Ajanvaraustiedot Kanta-palveluihin 
toteutuksen valmistelu 
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Vaikutukset / toimenpiteet Kanta-
palvelujen toteuttamisessa (tiivistelmä) 

• Ajanvarausasiakirjan (CDA-dokumenttien) vastaanottaminen ja 
toimittaminen / potilastiedon arkisto 

– Pääperiaatteena normaali ”versioituva asiakirja” 

– Tavoitteena myös vähentää tyhjiä palvelutapahtumia 

– Ei aina kaikkia ”hoidollisten kertomusmerkintöjen” metatietoja 

• Ajanvarausten näyttäminen Omakannassa 

– Omakanta-toteutuksessta tarkennetaan näyytämistapa, esim. sopiiko paremmin 
”käyntitietojen” tai ”ajanvarausten” otsikon alle kuin osaksi kertomusta (PHAL-
näkymä) 

– Asiakirjassa myös linkki, jonka kautta voi tapahtua siirtyminen asiointipalveluun 
(esim. perumaan tai siirtämään aikaa) 

• linkki on valmiina, tulee osana arkistoon toimitettavaa asiakirjaa 

• linkin formaatissa standardoitu ajanvarauskutsu, ei automaattisesti esim. 
SSO-vaatimusta 

– Tavoitteena myös saada uutta hyödyllistä sisältöä käyttäjille ja kaivattuja 
kellonaikatietoja näkyviin 

• Tällä hetkellä muodostuu ”tyhjiä käyntejä”, vähentäisi kysymyksiä ja 
yhteydenottoja, jos asiakkaille näkyy myös varauksen kellonaika 
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Kanta-julkaisuaikataulu 

Tehtävän nimi Määrittely kiinnitetty 

Osapalvelun 

toteutus valmiina 

asiakastestiympä

ristössä 

Omakanta-toteutus 

valmiina 

asiakastestiympärist

össä 

Ensimmäinen 

mahdollinen 

yhteistestausvaihe  

 

Kanta-toteutuksen 

julkaisu 

tuotannossa  

*) edellytys: 

yhteistestaus 

suoritettu ptj:n 

kanssa 

seuraavat 

yhteistestausvaiheet  

 

Takaraja 

terveydenhuollon 

toimijoiden 

käyttöönotoille 

 

KANTA JULKAISU 1.10.2018               

Ajanvaraustieto 

-ajanvarausasiakirjan tallennus arkistoon ja 

toimittaminen + näyttäminen Omakantassa 

31.12.2017 Q1/2018  Q1/2018 Q2-Q3/ 2018 1.10.2018 

Tarkennetaan 

myöhemmin 
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Tämänhetkisen suunnitelman mukaisesti 2018 määrittelyjen toteutus Kanta-palveluissa, testaus ja tuotantovalmius 



Huomioitavia asioita ja tarkennustarpeita / 
määrittelyt: mm.  

• Turvakiellon huomioinnit: poistetaanko turvakiellon alaiset tiedot 
myös ajanvarausasiakirjasta 

• Puolesta asiointi 

• Alaikäisten itse toimiminen 

• Palvelutapahtumiin liittyvät tarkennukset 
– Suhde itseajanvarauksiin ei-vahvan tunnistautumisen kautta 

– Vasta vahvistetut varaukset (”varattu” tila)? 

• Rekisteritietojen hallinta (rekisterinpitäjätiedot myös alueellisissa 
palveluissa) 

• Sosiaalihuollon palvelut vasta myöhemmissä vaiheissa 
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Kiitoksia! 
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