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Tässä osiossa

• Asiointi ja ajanvaraus johdanto ja arkkitehtuuri

• Kansallisten ajanvarausmäärittelyjen päivitys 
– mm. integraatioarkkitehtuuri, CDA-ajanvarausasiakirja (Juha M)

• FHIR ajanvaraus ja muut asiointiresurssit (Jani H)

• Jatkotyö / työpajaehdotus
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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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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 
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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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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 ja linjausehdotukset

• 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?
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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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Ajanvarauksen koodisto- ja 
tietosisältömäärittelyt / THL 
kansallinen koodistopalvelu

– THL - Sosiaali- ja terveysalan palvelunimikkeistö 
• hyödyntäminen tarkentumassa mm. sote-uudistukseen littyen

– THL – Asiointitapa

– THL – Viestintäkanava

– Ajanvaraus – Ajanvarauksen tila

– Ajanvaraus – Yhteyshenkilön tyyppi

– Ajanvaraus/Tietosisältö – Ajanvarausasiakirja

• Koodistoja hyödynnetään erityisesti 
ajanvarausasiakirjassa, ajanvarauskutsuissa ja 
resurssienhallintaintegraatioissa
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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 

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

• Jatkokäsittelysuunnitelma 

– Kommentointikierroksen pohjalta tarkennus, HL7 
jäsenäänestys (uusi CDA-soveltamisalue Suomessa)
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Kansallisten ajanvarausmäärittelyjen 
päivitys (loppuvuosi 2017)

• Erityisesti Kanta-julkaisuaikataulua varten tarvittavat 
määrittelytarkennukset

– http://www.kanta.fi/web/ammattilaisille/julkaisuaikatau
lu

• Integraatioarkkitehtuuriin tarvittavat päivitykset

• Ajanvarausasiakirjan päivitykset 
(koodistopalvelumäärittely ja CDA-soveltamisopas)

– Mukaan lukien 12/2015 kommenttien huomiointi

• Kanta-toteutuksen ”sisäiset” tarkennukset

• Muut välttämättömät tarkennukset
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Muita rajapintoja: ajanvarauskutsut
• 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 tällä hetkellä?
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Muita rajapintoja: 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

• Ei merkittäviä päivitystarpeita tällä hetkellä
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Muita rajapintoja: 
resurssienhallintaintegraatioiden opas
• Soveltamisohje nojautuu HL7 versio 3 SAV-ajanvarausmäärittelyyn, 

varsinainen toteutus tapahtuu HL7 Finland määrittelyn perusteella

• Ohje sisältää tarkennukset siihen, kuinka määrittelyä hyödynnetään 
alueellisen ajanvarauksen toteuttamiseen SADe-ohjelmassa tehtyjen 
tarkennusten pohjalta

• Käsitevastaavuuksien ja tunnisteiden hallinnan tarkennukset

• Sanomien ja interaktioiden tarkennukset (yleensä esim. 
asiointipalvelu <-> perusjärjestelmä välillä)

– 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

• Jatkossa FHIR-standardin käyttömahdollisuus HL7v3 sijaan??
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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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Työpajaehdotus 

• Ehdotus: työpaja 22.11. klo 13-16 etätyöpajana, 

• Käsiteltäväksi ainakin
– Ajanvarausasiakirjan CDA päivitys

– FHIR käyttö ajanvarauksessa

– Jatkokeskustelu mm. FHIR ja CDA hyödyntämisestä 
asiointipalveluissa

– Tarvittaessa: linkitykset mm. kansallisiin olennaisiin 
vaatimuksiin
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