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Taustaa 

• Hyvinvointipalvelujen sähköinen ajanvaraus 

– Asiakkaan ja palvelutuotannon rajapinnassa: suuri potentiaali sähköisille palveluille 

– Asiointi- ja kansalaisfokuksesta huolimatta vaatii toimintamallien ja ratkaisujen 
määrittelyä myös (ja ennen kaikkea) palvelujen tuotannossa 

• Ajanvarauspalveluja jo toteutettu useissa hankkeissa ja eri järjestelmiin 

– Yksinkertaisia, palvelukohtaisia, tuottajakohtaisia 

– Jo aiemmin tunnistettu monia jatkokehitys-, yhtenäistämis- ja avoimuustarpeita 

• Ajanvaraus SADe-SoTe-painopisteenä: kansallisesti määriteltävä, alueellisesti 
toteutettava 

• 2011 sähköisiä SoTe-ajanvarauspalveluja:  

– Lähinnä laboratoriot, lisäksi yksittäisiä sähköpostitse tehtäviä, etenkin yksityisillä 

– Web: 13/21 sairaanhoitopiirissä, 15% terveyskeskuksista 

– Tekstiviestit:  6/21 shp, 8% tk:t ja 7/30 yksityiset 

– Sosiaalihuolto 2/74 kuntaa salatun sähköpostin kautta  

– [Hämäläinen ym. 2013, Kärki ym. 2012] 
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Käyttöaste ei yksin kuvaa hyötyjä: palvelut 

hajallaan, toimivat eri tavoin, varattavien 

palvelujen kuvaaminen epäyhtenäistä, 

päällekkäistä työtä, ei tue asiakkaan 

valinnanmahdollisuuksia 



Sähköisten SoTe-varausten mahdollisuudet 

•Merkittävä hyötypotentiaali, esimerkkejä toteutuskokemuksista 

– 90% asiakkaista haluaa jatkossakin käyttää tekstiviestipohjaisia 
ajanvarauksia 

– ajanvaraajien työtä on säästetty 10-15% 

– sähköistämisellä useiden viikkojen työaikasäästöjä / yksikkö 

– aikojen hallinnointiin käytettyjen puhelujen väheneminen lähes 65% 

– ”ammattilaiset pois kalenterin ja puhelimen välistä” 
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[Päijät-Häme, 

Pohjois-Karjala] 



SADe SoTe-ajanvaraustyön tavoitteita 

• SADe-hankkeen tavoitteena on - yhteistyössä ajanvarauspalvelua kehittävien 
ja käyttöönottavien kuntien ja sairaanhoitopiirien kanssa  

– SoTe-sektorille geneerinen malli, yleistettävissä kaikkiin sähköiseen 
ajanvaraukseen sopiviin palveluihin 

– aikaansaada alueellisen moniajanvarauksen toiminnalliset ja tekniset määrittelyt 

– määritellä  kansalaisen käyttöliittymiä koskevat vaatimukset 

– määritellä taustajärjestelmiä (kuten potilashallinnon järjestelmät, sosiaalihuollon 
asiakastietojärjestelmät) koskevat, avoimuuden ja yhteentoimivuuden kannalta 
oleelliset  kansalliset vaatimukset 

– tarkentaa sähköisen ajanvarauksen kehittämisen tavoitteet palvelujärjestelmän ja 
asiakkaan palveluihin hakeutumisen näkökulmasta 

– testata ja käyttöönottaa määrittelyjen mukaisesti toteutettuja ratkaisuja valituissa 
asiakasryhmissä ja palveluissa sekä  

– suunnitella valtakunnallisen levittämisen toimintamalli ja sen edellyttämä 
hankintayhteistyö  

• Tavoiteltava vaatimustaso tarkennetaan  yhdessä kehittäjäkumppaneiden 
kanssa 

• Ajanvarausratkaisujen konkreettinen käyttöönotto tapahtuu 
alueellisissa ja paikallisissa palveluissa 
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(linjattu THL suunnitelmissa ja 

klusteriryhmässä) 



SADe/SoTe-ajanvarauksen kehittämissuunnitelma 

• SADe-ohjelman Sosiaali- ja terveys-alan ajanvarauspalvelujen kehittämis-
suunnitelma, THL, 2013 

– Kokoaa aiemman materiaalin, nykytilan ja kehittämistoimenpide-ehdotukset 
sähköisten ajanvarauspalvelujen valtakunnallisia määrittelyjä ja alueellisia 
toteutuksia varten 
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Tavoitetilan tiivistelmä yhdellä kalvolla 
• Asiakas 

– aikariippumattomuus, liikkuvuuden tukeminen, valinnanvapauden ja 
hakeutumismahdollisuuksien tukeminen, omiin palveluihin sitoutuminen ja 
vaikuttaminen, ymmärrettävyys, odotusaikojen lyheneminen, tiedot 
varatuista ajoista saatavilla, mahdollisuus monikanavaisuuteen 

• Ammattilainen 

– turhan hallinnollisen työn ja päällekkäisyyksien 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, 

valtakunnalliset linjaukset, alueellinen kehittämisen pääfokus, liittymät 
valtakunnallisiin palveluihin, mittaus ja arviointi 
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Aiempia selvityksiä ja määrittelyjä 
Ajanvarausspesifejä: 

1. SADe Ajanvaraus-esiselvitys, 
2011 

2. Julkisen hallinnon sähköiset 
ajanvarausjärjestelmät (Netum), 
12/2009 

3. Valtakunnallisen sähköisen 
kansalaisajanvarauksen toiminta- 
ja organisointimalli - 
selvitysraportti (Pivotal 
Consulting), 12/2008 

4. Terveyspalvelujen ajanvarauksen 
valtakunnallisen arkkitehtuurin 
suuntaviivat (eKat), 1/2008 

5. HL7 v3 ajanvaraus-
rajapintamäärittelyt (SAV-
ajanvaraus) 

Muita, joissa liittymiä ajanvarauksiin: 

• SADe esiselvitykset ja muu 
materiaali 

• SADe-palveluhakemisto 

• Kohti kumppanuutta 
viitearkkitehtuuri ja 
käyttötapauskuvaukset 

• SAINI selvitys 

• Kaste-ohjelman valtakunnallinen 
toimeenpanosuunnitelma vuosille 
2008 - 2011  

• Palveluseteli-hanke (PSOP pohjana) 

• Tapas-hanke 

• KATTAVA-projekti 

• Palveluun hakeutumiseen liittyvät 
määrittelyt 
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Mitkä toimenpiteet sähköisten palvelujen kautta ja kuka suorittaa… 

• Ajanvaraustoimenpiteet 

– vapaiden katselu 

– vapaiden haku 

– kalenterivaraus 

– tarjotun vastaanottaminen 

– tarjotusta kieltäytyminen 

– peruminen 

– siirtäminen 

– moniajanvaraus 

– sarja-ajanvaraus 

• Ajanvaraustietojen katselu 

– varatut katselu 

– varatut haku 

– palvelun varatut 

 

• Ajat varattavaksi / varausten käsittely 

– merkitseminen / tarjoaminen nimetylle 

– merkitseminen kenelle tahansa 

– sisäisten resurssien varaus 

– alustava varaus 

– ajan tarjoaminen (alustavasti varatun) 

– alustavan varauksen vahvistus 

– varattavaksi merkityn poistaminen 

– oikeuksien ja edellytysten tarkistaminen 

– tehdyn varauksen vahvistus 

• Suunnitelma / tilaus / jono käsittely 

– (ajanvaraus)suunnitelman teko 

– tilauksen teko 

– lähetteen käsittely 

– jonon purku 

• Muu 

– muistutukset (myös asiakkaan kalenteriin?) 

– Kehotukset (pyyntö tehdä ajanvaraus) 
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[muk. Ajanvarauksen toiminnallinen viitemalli / eKat] 



Ajanvarausratkaisuissa määriteltävä kuinka 
seuraavat seikat kuvataan 

• KENELLE varataan 

– Yksilöt, ryhmät 

• MITÄ varataan 

– Mihin ajanvaraus kohdistuu 

– Varauksen kohteen kuvaaminen  

– Varattavien aikojen tuotteistaminen 
(palvelutuote- palvelutuoteluokka- palveluluokka) 

• MISTÄ varataan 

– Yksikkö, palvelunantaja 

– Palvelutuote 

• MILLOIN tapahtuu 

– Vapaa ajan valinta, tietyn aikaikkunan 
sisällä tapahtuva valinta, ml. ajalliset 
riippuvuudet esim. moniajanvaraus 

 

• SÄÄNNÖSTÖT 

– Hoidon tarpeen arviointi  + avuntarpeen 
itsearviointi, palvelutarpeen arviointi 

– Lähete  

– Asiakkuus (työpaikka, kunta, osoite) 

– Aloite ajanvaraukseen (asiakas / palvelun 
antaja) 

– Palveluseteli 

– Tilaus tai ajanvarauspyyntö 

 

• Ajanvarauksen kellutus (ennakoiva tila)  

• Suunnitelma 

– Rakenteinen terveys- ja hoitosuunnitelma, 
terveysvalmennus, hoito- ja palvelusuunnitelmat 

• Muistutukset ja ilmoitukset 

9 

Ajanvarauksen toimintaketjun keskeiset muuttujat 

(siltä osin kuin liittyy kuhunkin ratkaisuun, esim. neuvolat, laboratorio, vastaanotto..) 



Ajanvarauksen perustyypit kansallisten 
mallien ja määrittelyjen perusteena 

•Kussakin varattavassa palvelussa ja sähköisessä palvelussa otettava 
kantaa, minkä perustyyppien mukaisesti ratkaisu toteutetaan 

•Perustyyppejä: 

1.Asiakkaan aloitteesta tapahtuva ajanvaraus 

2.Palvelunantajan aloitteesta tapahtuva ajanvaraus 

3.Alueellinen moniajanvaraus 

4.Ostopalvelujen ajanvaraus 
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Varattavien palvelujen yhdenmukainen 
kuvaaminen ja luokittelu 

•Tavoitetila: Varattavien palvelujen nimeämiseen (sisällön 
kuvaamiseen) käytetään yhtenäistä kansallista luokitusta 
(joka tapauksessa sovittava alueellisesti) 

•Toimenpide-ehdotuksena ollut varattavien palvelujen 
luokituksen (palvelutuoteluokitus?) kehittäminen 

– Pohjana etenkin SoTe-palveluluokitus / tasot (hierarchyLevel) 2 ja 
3, valittava mitkä palvelut kussakin organisaatiossa ja 
toimipisteessä varattavissa 
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Tietojärjestelmälinjauksia / SADe/SoTe 

• Ajanvarauksen tietojärjestelmäpalvelujen alueellinen toteutus 

– Ajanvarauspalvelut osana omahoito- ja sähköisten (hyvinvointi)palvelujen 
kansalaiskäyttöliittymiä 

– Eteneminen palvelukohtaisesti 

– Yhtenäiset kansalliset määrittelyt sisältöihin, rajapintoihin ja viitearkkitehtuuriin 

– Säännöstö- ja hoidonohjausmekanismien toteuttaminen 

• Alueellisten palvelujen linkittyminen valtakunnallisiin palveluihin 

– Palveluhakemistot 

– Ajanvaraustietojen varasto (liikkeelle alueellisesta, tavoitetilana kansallinen) 

– Valtuutukset 

– Tunnistautuminen 

– Tietämystiedot 

• Organisaatiokohtaiset toimenpiteet osana määrittelyjä, hankintoja ja käyttöönottoja 

– Varattavien palvelujen nimeäminen kansallisen luokituksen mukaisesti / luokituksen luonti 

– Resursseja hallinnoivien järjestelmien rajapinnat  

• Kansalaisen kanavien toteuttaminen ja mahdollistaminen 
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SADe-SoTe-suunnitelmassa mainitut kansalliset 
määritykset 

• SoTe-ajanvarauksen tavoitetilan kansalliset määrittelyt (nimettävissä myös 
”kohdearkkitehtuuriksi”) 

– Ajanvarausratkaisujen käsitemallin ja toiminnallisten pohjamallien päivitys ja vahvistaminen 

– Sähköisen SoTe-ajanvarauksen tavoitetilan toiminnallinen määrittely 

• Eri palveluissa käytettävät ajanvarausmallit (2-4 kpl) 

• Toimintamalli + eri osallistujien suorittamat toimenpiteet 

• Asiakas- ja ammattilaisnäkymien minimivaatimukset 

• Liittyminen palveluihin hakeutumiseen ja ajanvarausta seuraaviin toimenpiteisiin 

– Sähköisen SoTe-ajanvarauksen tavoitetilan tietojärjestelmäratkaisujen ohje 

• ml. rajapinnat, tietojärjestelmäpalvelut sekä taustajärjestelmät, alueelliset ja kansalliset 
palvelut / tietojärjestelmäroolit 

• Varattavien palvelujen kansallinen luokitus (palvelutuoteluokitus) 

• Ajanvarauksen yhteentoimivuus- ja rajapintamääritykset 

• Ajanvaraus osana SADe-SoTe-asiointisanastoa 

• Sähköisten SoTe-ajanvarauspalvelujen arviointipohja 
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Ajanvarauksen yhteentoimivuusmäärittelyt 

• Ajanvarauskyselyt ja ajanvaraustoimenpiteiden tekeminen resursseja hallinnoiviin 
järjestelmiin 

– HL7 versio 3 -määrittelyjen päivittäminen ja yhtenäinen soveltamisohje? 

• Ajanvarausasiakirja 

– Ajanvaraustietojen siirtäminen valtakunnallisiin palveluihin / ajanvaraustietojen 
(alueelliseen) varastoon ja asiakkaan käyttöön 

– CDA R2-toteutus 

– Myös ajanvarausasiakirjan kyselysanomat 

– Mukaan lukien linkityskäytännöt lisätietoihin (tietämys), esitietokyselyihin, jne. 

– Mukaan lukien sisältö- ja näyttöohjeistukset asiakkaalle näytettävistä ajanvaraustiedoista 

• Ajanvaraustietojen siirto (asiakkaan) sähköiseen kalenteriin 

– iCalendar- (tiedoston) soveltamisohje ajanvaraustiedoille 

• Palveluhakemistosta ajanvarauskalenteriin siirtymisen määrittely 

– ”kontekstin siirto web-palvelujen välillä”: asiakas (+ mahd. tunnistustieto), valittu palvelu, 
toimipiste jne. 

• Muiden tunnistaminen ja priorisointi myös mahdollista 
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(tärkeimmät rajapintatarpeet, muitakin voi nousta esiin) 



Ajanvarausasiakirja 
• Käyttökohteet 

– Ajanvarausvahvistukset asiakkaalle, ajanvaraustiedot palveluntuottajille 

– Osa asiakkaalle ja ammattilaisille näkyviä omia terveys- ja hyvinvointitietoja: tieto 
sovituista ajoista tallessa ja saatavilla 

– Jatkossa: linkitys asiakkaan terveys- ja hoitosuunnitelmaan tai hoito- ja 
palvelusuunnitelmaan ja palvelukokonaisuuteen 

• Myös suunnitelma – tilaus – varaus – siirto – peruminen: konkretisointi 
potilashallinnollisille ja asiointiprosessin tapahtumille 

– Asiakkaan ja ammattilaisen kannalta hoidon ohjauksen ja jatkotoimenpiteiden 
mahdollistaminen, tietoa suunnitellusta hoidosta ja sen etenemisestä 

– Moniajanvaraus, prosessin seuranta, tilastointi 

• Valtakunnallisesti yhtenäinen määrittely 

– Ensi vaiheessa varatut, myöh. myös ”suunnitellut”; ks. suunnitelmalinkitykset 

• Ei puhtaasti potilashallinnollinen vaan vastaavasti palveluja ryhmittelevä 
kuin esim. palvelutapahtuma-asiakirja 

• Säilytys ja käyttö ensin alueellisesti, merkittävimmät hyödyt kun 
valtakunnallisesti saatavilla 
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SAV-ajanvaraus (HL7 v3 ajanvaraus) 

•HL7v3 Scheduling pohjalta HL7 Finland määrittelyt 2007  

•”SAV”-ajanvaraus: ajanvarauspalvelun yhteydet taustajärjestelmiin 

– vapaiden aikavälien kysely (vastauksena löydetyt vapaat ajat) 

– ajanvarausten kysely (vastauksena löydetyt varatut ajat) 

– lisävastausten kysely tai kyselyn peruuttaminen 

– uuden ajan varaaminen 

– ajanvarauksen peruminen 

– ajanvarauksen siirtäminen 

– ajanvarauksen muuttaminen 

– aikavälin tilan muuttumisen ilmoittaminen 

– ajanvarauksen muuttuminen 

•Tietosisältöjen ja soveltamistapojen tarkentamista ehdotettu 
aiemmissa ajanvarausselvityksissä: määrittelyjä jo aiemmin 
soveltaneiden tarkennustarpeet? 
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Ajanvaraus ja palveluhakemisto 
• Palveluhakemisto(t) keskeinen asiakkaan valinnanvapauden mahdollistaja 

– Etenkin Asiakkaan aloitteesta tehtävät ajanvaraukset 

• Toiminnallisia perustarpeita: sijainti- ja/tai sisältörajauksen pohjalta siirtyminen 
palveluhakemistosta ajanvaraukseen 

– Palveluhakemistossa tehtyjen valintojen kautta siirtyminen ”oikeaan” ajanvarauskalenteriin: valittu 
palvelu(luokka), palveluntantaja jne. 

• Optimikäyttötapauksia / palveluun hakeutuminen: 

– ”mistä saan tämän palvelun lähiseudulla haluamaani aikaan / mahdollisimman pian”? 

– ”koska saan ajan tälle palvelunantajalle / tähän palvelupisteeseen tätä palvelua varten”? 

– ”mitkä ovat tämän palvelun toteuttavia toimipisteitä ja niiden vapaat ajat”? 

– tulevaisuudessa esim.: ”mikä on matkakustannukset huomioiden edullisin tapa saada tämä palvelu 
itselleni” (open data, mashups)? 

• Tarkennustarpeita ja -mahdollisuuksia 

– Tarkennettava kuinka saman tuottajan eri palvelujen varaukseen siirrytään: useita linkkejä / muu 
mekanismi? 

• Toistuva samojen palvelujen rajaus = huonoa käytettävyyttä 

– Myös palvelunantajan muuttaminen aikojen siirtämisen yhteydessä 

– Asiakkaan palvelujen suunnitteluun linkittyvä palveluntuottajien valinta 

– Palveluhakemiston ”linkki ajanvaraukseen” tarvittavat tiedot 
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Rajapintamäärittelyt ja HL7 SIG? 

•Ajanvaraustietojen siirtoja ja rajapintoja aiemmin toteutettu eri 
järjestelmiin – rajapintojen jatkokehitystarpeet? 

•Ajanvaraustietojen CDA R2? 

•SAV (HL7v3) rajapinnat? 

•Muita 

– Palveluohjaus (liittyen myös ajanvarauksen säännöstöihin)? 

– Palveluhakemistointegraatiot? 

– Kalenteriliitännät? 

– Muita? 

•Ajanvarausrajapinta-aiheiden tarkempaan käsittelyyn / työstöön 
halukkaat SIG-osallistujat? 
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THL + Kuntaliitto tarkentamassa kansallisia 

jatkotoimenpiteitä. 

Kiitos – tarkennuksia? 

juha.mykkanen@uef.fi 

mailto:juha.mykkanen@uef.fi

