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Tausta 

• Tausta 
– 2015 loppupuolella tehtiin CDA määrittelyn ensimmäinen versio SADe 

hankkeessa, tietosisältömäärittely ja käytetyt luokitukset julkaistiin 
koodistopalvelussa 

– Määrittely oli yhdistyksen avoimella kommenttikierroksella 2015 

– Saatuja kommentteja ei silloin työstetty SADe hankkeen päättymisen 
takia 

– Ajatus oli työstää kommenttien pohjalta tietosisältötarkennukset ja 
päivittää CDA-määrittely ja viedä se HL7 Finland jäsenäänestykseen 

– Nyt tarve on konkretisoitunut ja jatketaan siitä, mihin kaksi vuotta sitten 
jäätiin 
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Jos kyseessä on moniajanvaraus tai 
sarja-ajanvaraus, rakenne voi toistua 
merkintätasolla. Moni- ja sarja-
ajanvarausten tiedot voidaan myös 
kukin sijoittaa omiin erillisiin 
asiakirjoihin (varattu aika per 
asiakirja). 



Asiakirjan header 

• Header-osio toteutetaan Kanta Potilastiedon arkiston CDA R2 Header [3] -
määrittelyn mukaisesti. Mikäli ajanvarausasiakirjaa käytetään suoraan 
järjestelmien välisessä integraatioissa, toimittajat voivat silloin tarvittaessa 
sopia keskenään tarkennuksia headerin kentissä välitettäviin tietoihin. 

•  Tietosisältömäärittelyn tiedoista Header-tasolle tulevat seuraavat tiedot:  
– Ajanvarausasiakirjan tunniste (11)    (myös entry-tasolla) 

– Alkuperäisen ajanvarausasiakirjan tunniste (14)  (myös entry-tasolla) 

– Ajanvarausasiakirjan versio (15)    (myös entry-tasolla) 

– Palvelutapahtuman tunniste (22)    (myös entry-tasolla) 

– Palvelunantaja (77)     (myös merkintä-tasolla) 

– Palvelunantajan nimi (78)    (myös merkintä-tasolla) 
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Potilashallinnollisten merkintöjen näkymä (PHAL) 

• Ajanvarausmerkintä tehdään Potilashallinnollisten merkintöjen näkymälle 
(PHAL). Näkymä on kertomusteksti-tyyppinen, jolla yleensä voi ilmetä mitä 
tahansa hoitoprosessin vaiheita, otsikkoja ja yleisiä rakenteisia tietoja.  

• Ajanvarausasiakirja on kuitenkin itsenäinen asiakirja, joten tässä 
määrittelyjen entry-rakenteiden lisäksi sillä ei esiinny muita potilaan 
keskeisten terveystietojen rakenteisia osioita.  

• Kyseistä näkymää voidaan käyttää myös muihin tarkoituksiin, joita ei tässä 
määrittelyssä ole kuvattu. 
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Merkintätasolle tulevat tietosisällön tiedot 

• Merkinnän yksilöintitunnus (31) 

• Näkymä (32) 

• Hoitoprosessin vaihe (33) 

• Otsikko (34) 

• Merkinnän tekijän tunnus (36) 

• Merkinnän tekijän nimi (37) 

• Merkinnän kirjausaika (38)   (myös entry-tasolla) 

• Merkinnän kirjaajan tunniste (39) 

• Merkinnän kirjaajan rooli (40) 

• Asiakkaan tunniste (51) 

• Asiakkaan nimi (52) 
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2015 LAUSUNTOKIERROKSEN KOMMENTIT JA NYT TYÖSTETYT 
VASTAUKSET 
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Kommentteja 1 

• Tapahtuma-aika -käsite: onko käsite ymmärrettävä, mikäli ko. tiedon 
tarkoitus on kuvata ajankohtaa, jolloin ajanvaraus on ohjeistettu 
suoritettavaksi?  

• Siirretään tarkentaviin tietoihin, nimi harhaanjohtava, muutetaan esim  
"Ajankohta, jolloin ajanvaraus ohjeistettu suoritetavaksi” 

• Onko ajanvarausasiakirjassa tarkoitus kuvata myös tehdyn ajanvarauksen 
ajankohta [pp.kk.vvvv] [hh:mm-hh:mm]?  

• Kyllä on, ajanvarauksen kohteen aikaväli tietosisällössä 
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Kommentteja 2 

• "Kuvaus oireista/vaivasta vapaamuotoisesti ilmaistuna: mahdollistetaanko 
asiakkaan sähköisen ajanvarauksen kautta kirjaama kuvaus oireista / 
vaivasta, onko tietosuojan kannalta ok? Ymmärtääkö asiakas, missä hänen 
kirjaamansa tieto tulee näkymään ja kuinka hyvin tieto on suojattu? Mikäli 
taas ammattilainen kirjaa tiedon, voitaisiinko hyödyntää esim. rakenteista 
tulosyytä (ICPC-2)?"  

• Mahdollistetaan asiakkaan antaman oireen laittaminen kysyttyyn kenttään, 
tietosuojan kannalta on ok kun asiakasta informoidaan riittävästi. 
Ohjeistuksessa oltaava mukana ja tieto suojattava riittävästi 
vastaanottavassa järjestelmässä (käsiteltävä kuten muutkin potilastiedot). 
ICPC osalta tässä vaiheessa ei tueta rakenteisesti tiedon siirtoa. 
Ajanvarausjärjestelmä voi toteutuksessa mainittuun tekstikenttään 
muodostaa tietoja ammattilaisen muista kirjauksista, mikäli se nähdään 
tarkoituksenmukaiseksi. 
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Kommentteja 3 

• Ovatko asiakaspolut organisaatiokohtaisia? Minkälaisia kokonaisuuksia 
asiakaspolut ovat, esimerkkejä?   

• Ovat organisaatiokohtaisia https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-
ja-terveysalalla/tiedon-ja-vaatimusten-
yhdenmukaistaminen/julkaisut/maarittelyt/sahkoisen-ajanvarauksen-
maarittelyt  ja HyvisSADe-ajanvarauspilottien toiminnalliset kuvaukset 2015 
(pdf) 

• "Tiketti: käsite / tiedon tarkoitus ei avaudu: Kuka tiketin muodostaa? Kuka 
sitä käyttää?Vrt. yksityinen terveysasema, josta asiakkaan varauksen 
yhteydessä järjestelmä muodostaa varausnumeron, jonka avulla aika voidaan 
perua sähköisesti. Tarkoittaako tiketti vastaavaa?"  

• Tiketin muodostaa sama taho, jonka ajanvaraus luo tai mahdollisuus myös 
käyttää ajanvarauskutsussa. Sama asia kuin kysytyssä esimerkissä on kuvattu. 
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Kommentteja 4 

• "Ajanvarauksen kirjanneen henkilön tunniste. Huom. Merkinnän kirjaajan 
tunniste poikkeaa merkinnän tekijän tunnuksesta, mikäli kirjauksen on 
tehnyt eri henkilö kuin varsinaisen varauksen". Tarkoittaako sitä, että esim. 
lääkäri valitsee ajanvaraustarpeen (merkinnän kirjaaja) ja ajan varaa sihteeri 
(merkinnän tekijä)? 

• Samoilla perussäännöillä kuin muissakin potilaskertomusmerkinnöissä, 
esimerkissä lääkäri olisi merkinnän tekijä ja sihteeri merkinnän kirjaaja 

• Peruutuksen/siirron aikaraja, tarvitaan varattujen/vapaiden aikojen haussa, 
tieto onko aika peruttavissa / siirrettävissä löytyy kyllä.  

• Lisätään perumisen tai siirtämisen aikaraja, riittääkö yksi yhteinen kenttä 
näille? 
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Kommentteja 5 

• Muistutuksen lähetysaika, tarvitaan ajan varauksessa/varattujen aikojen 
haussa, tieto muistutus tavasta löytyy kyllä.  

• Miksi tarvitaan, mikä on käyttötarve? Muistutuksen lähetykseen liittyvät 
tiedot on rajattu asiointipalvelun tms. tehtäväksi. 

• Peruutuksella voisi olla asiointitapa, eli mitä kautta ajan voi peruuttaa (Ajan 
voi peruuttaa soittamalla, tai sähköisesti). Tämä ei välttämättä ole sama kuin 
varaus tapahtuman asiointitapa (Mitä kautta ajan voi varata). Meilläkään ei 
tätä ole tällä hetkellä sanomissa.  

• Millä asiontitavalla on siirrettävissä tai peruttavissa, lisätään tietosisältöön. 
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Kommentteja 6 

• Kommentti : Tarvitaan erillinen kenttä määrittämään mille aikavälille siirto on 
sallittu tehdä   

• -> Ei tuoda tietosisältöön, koska taustalla on mm. paikallista säännöstöä ja 
toiminnanohjausta. Varsinainen asiointipalvelu näyttää näitä tietoja 
asiakkaalle, kun aikaa lähdetään siirtämään. 

• Potilasohje ja linkki potilasohjeeseen: Kommentti:  Tarvitaan tarkemmat 
määrittelyt sisällöstä. Sisältääkö kentät yhden  ohjeen  vai onko tuki 
useammalle ohjeelle?  

• -> Lisätään linkille toistuma, yksi potilasohje -tekstikenttä.  

 

 

13 



Kommentteja 7 

• Kommentti Tikettiin: Onko ajateltu, että tämä asiakirja toimisi 
ajanvarausoikeuden välittämisessä sisältäen esim. aikaväli, ajanvarauskirjan 
resurssi, käyntityyppi, kiireellisyysluokka jne.  

• -> Ei aiheuta toimenpiteitä, ajanvarausasiakirjan pääkäyttötarkoitus ei ole 
ajanvarausoikeuden tietojen siirtäminen, mutta pitää sisällään siirtoon 
tarvittavia tietoja.  

• Hoitotakuu kommentti: Tarvitaan tarkemmat määrittelyt, jossa huomioidaan 
myös peruuntumisesta tai siirrosta johtuvat syyt( potilaasta johtuva tms). 
Lisäksi potilasta pitää kyetä informoimaan että siirrosta voi seurata se, että 
hoitotakuu ei täyty. Kentän sisältö tulee olla siis kaksi suuntaista ja yhteisiin 
koodistoihin perustuvia  

• -> Ei sisällytetä tähän nyt tehtävään määrittelyyn, toiminnallisesti 
kommentoitu on asiointipalvelun tehtävää/toiminnallisuutta. 
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Kommentteja 8 

• Tapahtuma-aika (ajankohta, jolloin ohjeistettu suoritettavaksi) kommentti: 
Lisäksi tarvitaan kenttätieto sille mihin mennessä aika tulee olla varattuna  

• –> Ei oteta tätä tietosisältöön. Taustalla on hyvin erilaisia polkuja, paikallista 
tai alueellista säännöstöä, palvelunohjainta jne 

• Kommentti: Lisäksi tulee olla määriteltynä ajankohta, johon saakka aikaa 
voidaan siirtää /perua  

• Lisätään ehdotettu tietosisältöön 

• Kommentti: Terminologian tulee tukea sekä terveydenhuoltoa että 
sosiaalihuoltoa. 

• Tarkistetaan käsitteet, lähtökohtaisesti tukee molempia 
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Kommentteja 9 
• Ajanvarauksen tila kommentti: Tarvitaanko erillistä kenttää ilmaisemaan onko kyseessä 

asiakkaan ajanvaraustieto vai ajanvarausta odottava jonovaraus? Ilmaiseeko tämä kenttä että 
käynti on jo toteutunut?  Tarvitaan yksi selitteinen määritys sille mitä tietoa kenttä pitää 
sisällään? Perustuuko sisältö yhtenäiseen koodistoon? 

• On jo kooditettu tieto ajanvarauksen tila. Keskusteltava Kanta arkistoinnin osalta halutaanko 
ottaa mukaan suunniteltu ja tilattu tilassa olevia ajanvarauksia (joille ei välttämättä tarkkaa 
aikaslotia eikä tekijää ole bookattu) – huomioitava palvelutapahtuma-asiakirjan reunaehdot 
eli arkistoinnin edellytys on palvelutapahtuman luonti ja sen tietosisällölle on omat 
vaatimuksensa. 

• Kommentti muistutuksen tapa: Tarvitaanko myös kenttä sille saako muistutusta yleensäkään 
tehdä? Pitää voida sallia useampi tapa samanaikaisesti ( sähköposti/puhelinnumero) 

• Toistuma on lisätty muistutuksen tavalle. Kyseisen muistutuksen tavan voi jättää asiakirjalla 
täyttämättä (tulkintana ei muistuteta), varsinainen muistutuksen lähetys (ajankohta 
esimerkiksi) on rajattu paikallisen järjestelmän tehtäväksi, saako yleensä muistuttaa on samaa 
kokonaisuutta.  
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Kommentteja 10 

• Yhteystiedot Kommentti: Onko kentän sisältö vapaamuotoinen teksti vai sisältääkö myös 
käyntiosoitteen. Tuleeko nämä SoTe-rekisteri -koodistosta? 

• Palvelupisteen nimelle (II, ST) ja osoitteelle (AD), sijainnin lisätiedoille (ST) on tietosisällössä 
omat kentät. Tähän laitetaan sähköposti tai puhelinnumero (TEL), toistuva kenttä. 

• Kommentti: Pitääkö voida määritellä potilaan asiointikieli? 

• Haetaan kommentit omakanta-asioinnin näkökulmasta. 

• Kommentti: Tarvitaan toiminnallisuusmäärittely asiakaspolkuun liittyen, jossa 
moniajanvaraustoiminnallisuudessa voi osa ajanvarauksista toteutua  yksityisellä ja osa julkisessa 
terveydenhuollon/sosiaalihuollon palveluntuottajilla ja kaikki ajanvaraukseen liittyvät 
osavaraukset tulee toteutua ennen päävarauksen varausta. Päävaraukset ja osavaraukset tulee 
voida sitoa yhteen alkuperäisessä varauksessa tehdyissä aikamäärittelyissä ja tietyssä 
kronologisessa järjestyksessä.         

• Tietosisällössä on tiedot kommentoitujen toiminnallisuuksien toteuttamiseksi. Kansalliset 
määrittelyt eivät kata toiminnallisuuksien toteutuksen vaatimia säännöstöjä.  
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Kommentteja 11 
• Kysymys: Onko tämän määrittelyn tarkoitus kyetä määrittelemään organisaation sisäistä 

tiedonvälitystä järjestelmien välillä ajanvaraukseen liittyen?  

• Ei ole, kokoaa tosin samoja asioita mitä siellä kulkee 

• Kysymys: Pitäisikö tässä dokumentissa olla määriteltynä myös ohjauksellinen tieto millä 
laajuudella ajanvaraustietoa välitetään? Kanta-palveluihin Omakantaan välittyen?        

• Tämä ei tule ainakaan ajanvarausasiakirjan CDA määrittelyyn, tyypillisesti ohjaustietoja käsitellään 
sanomanvälityskerroksen määrittelyissä ja integraatioarkkitehtuurin määrittelyissä. 

• Kommentti: Määrittelyjen tueksi tarvitaan iteratiivisesti useampia eri tyyppisiä pilotteja ( 
ajanvaraus asiakkaan ja ammattihenkilön näkökulmasta erikseen, itseilmoittautuminen, 
perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa)  

• Tehtyjen pilottien kuvauksia löytyy https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-
terveysalalla/tiedon-ja-vaatimusten-yhdenmukaistaminen/julkaisut/maarittelyt/sahkoisen-
ajanvarauksen-maarittelyt  ja HyvisSADe-ajanvarauspilottien toiminnalliset kuvaukset 2015.pdf 
dokumentti. 
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